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I. XX Posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 3 lu te go 2011 r. od by ło się w War sza wie XX po -
sie dze nie Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ re mu prze wod ni czył Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
Związ ku. W po sie dze niu po za człon ka mi Kra jo wej Ra dy

udział wzię li: Ma ria Fojt Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej PZD, Ol ga Ochry miuk Prze wod ni czą ca Kra -
jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD oraz pre ze si okrę go wych
za rzą dów PZD nie bę dą cy człon ka mi Kra jo wej Ra dy.

11. Oce na udzia łu Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do -
wych w 2010 r.

12. In for ma cja w spra wie ilo ści wy bra nych de le ga tów
na okrę go we zjaz dy. Wy bo ry uzu peł nia ją ce de le ga tów na
okrę go we zjaz dy w 2011 r.

13. Za sa dy i tryb od by wa nia okrę go wych zjaz dów de le -
ga tów PZD w 2011 r.

14. Usta le nie licz by de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd
De le ga tów PZD i klu cza wy bor cze go na po szcze gól ne
okrę go we zjaz dy.

15. Dys ku sja
16. Za twier dze nie uchwał Pre zy dium KR PZD.
17. Spra wy or ga ni za cyj ne.
18. Pod ję cie uchwał.
19. Spra wy róż ne.
20. Za koń cze nie ob rad.

Po rzą dek ob rad
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Wy stą pie nie Pre ze sa Związ ku Eu ge niu sza Kon drac -

kie go – „Za da nia zwią za ne z ak tu al ną sy tu acją dział kow -
ców, ogro dów i Związ ku”

5. Spra woz da nie z wy ko na nia pla nu pra cy KR PZD 
w 2010 r.

6. Spra woz da nie fi nan so we KR PZD za 2010 r.
7. Oce na Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD wy ko na nia

pla nu pra cy i spra woz da nia fi nan so we go KR PZD za 
2010 r.

8. Plan pra cy KR PZD na 2011 r.
9. Pre li mi narz fi nan so wy KR PZD na 2011 r.
10. Opi nia Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD do pre li -

mi na rza fi nan so we go na 2011 r.

W dys ku sji nad po szcze gól ny mi punk ta mi po sie dze nia
udział wzię li: Ta de usz Ja rzę bak (Szcze cin), Je rzy Anu le -
wicz (Le gni ca), Syl we ster Chę ciń ski (Po znań), Win cen ty
Ku lik (Su dec ki), An drzej Wo sik (Czę sto cho wa), Jó zef Ka -
sprzak (Po znań), Zdzi sław Śli wa (Po znań), Ma rian Pra -
czyk (Pi ła), Ro mu ald No cuń (Ma ło pol ski), Sta ni sław
Su szek (Ko sza lin), Gra ży na Fran ke (Ma zo wiec ki), Iza be -

la Oże gal ska (Łódz ki), Cze sław Smo czyń ski (Gdańsk),
Agniesz ka Sycz (Pod kar pac ki), Je rzy Le śniak (Ślą ski),
Ma rian Pa siń ski (Zie lo na Gó ra), Ro mu ald Si kor ski (Go -
rzów Wlkp.), Ry szard Cho dy nic ki (To ruń sko -Wło cław -
ski), Ja nusz Mosz kow ski (Wro cław), Zyg munt Wój cik
(Świę to krzy ski).

1. Syl we ster Chę ciń ski Po znań         Prze wod ni czą cy
2. Wal de mar Le wan dow ski Gdańsk
3. Gra ży na Fran ke Ma zo wiec ki
4. Jan Gru dziń ski Byd goszcz

5. Jó zef No ski Ślą ski
6. Hen ryk Zio mek Su dec ki
7. Cze sław Woj sław War miń sko-Ma zur ski

Kra jo wa Ra da wy bra ła Ko mi sję Uchwał i Wnio sków w skła dzie:

2. Wystàpienie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

1. Wprowadzenie

„Za da nia zwią za ne z ak tu al ną sy tu acją dział kow ców, ogro dów i Związ ku”

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Ak tu al ną sy tu ację dział kow ców, ogro dów i Związ ku na -

le ży oce niać przez pry zmat wy da rzeń, ja kie mia ły miej sce
w ubie głym ro ku, a więc:
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1. Ca ły ciąg wy da rzeń zwią za nych z za skar że niem przez
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go usta wy o ROD do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, a w tym pierw szy wnio sek
za skar ża ją cy 6 ar ty ku łów usta wy o ROD, któ ry spo tkał
się z ma so wym pro te stem dział kow ców i wła ści wie
wszyst kich struk tur Związ ku. W tym rze czo we i po par te
ana li zą praw ną, sta no wi sko Kra jo wej Ra dy, sta no wi ska
struk tur okrę go wych i licz ne zbio ro we wy stą pie nia z ogro -
dów, prze waż nie by ły to sta no wi ska wal nych ze brań. 
W efek cie tych pro te stów – bo tak to od bie ra my – dru gie
wy stą pie nie I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry w od po -
wie dzi na ma so we pro te sty dział kow ców za skar żył do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ca łą usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Na dru gi wnio sek znów dział kow -
cy ma so wo i ży wo za re ago wa li, nie zwy kle kry tycz ne sta -
no wi ska po dej mo wa ły or ga ny Związ ku, w tym Kra jo wa
Ra da, Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza, a tak że
struk tu ry okrę go we i ogro do we. W tym cza sie na stą pi ła
zmia na na sta no wi sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, dla -
te go dział kow cy, or ga ny Związ ku, Kra jo wa Ra da, zwró -
ci li się do no we go Pre ze sa SN o po now ne prze ana -
li zo wa nie wnio sku po przed ni ka i wy co fa nie go z Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go. Trze ba po wie dzieć, że od po wie -
dzią na ma so we pro te sty po pierw szym wnio sku do
Try bu na łu po przed nie go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, by -
ło za skar że nie ca łej usta wy o ROD. No wy Pre zes nie
udzie lił od po wie dzi na żad ne z ty się cy wy stą pień i nie wy -
co fał wnio sku z Try bu na łu.

2. W ten ciąg wpi su je się też wy stą pie nie Wo je wódz kie -
go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Bia łym sto ku do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie art. 24 usta wy o ROD,
któ ry na dzień dzi siej szy chro ni dział kow ców z ogro dów
rosz cze nio wych przed li kwi da cją ogro du, naj czę ściej bez
żad nych od szko do wań. Ar ty kuł ten sta no wi, że w przy -
pad ku rosz cze nia do grun tu, na któ rym znaj du je się ro -
dzin ny ogród dział ko wy, gmi na lub Skarb Pań stwa
wy pła ca ją wnio sko daw cy od szko do wa nie, al bo przy dzie -
la ją grunt za stęp czy. W ten spo sób na pra wia jąc krzyw dy
wy rzą dzo ne przed la ty jed nej oso bie, nie krzyw dzi się se -
tek ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ROD, któ re go te ren
Zwią zek do stał wresz cie od ad mi ni stra cji pań stwo wej.

3. Zwień cze niem tych wy da rzeń by ło po sie dze nie sej -
mo wej Ko mi sji Usta wo daw czej do wy pra co wa nia sta no -
wi ska Sej mu i przed sta wie nia go Try bu na ło wi Kon sty-
tu cyj ne mu. To po sie dze nie od by ło się bez udzia łu przed -
sta wi cie li dział kow ców. Zwią zek nie zo stał na to po sie -
dze nie za pro szo ny, choć spra wą jest ży wot nie za in te re so-
wa ny mi lion ro dzin zrze szo nych w PZD. To po ka zu je at -
mos fe rę i sto su nek do dział kow ców, a więc do lu dzi nie -
za moż nych.

To trzy głów ne nur ty, ale by ły też wy da rze nia to wa rzy -
szą ce. Na plan pierw szy na le ży wy su nąć re ko men do wa nie
Mar szał ko wi Sej mu przez Ko mi sję Usta wo daw czą, aby
do re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem wy zna czył
dwóch po słów PiS, w tym zna ne go wszyst kim dział kow -

com po sła De rę. Na to za re ago wa ło na tych miast ca łe śro -
do wi sko dział kow ców. W tej spra wie Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy wy sto so wa ło list otwar ty do Mar szał ka Sej mu,
opu bli ko wa ny w na szych me diach i prze ka za ny do
wszyst kich okrę gów, w któ rym wy ka za li śmy, z kim ma my
do czy nie nia. Prze cież Po seł De ra for so wał i fir mo wał 
w ubie głym ro ku pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych,
któ ry za kła dał to tal ną li kwi da cję ogro dów dział ko wych 
i Związ ku. 

To wła śnie ten pro jekt przy czy nił się do zwo ła nia i od -
by cia I Kon gre su PZD. To ten pro jekt usta wy dwa dni po
Kon gre sie Sejm RP od rzu cił w pierw szym czy ta niu. I wła -
śnie ten po seł ma re pre zen to wać Sejm przed Try bu na łem
i bro nić uchwa lo nej przez Sejm usta wy, któ rą zwal cza, 
a w kon se kwen cji bro nić ru chu ogrod nic twa dział ko we go,
o któ rym w spo sób spe cy ficz ny wy ra żał się pu blicz nie i na
fo rum Sej mu.

To wy da rze nie jest być mo że jed nym z naj waż niej szych,
je śli cho dzi o sy tu ację ogro dów i Związ ku. Wy zna cze nie
przez Mar szał ka Sej mu ta kie go skła du po słów, w spo sób
jed no znacz ny uka zu je nam sto su nek rzą dzą cej opcji do
ogro dów dział ko wych, usta wy o ROD, PZD, w su mie do
mi lio na pol skich ro dzin ko rzy sta ją cych z do bro dziej stwa
dział ki ro dzin nej, do mi lio na nie za moż nych pol skich 
ro dzin.

Ten sto su nek od czu wa my już na co dzień. Kra jo wa Ra -
da w każ dej spra wie przed sta wi ła do kład ną ana li zę praw -
ną, do naj waż niej szych in sty tu cji i osób w Pań stwie
skie ro wa nych zo sta ło po nad 2000 sta no wisk i li stów 
– w więk szo ści zbio ro wych. W tych spra wach wy stą pi ło
już kil ka set ty się cy dział kow ców. Do Sej mu, Rzą du, do
Try bu na łu, Są du Naj wyż sze go i wie lu in sty tu cji i osób
prze ka za ne zo sta ły sta no wi ska Kra jo wej Ra dy i ana li zy
praw ne. 

Ja ka jest re ak cja? Żad na.
Cza sa mi zda rzy się, że jed na, czy dru ga kan ce la ria waż -

nej oso by lub waż nej in sty tu cji po in for mu je na szą jed nost -
kę or ga ni za cyj ną, że wy stą pie nie prze ka za ła „we dług
kom pe ten cji”. Co po prze tłu ma cze niu na nor mal ny ję zyk
zna czy „niech so bie po czy ta ją”.

Sza now ni Ze bra ni,
W swo ich spra wach wy po wia da ją się lu dzie pro ści. Pi -

szą, że ca łe za skar że nie usta wy o ROD to dzia ła nie wbrew
de mo kra cji i wbrew lo gi ce – prze cież ta usta wa słu ży mi -
lio nom lu dzi, prze cież za tą usta wą opo wie dzia ło się set -
ki ty się cy lu dzi wła sno ręcz nym pod pi sem. Usta wa
za wie ra me cha ni zmy i roz wią za nia od dzie siąt ków lat sto -
so wa ne w prak ty ce w sto sun ku do ogro dów dział ko wych
i któ re są od lat obec ne w pol skim usta wo daw stwie. 

Czy je że li coś do brze słu ży lu dziom nie za moż nym, ro -
dzi nom po trze bu ją cym po mo cy to zna czy, że jest to
wbrew Kon sty tu cji, bo nie za bar dzo słu ży lu dziom bo ga -
tym? Czy Kon sty tu cję ma my tak in ter pre to wać, aby bo ga -
ci by li jesz cze bo gat si, a bied ni jesz cze bied niej si? 
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Je śli tak, to do kąd my wła ści wie zmie rza my?

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Sto su nek do mi lio no we go śro do wi ska dział ko wych ro -

dzin moż na wy wnio sko wać też z wy stą pie nia Mar szał ka
Sej mu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Z tych kil ku dzie -
się ciu stron nie do wie my się w ani jed nym zda niu, ja kie
skut ki dla tak du żej czę ści spo łe czeń stwa mo że mieć
uchy le nie prze pi sów chro nią cych bied nych lu dzi przed
utra tą ostat nich na dziei na to, że mo gą so bie po móc, a Pań -
stwo o nich nie za po mnia ło. 

O jed nym wszak że prze ko nu je my się od 20 lat – Pań -
stwo rze czy wi ście nie za po mnia ło o dział kow cach. Nie
ma ro ku, aby śmy nie mu sie li ca łym mi lio no wym Związ -
kiem bro nić ludz kich praw i ostat nich skraw ków zie le ni
słu żą cych lu dziom, na któ rych sa mo rząd nie i sa mo dziel -
nie się go spo da rzą.

Dział kow cy i ich ro dzi ny – kil ka mi lio nów oby wa te li
na sze go kra ju ocze ku je zu peł nie in ne go za in te re so wa nia
ze stro ny apa ra tu pań stwo we go. Mie li śmy na dzie ję, że po
in te gra cji z Unią Eu ro pej ską, rów nież na si rzą dzą cy przej -
mą do bre wzor ce z państw za chod nich od no szą ce się do
ogro dów dział ko wych. Dzi siaj trze ba otwar cie po wie dzieć
– żad ne do bre wzor ce nie zo sta ły na wet za uwa żo ne, a co
do pie ro za sto so wa ne. 

Dział kow cy na to miast re gu lar nie do świad cza ją obiet nic
od po li ty ków i par tii po li tycz nych – wie le oświad czeń 
i za pew nień o po mo cy, o nie na ru szal no ści praw – za wsze
przed wy bo ra mi. Pre zy denc ki mi, sa mo rzą do wy mi, 
a szcze gól nie par la men tar ny mi. 

Te raz zbli ża ją się wy bo ry do Sej mu i Se na tu. Znów bę -
dzie szturm po li ty ków na ogro dy dział ko we – prze cież to
wie lo mi lio no wy elek to rat! Obiet ni com nie bę dzie koń ca,
ale czy nie któ rym dział kow cy uwie rzą, szcze gól nie po
ostat nich do świad cze niach? 

Czy uwie rzą i za gło su ją na tych, któ rzy już obie cy wa li,
szcze gól nie przed ostat ni mi wy bo ra mi i pod czas I Kon -
gre su, ale nie do trzy ma li sło wa? Czy uwie rzą tym, któ rzy
przed wy bo ra mi de kla ru ją po par cie, a po tem z de ter mi na -
cją war tą lep szej spra wy dą żą do po zba wie nia praw dział -
kow ców i ochro ny dla ogro dów dział ko wych?

Wnio ski na su wa ją się sa me. Szcze gól nie je śli cho dzi 
o sens obro ny usta wy o ROD – to je dy na dro ga do za cho -
wa nia praw dział kow ców, do za cho wa nia ogro dów, do
oca le nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra -
ju. In ne po sta wy nie są ak cep to wa ne przez na sze śro do wi -
sko. Dział kow cy wy ra ża ją się ja sno i zde cy do wa nie –
usta wy trze ba bro nić i to jest za da nie dla wszyst kich bez
wy jąt ku struk tur na sze go Związ ku.

Sza now ni Ze bra ni,
Obec na sy tu acja Związ ku jest tak że wy zna cza na przez

wy ni ki i wnio ski kon tro li NIK w gmi nach w za kre sie wy -
wią zy wa nia się przez gmi ny z obo wiąz ków okre ślo nych 
w usta wie o ROD. W tej spra wie przy go to wa li śmy ana li -

zę ra por tu NIK. W do ku men cie tym od nie śli śmy się
szcze gó ło wo do wa dli wych me tod kon tro li oraz chy bio -
nych usta leń i błęd nych wnio sków. Wska za no oczy wi ste
nie ści sło ści, a wręcz ma ni pu la cje. Skła nia to do uzna nia,
że kon tro la zo sta ła prze pro wa dzo na na po li tycz ne za mó -
wie nie i do brze się wpi su je w bie żą cą sy tu ację, gdzie dą -
ży się do cał ko wi tej zmia ny usta wy o ROD i po zba wie nia
dział kow ców ich obec nych praw. Cho dzi więc o otwar cie
te re nów za ję tych dzi siaj przez ogro dy dla wszyst kich, któ -
rzy ma ją pie nią dze i pra gną zbić ko lej ne in te re sy na war -
to ścio wych grun tach.

Ta ka smut na kon sta ta cja wy ni ka z na stę pu ją cych spo -
strze żeń, któ re na rzu ca ją się od no śnie nie kon se kwen cji 
i nie spój no ści wy ni ków i głów nych wnio sków wy pro wa -
dzo nych przez NIK:

1. Izba pu blicz nie za rzu ci ła, że w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych pa nu je ba ła gan, mi mo że swo je wnio ski
opar ła je dy nie na frag men ta rycz nej kon tro li or ga nów nad -
zo ru bu dow la ne go, któ re zba da ły za le d wie 1,06% ogól -
nej licz by ogro dów i 0,17% dzia łek ro dzin nych, i to
ce lo wo wy bra nych pod ką tem moż li wo ści ist nie nia tam
uchy bień. Czy na pod sta wie tak prze pro wa dzo nej kon tro -
li moż na pu blicz nie dys kre dy to wać pra wie pięć ty się cy
ogro dów i nie mal mi lion dział kow ców, któ rzy pro wa dzą
te ogro dy?

2. Więk szość za rzu tów w ra por cie pu blicz nie wy su nię -
to pod ad re sem PZD, mi mo że Zwią zek nie był kon tro lo -
wa ny i nie miał moż no ści usto sun ko wa nia się do wy ni ków
prze pro wa dzo nej kon tro li.

3. NIK po stu lu je o zmia nę usta wy o ROD, choć nie wy -
ka zał, aby prze pi sy tej usta wy w ja ki kol wiek spo sób przy -
czy nia ły się do stwier dzo nych uchy bień w ogro dach.
Wszak ła ma nie za ka zu za miesz ki wa nia na dział kach – za -
war te go w tej usta wie – nie uza sad nia jej zmia ny, a ra czej
za le ce nie do ty czą ce efek tyw niej sze go eg ze kwo wa nia
usta wy o ROD przez or ga ny pu blicz ne. 

4. Nie zro zu mia łe jest, cze mu głów na kon klu zja NIK
spro wa dza się do zmia ny usta wy o ROD, sko ro ce lem
kon tro li by ło do ko na nie oce ny za pew nie nia wa run ków dla
re ali za cji tej usta wy. Wy ni ka stąd, że – we dług NIK – je -
dy nym spo so bem za pew nie nie wa run ków dla re ali za cji
usta wy o ROD jest jej zmia na, co jest kon klu zją zu peł nie
ab sur dal ną. 

5. Za dzi wia, że w swo im ra por cie NIK nie wy ja śnia,
cze mu tak wie le gmin świa do mie wy rzu ca ogro dy z miej -
sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, mi -
mo że pod sta wo wym ce lem kon tro li by ło m.in. do ko na nie
oce ny za pew nie nia wa run ków dla re ali za cji usta wy 
o ROD, w tym m.in. w za kre sie two rze nia przez or ga ny
sa mo rzą du te ry to rial ne go wa run ków prze strzen nych w za -
kre sie uwzględ nia nia ist nie nia i roz wo ju ogro dów w miej -
sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

6. Zdu mie wa ją cym jest, że w kwe stii po nadnor ma tyw -
ne go bu dow nic twa NIK nie zgło sił żad nych za strze żeń do
or ga nów nad zo ru bu dow la ne go, cho ciaż do pusz czal ne
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wy mia ry al tan wy ni ka ją z Pra wa bu dow la ne go, któ re go
prze strze ga nia pil nu ją wła śnie te or ga ny. Izba na wet nie
usta li ła, ile wy da no osta tecz nych de cy zji o na ka zie roz -
bió rek sa mo wo li oraz ile ta kich roz bió rek fak tycz nie prze -
pro wa dzo no.

7. NIK uzna je, że nie ma obec nie żad nych prze pi sów
nor mu ją cych kwe stię nad zo ru nad dzia łal ność PZD, mi mo
że ta ki nad zór wy ni ka dzi siaj z usta wy – Pra wo o sto wa -
rzy sze niach. 

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Nie za leż nie jed nak od na sze go kry tycz ne go sto sun ku do

wy ni ków kon tro li NIK, fak tem jest, że są ogro dy, gdzie
Zwią zek zma ga się z pro ble ma mi bu dow nic twa po nadnor -
ma tyw ne go, za miesz ki wa nia i mel do wa nia. Zda rza ją się
rów nież sy tu acje na ru sza nia za sad ochro ny śro do wi ska.
Jed nak są to zja wi ska mar gi nal ne i nie moż na oce niać ca -
łe go nor mal ne go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
przez pry zmat tych nie licz nych sy tu acji. Po nie waż Zwią -
zek pod jął te pro ble my znacz nie wcze śniej od NIK, dla te -
go też dzi siaj uwa ża my za ko niecz ne, aby na te te ma ty
dys ku to wać, szu kać roz wią zań, któ re po zwo lą na przy wró -
ce nie po rząd ku wszę dzie tam, gdzie zo stał za kłó co ny.

Uwa ża my więc za nie zbęd ne kie ro wa nie wy stą pień do
po wia to wych in spek cji nad zo ru bu dow la ne go w przy pad -
kach po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa. Je ste śmy prze -
ciw ni nor mo wa niu tych nie licz nych przy pad ków po przez
po dat ki po bie ra ne przez gmi ny. Są to za da nia dla ROD
pod nad zo rem wła ści wych OZ.

Od lat sprze ci wia my się rów nież za miesz ki wa niu w al ta -
nach na dział kach i je ste śmy cał ko wi cie za kon se kwent nym
prze strze ga niem usta wy o ROD, któ ra za ka zu je za miesz ki -
wa nia. Zda je my so bie spra wę, że pro blem za miesz ki wa nia
jest zło żo ny i wy ni ka z róż nych oko licz no ści. 

Zja wi sko to by wa re zul ta tem świa do mych dzia łań
osób, któ re kie ru jąc się swo imi par ty ku lar ny mi in te re sa mi
umyśl nie zmie nia ją prze zna cze nie dział ki nie bę dąc do te -
go zmu szo ny mi, ale w ce lu do dat ko wej po pra wy swo jej
sy tu acji fi nan so wej lub ro dzin nej. Do ty czy to zwłasz cza
sy tu acji, gdy oso by te wy naj mu ją swo je miesz ka nia lub
prze ka zu ją je do dys po zy cji wła snym dzie ciom, a sa me
do sto so wu ją dział kę do ce lów miesz kal nych. Ta kie po stę -
po wa nie sta no wi przy kład ra żą ce go na ru sze nia usta wy 
o ROD i pod sta wo wych za sad użyt ko wa nia dział ki wy ra -
żo nych w prze pi sach związ ko wych. Ta kie przy pad ki po -
win ny być bez względ nie eli mi no wa ne przez Zwią zek.
Ta ki wnio sek wy ni ka z uchwał i sta no wisk Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów oraz Kra jo wej Ra dy. Nie moż na to le -
ro wać cwa niac twa, nad uży wa nia usta wy i do brej wo li
Związ ku. Ta ki przy pa dek wy stę pu je m.in. w ROD „Oa -
za” w Olsz ty nie, a je go skut ki zna my. Fał szy wie de mo ni -
zu je się Zwią zek tyl ko dla te go, że pra gnie przy wró cić
po rzą dek praw ny, a tak że zwal cza się PZD po przez kil ku -
oso bo we sto wa rzy sze nia wal czą ce o prze ję cie grun tów na
wła sność. Dzia ła nia po je dyn czych osób na ra ża ją bez pie -

czeń stwo praw ne pra wie mi lio na pol skich ro dzin ko rzy -
sta ją cych z dzia łek ro dzin nych zgod nie z pra wem. 

Są jed nak in ne przy czy ny za miesz ki wa nia, któ re cza sa -
mi wy ni ka ją ze zwy kłe go  ubó stwa, zmu sza ją ce go do
osie dle nia się w al ta nie. Ta kim oso bom na le ży po móc. 
W tych spra wach za rzą dy ROD po win ny wy stę po wać do
or ga nów gmin, któ re są zo bo wią za ne do roz wią zy wa nia
te go ty pu pro ble mów, m.in. po przez przy dział lo ka li so -
cjal nych. Pa mię tać trze ba, że spo sób za go spo da ro wa nia
ROD nie jest do sto so wa ny do za miesz ki wa nia. Zwią zek
mu si się kie ro wać przede wszyst kim in te re sa mi ogó łu
dział kow ców, a nie po je dyn czy mi przy pad ka mi i nie stwo -
rzy wa run ków do za miesz ki wa nia na te re nach ROD. 
Z przy kro ścią na le ży stwier dzić, że przy pad ki za miesz ki -
wa nia – nie za leż nie od ich przy czyn – są ocho czo pod -
chwy ty wa ne przez nie któ re me dia i zo sta ły nie sprawie -
dli wie wy ko rzy sta ne przez NIK do wy ka za nia, że w ogro -
dach pa nu je ba ła gan, a sa mo rząd dział kow ców zu peł nie
nie ra dzi so bie z ist nie ją cą sy tu acją.

Wy stę pu ją rów nież nie licz ne przy pad ki po le ga ją ce na
gnież dże niu się w al ta nach bez dom nych wbrew wo li
dział kow ców i władz ogro do wych, co sta no wi zwy kłą pa -
to lo gię. Ta kie oso by za zwy czaj stwa rza ją za gro że nie dla
bez pie czeń stwa na szych człon ków. Te sy tu acje po win ny
być na tych miast zgła sza ne do władz gmin nych, po li cji,
stra ży miej skiej, gdyż czę sto kroć gnież dże nie w al tach
gro zi zdro wiu i ży ciu osób, któ ra w ta ki spo sób by tu ją, jak
rów nież utrud nia lub wręcz unie moż li wia ko rzy sta nie 
z dzia łek dla na szych człon ków. Wła dze sa mo rzą do we nie
mo gą pa trzeć na ogro dy ja ko spo sób na roz wią za nie pro -
ble mu bez dom no ści. Nie do pu ści my, aby na sze ogro dy
za mie ni ły się w slum sy, co w efek cie zo sta nie i tak wy ko -
rzy sta ne prze ciw ko Związ ko wi ja ko pre tekst do prze ję cia
grun tów i wy ru go wa nia dział kow ców.

Po zo sta je jesz cze spra wa mel do wa nia na dział kach. 
W tych spra wach Zwią zek ro bi wszyst ko, że by to zja wi -
sko zwal czać, ale spo ty ka się z mu rem wy two rzo nym
przez wie lu urzęd ni ków, któ rzy wo lą do ko ny wać mel dun -
ków, mi mo że w ten spo sób sank cjo nu je się bez praw ne
za miesz ki wa nie. W tej spra wie Zwią zek po wi nien pod jąć
dzia ła nia le gi sla cyj ne zmie rza ją ce do za ka zu mel do wa nia
na te re nie ROD, co bę dzie spój ne z za pi sa mi na szej usta -
wy. Za da nie to po win no przede wszyst kim spo czy wać na
kra jo wych or ga nach PZD, któ re mu szą mieć jed nak po -
par cie w tym za kre sie od or ga nów okrę go wych i ogro do -
wych, jak i sa mych dział kow ców.

Otwar ty jest rów nież pro blem bu dow nic twa na dział -
kach. Moż li we, że obec ne za pi sy w Pra wie bu dow la nym
nie są na ty le pre cy zyj ne i unie moż li wia ją stwo rze nie do -
brych wa run ków wy po czyn ko wych dla dział ko wych ro -
dzin. Jest to od dziel ny te mat do dys ku sji. Na dzień
dzi siej szy wi dzi my po trze bę zde fi nio wa nia po ję cia ta ra su
i kwe stii sto sun ku te go ele men tu do ogól nej po wierzch ni
za bu do wy al ta ny, gdyż pro blem ten jest co raz czę ściej wy -
ko rzy sty wa ny do wal ki ze zwy kły mi dział kow ca mi.
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Ko le żan ki i Ko le dzy,
Z po zo sta łych pro ble mów, z któ ry mi Zwią zek mu si się

zmie rzyć, na le ży wska zać na ne ga tyw ną ten den cję usu wa -
nia ogro dów z do ku men tów pla ni stycz nych, zwłasz cza 
w du żych mia stach. Dzie je się tak, choć Zwią zek sys te ma -
tycz nie wy stę pu je o uj mo wa ne ogro dów w tych do ku men -
tach. Moż li we, że nie wszyst kie struk tu ry PZD wy ka zu ją
do sta tecz ną de ter mi na cję w tym za kre sie, co po win no być
zwe ry fi ko wa ne na szcze blu okrę go wym. Mu si my tak że
pod jąć dzia ła nia po zwa la ją ce na mo der ni za cję ROD, aby
do sto so wać ich wy gląd i funk cjo no wa nia do dzi siej szych
po trzeb. Pro ble mem są oczy wi ście środ ki. Ko niecz ne jest
spraw niej sze po szu ki wa nie ze wnętrz nych źró deł fi nan so -
wa nia. Na le ży tak że zwięk szyć na cisk w dzia łal no ści
Związ ku w za kre sie edu ka cji ogrod ni czej. Dzia łal ność
oświa to wa jest jed nym z za dań usta wo wych na szej or ga ni -
za cji. Nie mo że bo wiem być do brze za go spo da ro wa nych
ogro dów i dzia łek bez spraw nie prze ka za nej wie dzy ogrod -
ni czej. Do tych cza so wy stan rze czy wy ma ga po pra wy. No -
wo cze sne for my szko leń dla dział kow ców, lep sze wspie-
ra nie i do ce nie nie dzia łal no ści Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej, po pu la ry za cja wy daw nictw związ ko wych oraz
prak tycz ne po ka zy dla dział kow ców – to ob sza ry na szej
dzia łal no ści, o któ re mu si my le piej za dbać.

Sza now na Kra jo wa Ra do !
Sy tu acja obec na Związ ku, któ rą wy raź nie zde fi nio wa -

łem i okre śli łem sta wia przez na mi naj waż niej sze za da nie
ja kim jest dal sze umac nia nie Związ ku. Jest to za da nie dla
wszyst kich struk tur Związ ku. Jak to ro bić? To jest py ta nie -
umac niać trze ba po przez do brą pra cę wszyst kich struk tur,
wy peł nia nie wszyst kich obo wiąz ków i za dań za pi sa nych
w usta wie i na szym sta tu cie, wcią ga nie do spo łecz nej
dzia łal no ści w ogro dach i struk tu rach no wych dział kow -
ców, po szu ki wa nie w na szych sze re gach ofiar nych i od da -
nych na szej idei lu dzi, pro pa go wa nie tej idei w na szych
sze re gach oraz w spo łe czeń stwie, po dej mo wa nie no wych
za dań, do sko na le nie na szej dzia łal no ści w każ dym ogro -
dzie, okrę gu i Kra jo wej Ra dzie. Nie zwy kle waż ną spra -
wą jest kształ to wa nie po praw nych sto sun ków wła dze
Związ ku na wszyst kich szcze blach- człon ko wie Związ ku.
To dział kow cy two rzą Zwią zek, to jest ich Zwią zek, to oni
two rzą naj wyż szy or gan Związ ku w każ dym ogro dzie i na
każ dym wyż szym szcze blu, to dział kow cy two rzą pra wo
w Związ ku i to pra wo win no im słu żyć. Za da niem struk -
tur  Związ ku jest do brze to pra wo in ter pre to wać i spra wo -
wać z po żyt kiem dla je go człon ków. Trze ba tak dzia łać,
że by sa mo rząd ność i de mo kra cja by ły rze czy wi sto ścią, 
a nie tyl ko za pi sem w sta tu cie. Wte dy rów nież in te gra cja
śro do wi ska dział kow ców zjed no czo nych tra dy cją, wspól -
ną ideą, wspól ny mi in te re sa mi a wresz cie wspól ny mi za -
gro że nia mi bę dzie peł na i po tra fi wy krze sać si ły ko niecz-
ne do obro ny ogro dów ro dzin nych na dzi siaj i na przy -
szłość. Pa mię taj my, że za gro że nia nie znik ną jak za do -
tknię ciem cza ro dziej skiej różdż ki, one wy stę po wa ły we

wszyst kich okre sach hi sto rii ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go, a w ostat nim 20 le ciu sta ły się nie od łącz nym to wa -
rzy szem Związ ku. Na le ży szu kać praw dzi wych przy-
ja ciół, w Pol sce i w sa mym Związ ku lu dzi mą drych 
i uczci wych nie bra ku je, nie za wsze tyl ko ma ją moż li wość
za ist nieć w słusz nej spra wie.

Pa mię taj my rów nież, że to my- Zwią zek i je go człon -
ko wie je ste śmy w sta nie obro nić swo je ide ały, tra dy cje,
ogro dy i na sze dział ki. Je że li my nie bę dzie my ak tyw ni,
in te lek tu al nie i or ga ni za cyj nie – to nikt za  nas nie bę dzie
wal czył. Po nad to kto le piej ro zu mie ideę ogrod nic twa
dział ko we go, sens i zna cze nie ist nie nia ogro dów dział ko -
wych w mia stach, ro lę i funk cje dział ki w ży ciu ro dzi ny
niż my sa mi dział kow cy! 

Dzi siaj na po trze by wal ki ze Związ kiem, z dział kow ca -
mi po strze ga się dział kow ców ja ko głów nie eme ry tów 
i ren ci stów, lu dzi w po de szłym wie ku, gru pę wy mie ra ją -
cą. Że tak nie jest wie my naj le piej my pra cu ją cy w struk -
tu rach Związ ku. Co rocz nie sze re gi Związ ku za si la gru pa
oko ło 50 tys. mło dych lu dzi, któ rzy przej mu ją dział ki po
ro dzi cach, dziad kach i na szych człon kach, któ rzy re zy -
gnu ją a nie ma ją na stęp ców. 

Dzi siaj trze ba więc po sta wić py ta nie: „ Kim są pol scy
dział kow cy w 2011 ro ku?” i na to py ta nie na le ży zna leźć
od po wiedź, któ rą trze ba upu blicz nić i upo wszech nić. Od -
po wiedź ta bę dzie na pew no in na, niż in for ma cja na szych
prze ciw ni ków kre owa na na po trze by wal ki z ogro da mi ro -
dzin ny mi. Ba da jąc to za gad nie nie w ska li wszyst kich
ogro dów na le ży usta lić prze dzia ły wie ko we, dział ko wy
staż, po ziom wy kształ ce nia, zna cze nie po ję cia dział ki ro -
dzin nej, wresz cie zna cze nie tej dział ki dla ro dzin i licz bę
człon ków ro dzi ny, któ rzy ko rzy sta ją z dział ki. My ślę, że
Kra jo wa Ra da po dej mie dzi siaj ten te mat, a przede
wszyst kim de cy zję. Że trze ba to zro bić, to jest oczy wi ste. 

Umac niać Zwią zek to przede wszyst kim umac niać je -
go pod sta wo wą jed nost kę ja ką jest ro dzin ny ogród dział -
ko wy. Dzia ła nia Związ ku mu szą być w więk szym stop niu
na kie ro wa ne na ogro dy i or ga ny tych ogro dów. Przede
wszyst kim po trzeb na jest więk sza po moc fi nan so wa na
za go spo da ro wa nie i mo der ni za cję ogro dów. Jest to za da -
nie nie zwy kle trud ne, trze ba bar dziej sku tecz nie szu kać
tej po mo cy na ze wnątrz, ale rów nież sku tecz niej wy wo ły -
wać wy si łek sa mych dział kow ców twór czy, fi nan so wy 
i po przez pra cę na rzecz do sko na le nia funk cjo no wa nia 
i es te ty ki wła snych ogro dów. Wresz cie na le ży dą żyć do
po pra wy wa run ków pra cy or ga nów ogro do wych. Oko ło
1,5 tys. ogro dów nie ma wła snych bu dyn ków ad mi ni stra -
cyj nych i ma ga zy no wych, wie le ogro dów ma te bu dyn ki
bar dzo wy eks plo ato wa ne. Na szym za da niem jest pod je -
cie ini cja ty wy w tej spra wie i udzie le nie po mo cy. W wie -
lu ogro dach ma ły bu dy nek roz wią że pro blem funk cjo -
no wa nia or ga nów ogro do wych, oży wi dzia łal ność w ogro -
dzie, uła twi funk cjo no wa nie ca łe go ogro du, a przede
wszyst kim przy bli ży za rząd do dział kow ców i umoż li wi
kon tak ty dział kow com z za rzą da mi. Czy jest to moż li we?



6

Tak, jest to za da nie dla KR, OZ, Za rzą dów ROD i wal -
nych ze brań. Rów nież na le ży po pra wić wa run ki pra cy
okrę go wym za rzą dom po przez bu do wę wła snych sie dzib.
Obec ne wa run ki lo ka lo we w ob cych bu dyn kach po zwa la -
ją zno śnie pra co wać biu rom okrę go wych za rzą dów. Cho -
dzi na to miast o to aby stwo rzyć wa run ki do dzia ła nia
or ga nów okrę go wych, re ali za cji wszyst kich za dań sta tu to -
wych i pod ję cie wie lu ini cja tyw nie zbęd nych do roz wo ju
ogro dów i umac nia nia Związ ku. Czy jest to moż li we?
Oczy wi ście w wie lu okrę gach za rów no pod wzglę dem te -
re no wym jak i fi nan so wym.  Wie le za rzą dów ROD i okrę -
go wych za rzą dów ma do bre wła sne sie dzi by. Wy ko rzy s-
ta nie ich dla pro wa dze nia sze ro kiej, od czu wal nej dzia łal -
no ści jest naj czę ściej nie wy star cza ją ce. Przy czy ną jest
brak po my słów na roz wój i do sko na le nie dzia łal no ści
związ ko wej, czę sto brak chę ci na po dej mo wa nie ini cja -
tyw po nad zwy kłe po trze by sta tu to we. Je że li chce my roz -
wi jać ogro dy i umac niać Zwią zek- po trzeb ne są no we
wy zwa nia, zwłasz cza sze ro kie kon tak ty bez po śred nie 
z na szy mi człon ka mi oraz bu do wa nie po zy tyw ne go wi -
ze run ku Związ ku w spo łe czeń stwie i sa mo rzą dach. 

Sza now ni Ze bra ni,
Nie mo że my za po mi nać, że cze ka ją nas rów nież in ne

waż ne za da nia w tym ro ku. W 2011 ro ku przy pa da ju bi -
le usz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Przy ję ty
zo stał bar dzo bo ga ty pro gram ob cho dów  przez Kra jo wą
Ra dę i jej Pre zy dium zwią za ny z wie lo ma wy daw nic twa -
mi ob ra zu ją cy roz wój ogro dów i Związ ku w tym cza sie,
za słu żo nych lu dzi, ale tez prze wi du je my uro czy sto ści cen -
tral ne te go świę ta. 

Zgod nie ze sta tu tem w bie żą cym ro ku koń czy się ka -
den cja or ga nów okrę go wych i kra jo wych. Jest to zwią za -
ne z ogrom na pra cą dla wszyst kich służb związ ko wych,
aby w pierw szej ko lej no ści od po wied nio przy go to wać i
od być 26 okrę go wych zjaz dów, w tym w dwóch okrę gach
bę dą one po prze dzo ne re jo no wy mi kon fe ren cja mi przed -
zjaz do wy mi. Dzie wią ty Kra jo wy Zjazd De le ga tów bę dzie

pod su mo wa nie do ko nań na sze go Związ ku z ostat nich
czte rech lat, ale nie na le ży za po mi nać o tym, że Zjazd roz -
li czy z dzia łal no ści w tym okre sie przede wszyst kim Kra -
jo wą Ra dę i oce ni, czy w tym cza sie wy ko na li śmy, co do
nas na le ża ło i sta nę li śmy na wy so ko ści za da nia.

W bie żą cym ro ku ma my wy bo ry par la men tar ne. To
waż ne wy da rze nie dla na sze go Związ ku. Wie lu życz li -
wych po słów w Sej mie to wa ru nek sku tecz nej obro ny
usta wy. Na le ży bo wiem za kła dać, że pro blem no we li za cji
na szej usta wy wy stą pi w Sej mie ko lej nej ka den cji. Na -
szym za da niem jest aby w przy szłym Sej mie by ło jak naj -
wię cej przy ja ciół ogro dów dział ko wych. Ma my wie le
do świad czeń z wy bo rów sa mo rzą do wych w 2010 r. po -
zy tyw nych i nie ko niecz nie. Jest jesz cze czas aby przy go -
to wać Zwią zek do tych wy bo rów na wszyst kich szcze b-
lach, zwłasz cza w ogro dach. Trze ba to zro bić ko rzy sta jąc
z na szych tra dy cji, do świad cze nia oraz zbio ro we go in te -
lek tu dział kow ców. Trze ba jed nak dzia łać zgod nie i ra zem
cią gnąc w jed ną stro nę. Ostat nie do świad cze nia wska zu -
ją, że lo kal ne ini cja ty wy naj czę ściej koń czą się po raż ką 
i zmar no wa niem zbio ro we go wy sił ku dział kow ców.     

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Na dzi siej szym po sie dze niu Kra jo wej Ra dy po dej mu -

je my wie le pro ble mów de ter mi nu ją cych przy szłość ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Od nas za le ży, czy
po tra fi my wy wal czyć przy szłość i roz wój ogrod nic twa ro -
dzin ne go w na szym kra ju.

Dzi siaj rów nież usta la my za da nia na bie żą cy rok w pro -
po no wa nym pro gra mie. Pra cy bę dzie bar dzo du żo, ale jest
to pra ca ko niecz na, aby za pew nić przy szłość ogro dom, ale
rów nież udo sko na lić też za go spo da ro wa nie, es te ty kę 
i funk cjo no wa nie na mia rę po trzeb nas sa mych, a tak że
ca łe go spo łe czeń stwa.

Tak więc niech ten rok bę dzie cza sem wy tę żo nej pra cy
i sku tecz nej wal ki. Na to miast niech okrę go wy zjaz dy 
i Kra jo wy Zjazd bę dą kuź nią da ją ce Związ ko wi lu dzi
twar dych i od da nych. 

3.

SPRAWOZDANIE
z dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy PZD w 2010 r.

I. POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY PZD
Zgod nie z przy ję tym pla nem pra cy win no od być się 5 po sie dzeń KR PZD – od by ło się 6 po sie dzeń.

XIV po sie dze nie od by ło się w dniu 17 lu te go 2010 r. Te -
ma ty ka po sie dze nia obej mo wa ła m. in. spra woz da nie z
dzia łal no ści KR PZD w 2009 r., spra woz da nie fi nan so we

KR za 2009 r., plan pra cy na 2010 r. i pre li mi narz fi nan -
so wy na 2010 r. Po nad to sy tu ację Związ ku, sta no wi sko
Związ ku w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych oraz przy -
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go to wa nie do okrę go wych zjaz dów. Pod ję to 8 uchwał oraz
sta no wi ska w spra wie ak tu al nej sy tu acji Związ ku oraz 
w spra wie ro li i po sta wy Związ ku w wy bo rach pre zy denc -
kich i sa mo rzą do wych.

Nad zwy czaj ne XV po sie dze nie od by ło się w dniu 
8 kwiet nia 2010 r. i zo sta ło zwo ła ne w związ ku ze zło że -
niem przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio -
sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów usta wy
o ROD. Uczest ni cy po sie dze nia skie ro wa li list do Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, w któ rym zwró ci li się
o po now ne roz wa że nie pod ję tej de cy zji. Kra jo wa Ra da
przy ję ła Sta no wi sko w spra wie skie ro wa ne go do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
oraz Apel do dział kow ców i struk tur Związ ku o czyn ną
obro nę usta wy o ROD. Pod ję to 6 uchwał.

XVI po sie dze nie od by ło się w dniu 24 czerw ca 2010 r.
Te ma ty ka obej mo wa ła: sy tu ację w związ ku z wnio skiem
I Pre ze sa SN, współ pra cę z sa mo rzą dem te ry to rial nym,
spra woz da nie fi nan so we PZD za 2009 r., po wódź w ogro -
dach – in for ma cja, pod ję te dzia ła nia, 5 lat usta wy o ROD,
pro jekt usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia 
i re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo -
dzio wych oraz dzia łal ność spo łecz nej służ by in struk tor -
skiej. Kra jo wa Ra da pod ję ła 5 uchwał oraz sta no wi ska: 
w spra wie współ pra cy PZD z sa mo rzą dem lo kal nym; 
w spra wie sy tu acji wy wo ła nej pod wa że niem przez I Pre -
ze sa Sa du Naj wyż sze go za pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych; w spra wie ju bi le uszu 5 le cia
uchwa le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

XVII po sie dze nie od by ło się 23 wrze śnia 2010 r. Te ma -
ty ka obej mo wa ła m. in. ak tyw ność struk tur Związ ku 
w obro nie usta wy o ROD oraz za da nia Związ ku; oce nę
wal nych ze brań spra woz daw czo – wy bor czych; wy bo ry
sa mo rzą do we; szko le nie osób ubie ga ją cych się o przy dział

dział ki; sta no wi sko w spra wie Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej; rosz cze nia do grun tów ROD. Pod ję to 5 uchwał 
i 2 sta no wi ska: w spra wie zmia ny przez Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku z dnia 22 lu te go 2010 r.
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i pod wa że nia wszyst kich
praw dział kow ców wy ni ka ją cych z usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz w spra wie ak tyw ne go uczest -
nic twa Związ ku i dział kow ców w wy bo rach do władz sa -
mo rzą dów lo kal nych w 2010 r.

XVIII po sie dze nie od by ło się w dniu 28 paź dzier ni ka
2010 r. Te ma ty ka: ak tu al na sy tu acja ogro dów i Związ ku;
udział struk tur Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do wych;
stan za go spo da ro wa nia ROD we dług prze glą dów w 2010 r.;
sy tu acja w ROD nad mor skich; in for ma cja w spra wie
ogro dów po wo dzio wych; ob cho dy Ju bi le uszu 30-le cia
PZD. Kra jo wa Ra da pod ję ła 7 uchwał oraz: List KR PZD
do obec ne go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go (pod pi sa ny
przez wszyst kich uczest ni ków po sie dze nia); Apel w spra -
wie udzia łu Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do wych.

XIX po sie dze nie od by ło się 2 grud nia 2010 r. Te ma ty -
ka: Sy tu acja ogro dów i Związ ku. Oce na i wnio ski wy ni -
ka ją ce z in for ma cji NIK o kon tro li gmin; ana li za
fi nan so wa PZD. Usta le nie skład ki człon kow skiej na 2011 r.;
no we li za cja re gu la mi nu ROD. Pod ję to 7 uchwał, w tym
uchwa łę w spra wie przy ję cia do ku men tu pt. „Ana li za In -
for ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych” opu bli ko wa nej przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li”
oraz: Sta no wi sko w spra wie opu bli ko wa nej przez Naj wyż -
szą Izbę Kon tro li In for ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie -
nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych. Sta no wi sko pod pi sa li wszy scy
uczest ni cy po sie dze nia. Kra jo wa Ra da w for mie de cy zji
usta li ła in sty tu cje i pod mio ty, do któ rych skie ro wa ne zo sta -
nie sta no wi sko oraz ana li za in for ma cji NIK.

W 2010 r. Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła 38 uchwał, 8 sta -
no wisk, 1 list i 2 Ape le.

II. POSIEDZENIA PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

W 2010 r. od by ło się 20 po sie dzeń Pre zy dium KR – plan
pra cy za kła dał 15 po sie dzeń.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy na każ dym po sie dze niu do -
ko ny wa ło ana li zy sy tu acji ogro dów i Związ ku z uwa gi na
wie le wy da rzeń, któ re mia ły istot ny wpływ na dzia łal ność
ca łe go Związ ku. W szcze gól no ści na sy tu ację mia ły
wpływ:

• wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni -
stra In fra struk tu ry, 

• dwa wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go – pierw szy dot. 6 ar ty ku łów, a dru gi
ca łej usta wy o ROD, 

• wy stą pie nie WSA w Bia łym sto ku do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go w spra wie art. 24 usta wy o ROD, 

• opu bli ko wa nie przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li In for -
ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych,
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• po sie dze nie sej mo wej ko mi sji kon tro li pań stwo wej z
udzia łem Pre ze sa PZD,

• po sie dze nie sej mo wej ko mi sji usta wo daw czej (bez za -
pro sze nia przed sta wi cie li PZD), pod czas któ rej usta lo no
sta no wi sko Sej mu w spra wie za skar żo nej do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go usta wy o ROD i wy zna czo no ja ko re -
pre zen tan ta Sej mu po sła A. De rę,

• wy stą pie nie Mar szał ka Sej mu do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go po pie ra ją ce sta no wi sko ko mi sji usta wo daw czej.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy pod ję ło uchwa ły sys te mo -
we, któ re w da nej dzia dzi nie re gu lo wa ły ca ło kształt za -
gad nień i do ty czy ły re ali za cji pro gra mu Związ ku okre ś-
lo ne go na VIII Kra jo wym Zje dzie De le ga tów PZD oraz
wy ni ka ją cych z bie żą cych po trzeb. 

Do roz wią zań sys te mo wych na le ży za li czyć uchwa ły 
w spra wie:

• za sad użyt ko wa nia pro gra mu ob słu gu ją ce go Re jestr
ROD,

• za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych,

• bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go,
• przy dzia łu dzia łek w ROD,
• pro gra mu szko le nia pre ze sów za rzą dów ROD,

• za dań dla okrę go wych za rzą dów w za kre sie rosz czeń
do grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

• ad re sów ko re spon den cyj nych za rzą dów ROD,
• kon ta ban ko we go fun du szu roz wo ju ROD.

Przed każ dym po sie dze niem Kra jo wej Ra dy PZD Pre -
zy dium KR przyj mo wa ło ma te ria ły in for ma cyj ne, pro jek -
ty uchwał i sta no wisk, któ re mia ły być przed sta wio ne
Kra jo wej Ra dzie.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy po dej mo wa ło de cy zje 
w spra wach udzie le nia po życz ki dla ROD z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go, do ta cji na usu wa nie skut ków po wo dzi,
li kwi da cji czę ści lub ca ło ści ROD, re gu la cji sta nu praw ne -
go grun tów ROD oraz ROD ja ko jed no stek or ga ni za cyj -
nych PZD, roz pa try wa ło od wo ła nia od uchwał pre zy diów
OZ, do ko ny wa ło oce ny dzia łal no ści ROD i OZ na pod -
sta wie wy ni ków kon tro li ze spo łów kon tro l nych KR PZD
i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej wy da jąc jed nost kom or ga -
ni za cyj nym sto sow ne za le ce nia.

Pre zy dium KR pod ję ło w 2010 r. 245 uchwał, 10 sta no -
wisk, 1 Apel 

III. KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY

Ko mi sja praw na.
W 2010 r. od by ły się 3 po sie dze nia Ko mi sji Praw nej KR

PZD, pod czas któ rych roz pa trzo no od wo ła nia od uchwał
pre zy diów okrę go wych za rzą dów PZD oraz za opi nio wa -
no po da nia do Pre ze sa Związ ku o zło że nie skar gi w try bie
nad zwy czaj nym. Po nad to człon ko wie Ko mi sji praw nej
przed sta wia li pi sem ne opi nie w prze ka zy wa nych do ich
oce ny spra wach. 

W 2010 r., zo stał zwięk szo ny skład oso bo wy Ko mi sji z
6 do 10 człon ków.

Ko mi sja go spo dar ki grun ta mi i współ pra cy z sa mo -
rzą dem te ry to rial nym

W 2010 ro ku od by ło się jed no po sie dze nie ko mi sji go -
spo dar ki grun ta mi i współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial -
nym. Ko mi sja na po sie dze niu w dniu 23 wrze śnia 2010 r.
za po zna ła się z wy ni ka mi sta nu rosz czeń do grun tów
ROD, któ ry zo stał usta lo ny na dzień 1 ma ja 2010 r. na
pod sta wie da nych prze ka za nych przez po szcze gól ne 
OZ PZD. 

Efek tem ana li zy i oce ny zja wi ska rosz czeń do grun tów
ROD przez ko mi sję by ło okre śle nie pro po zy cji me cha ni -
zmów i kie run ków dzia ła nia struk tur PZD w za kre sie po -
pra wy sta nu praw ne go grun tów ROD w związ ku z sy tu -

acją wy ni ka ją cą z rosz czeń. Przy go to wa nia w tym wzglę -
dzie za owo co wa ły pod ję ciem przez Kra jo wą Ra dę PZD
w dniu 23 wrze śnia 2010 r. uchwa ły nr 3/XVII/2010 r. 
w spra wie rosz czeń w sto sun ku do grun tów ROD oraz
przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 6 paź dzier -
ni ka 2010 r. uchwa ły nr 195/2010 r. w spra wie za dań dla
okrę go wych za rzą dów PZD w za kre sie rosz czeń do grun -
tów ROD.

Ko mi sja Kon kur so wa
Od by ła dwa po sie dze nia w peł nym skła dzie, któ rych te -

ma ty ką by ło:
I po sie dze nie – ana li za ma te ria łów zgło szo nych do kon -

kur sów kra jo wych,
II po sie dze nie – roz strzy gnię cie kon kur sów kra jo wych.
Człon ko wie Ko mi sji kon kur so wej bra li udział w lu stra -

cjach ROD i dzia łek zgło szo nych do kon kur sów kra jo -
wych.

Ko mi sje: Go spo dar ki grun ta mi i współ pra cy z sa mo rzą -
dem te ry to rial nym; Fi nan sów i bu dże tu; Od zna czeń i wy -
róż nień związ ko wych; Po li ty ki spo łecz nej, pro mo cji 
i dzia łal no ści me dial nej pra co wa ły zgod nie z po trze ba mi
i moż li wo ścia mi.
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Na ra dy pre ze sów i dy rek to rów biur OZ w 2010 ro ku

1. 23-24 mar ca 2010 r. – uczest ni czy ło 38 osób
Te ma ty ka:
• wy pra co wa nie dzia łań Związ ku po wy stą pie niu pre -

ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją 6 ar ty ku łów
usta wy o ROD;

• pi smo Mi ni stra In fra struk tu ry do Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich w spra wie nad zo ru nad PZD;

• omó wie nie wy ni ków kon tro li NIK;
• przed sta wie nie ocen i wnio sków z wal nych ze brań

spra woz daw czo -wy bor czych w ROD; 
• in we sty cje w ROD;
• bu dow nic two po nadnor ma tyw ne, za miesz ki wa nie i za -

mel do wa nie na dział kach w ROD.

2. 16-17 czerw ca 2010 r. – uczest ni czy ło 31 osób
Te ma ty ka:
• omó wie nie spraw zwią za nych z po wo dzią;
• in for ma cja OZ na te mat prze bie gu wal nych ze brań

ROD;
• okre śle nie za dań OZ w związ ku z wal ny mi ze bra nia -

mi;
• wdra ża nie pro gra mu Re je stru ROD;
• przed sta wie nie pro ble mu li kwi da cji ROD w opar ciu 

o usta wę o ROD i spe cu sta wę dro go wą;
• in we sty cje w ROD;
• spra wy rosz czeń do grun tów.

3. 18 sierp nia 2010 r. – uczest ni czy ły 32 oso by
Te ma ty ka:
• przy ję cie kie run ków dzia ła nia w obro nie usta wy 

o ROD w związ ku z za skar że niem jej 6 prze pi sów do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go;

• omó wie nie do tych cza so wej współ pra cy z Mi ni ster -
stwem In fra struk tu ry i wy zna cze nie za mie rzeń na naj bliż -
szy czas;

• omó wie nie po sta wy Związ ku i dzia łań w te re nie 
w związ ku z wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi;

• omó wie nie spraw zwią za nych z po wo dzią;
• wdra ża nie pro gra mu Re je stru ROD
• omó wie nie sta nu przy go to wań Kra jo wych Dni Dział -

kow ca.

Na ra dy dla pra cow ni ków okrę go wych za rzą dów
W 2010 r. Kra jo wa Ra da PZD zor ga ni zo wa ła 2 dwu -

dnio we na ra dy dla pra cow ni ków okrę go wych za rzą dów
PZD. Na ra dy pro wa dzo ne by ły przez Wy dział Go spo dar -
ki Grun ta mi KR PZD.

W dniach 9 – 10 mar ca 2010 r. od by ła się na ra da dla
pra cow ni ków de le go wa nych do ob słu gi no we go pro gra -
mu ob słu gu ją ce go Re jestr ROD. Zo sta ła do ko na na pre -

zen ta cja mul ti me dial na no we go pro gra mu oraz omó wio -
no prze słan ki wa run ku ją ce je go wpro wa dze nie. 

Omó wio no za sa dy użyt ko wa nia pro gra mu ob słu gu ją ce -
go Re jestr ROD, wy ni ka ją ce z uchwa ły nr 25/2010 Pre zy -
dium KR PZD z dnia 16 lu te go 2010 r. w za kre sie: 

• wy ma gań sprzę to wych dla sta no wisk kom pu te ro wych
w okrę go wych za rzą dach PZD,

• ro dza jów i za kre su upraw nień po szcze gól nych użyt -
kow ni ków pro gra mu,

• spo so bu uzy ska nia i ko rzy sta nia z in dy wi du al ne go ha -
sła i lo gi nu,

• moż li wo ści pro gra mu w za kre sie spo rzą dza nia ra por -
tów, w tym wy pi sów z Re je stru ROD i kar ty re je stra cyj -
nej A i B. 

Przed sta wio no za sa dy wdro że nia no we go pro gra mu ob -
słu gu ją ce go Re jestr ROD, wy ni ka ją ce z uchwa ły nr
26/2010 Pre zy dium KR PZD z dnia 16 lu te go 2010 r. do -
ty czą ce: za sad prze no sze nia da nych no we go pro gra mu
Re jestr ROD w za kre sie je go no wych funk cji, we ry fi ka -
cji da nych i ich uzu peł nia nia oraz bie żą cej pra cy na pro -
gra mie Re jestr ROD. Przed sta wio no ro dza je i war tość
do ku men ta cji for mal no -praw nej sta no wią cej pod sta wę
wpi sów i do ko ny wa nia zmian w pro gra mie Re jestr ROD.
Bar dzo waż nym punk tem szko le nia by ły warsz ta ty tech -
nicz ne w za kre sie ob słu gi pro gra mu.

W dniach 27-28 wrze śnia 2010 r. od by ła się na ra da dla
in spek to rów ds. te re no wo - praw nych, w tym pra cow ni -
ków de le go wa nych do wpro wa dza nia da nych do pro gra -
mu Re jestr ROD. Do ko na no oce ny do tych cza so wej pra cy
okrę gów na no wym pro gra mie Re jestr ROD. Pod czas na -
ra dy:

• prze dys ku to wa no pro ble my zwią za ne z wpro wa dza -
niem da nych or ga ni za cyj no -praw nych do Re je stru ROD, 

• przed sta wio no dzia ła nia praw ne zwią za ne z wy da wa -
niem wy pi sów z Re je stru ROD, ob cią ża niem, na by wa -
niem i zby wa niem grun tów ROD, a tak że re gu la cji ich
sta nu praw ne go, 

• pod kre ślo no zna cze nie da nych w Re je strze ROD 
w aspek cie spo rzą dza nia bi lan su Związ ku, 

• prze sta wio no za da nia struk tur Związ ku w za kre sie stu -
dium i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz
pro ble mów ak tu al nych rosz czeń w sto sun ku do grun tów
ROD. 

Na ra dy eta to wych in struk to rów ds. ogrod ni czych oraz
wi ce pre ze sów OZ od po wie dzial nych za dzia łal ność
ogrod ni czą

W ro ku 2010 Kra jo wa Ra da PZD zor ga ni zo wa ła w War -
sza wie 2 dwu dnio we na ra dy: pierw szą w mar cu - dla eta -
to wych in struk to rów ds. ogrod ni czych oraz wi ce pre ze sów
OZ ds. ogrod ni czych, dru gą w paź dzier ni ku dla in struk to -
rów eta to wych OZ PZD. 

Te ma ty ka na rad obej mo wa ła m.in. ta kie za gad nie nia jak: 

IV. NARADY KRAJOWE
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• ak tu al na sy tu acja w Związ ku, 
• za da nia służb in struk tor skich, 
• przy dział dzia łek zgod ny z po li ty ką i re gu la mi nem

Związ ku, 
• bu dow nic two na dział kach, 
• za miesz ki wa nie i za mel do wa nie na dział kach, 
• za da nia i ro la in struk to ra eta to we go, 
• me to dy ka pro wa dze nia szko leń dla osób do ro słych, 
• ro la i za da nia SSI w upo wszech nia niu wie dzy i oświa -

ty ogrod ni czej, 
• wy ni ki prze glą dów ROD, 
• za da nia OZ w pro mo cji oświa ty ogrod ni czej, 
• upra wa ro ślin na te re nach po po wo dzio wych. 
Łącz nie w na ra dach wzię ło udział 66 osób. 
Blok te ma tów związ ko wych oma wia ny był przez pra -

cow ni ków KR PZD, a blok te ma tów ogrod ni czych przez
wy kła dow ców z wyż szych uczel ni.  

Kosz ty na rad po kry ty zo stał z Fun du szu Oświa to we go KR. 

Na ra dy głów nych księ go wych OZ
W 2010 r. prze pro wa dzo no dwie na ra dy szko le nio wo -

-in struk ta żo we dla głów nych księ go wych okrę go wych za -
rzą dów PZD 

Pierw sza na ra da od by ła się w dniach 27-28 kwiet nia
2010 r., w któ rej udział bra ły księ go we ze wszyst kich
Okrę go wych Za rzą dów.

Te ma ty ka:

• za da nia i obo wiąz ki głów nych księ go wych OZ PZD
w za kre sie nad zo ru nad dzia łal no ścią fi nan so wą OZ 
i ROD w re ali za cji usta wy o ROD, sta tu tu PZD, Za kła do -
we go Pla nu Kont PZD,

• wy ni ki spra woz dań fi nan so wych OZ PZD i przy go to -
wa nie do spo rzą dze nia spra woz da nia fi nan so we go PZD,

• pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo -
ju i Fun du szu Oświa to we go PZD, 

• wy ni ki i wnio ski wy pły wa ją ce z kon tro li prze pro wa -
dzo nych w OZ PZD i ROD,

• dzia ła nia KR PZD w za kre sie kom pu te ry za cji ROD.
Dru ga na ra da od by ła się w dniach 7-8 grud nia 

2010 ro ku w War sza wie, w któ rej udział bra ły księ go we
ze wszyst kich OZ PZD.

Te ma ty ka na ra dy:
• omó wie nie ana liz fi nan so wych OZ PZD i KR PZD ja -

ko za ło żeń do pre li mi na rzy fi nan so wych jed no stek PZD
na 2011 r. oraz wy tycz nych w tym za kre sie.

• obo wiąz ki głów nych księ go wych OZ PZD w za kre sie
przy go to wa nia i nad zo ru księ go wych ROD nad pra wi dło -
wym spo rzą dza niem spra woz dań fi nan so wych ROD za
2010 r. oraz nad pro ce du rą przy go to wa nia tych spra woz -
dań do ba da nia przez ko mi sje re wi zyj ne ROD i do za -
twier dze nia przez wal ne ze bra nie ROD.

• Fun dusz Roz wo ju ROD - źró dła fi nan so wa nia, po li ty -
ka wy ko rzy sty wa nia środ ków, za bez pie cze nia praw ne
oraz za da nia i obo wiąz ki GK OZ PZD w tym za kre sie.

V. WSPÓŁPRACA KRAJOWEJ RADY Z OZ I ROD

• Przed sta wi cie le KR PZD i pra cow ni cy me ry to rycz ni
biu ra KR uczest ni czy li w po sie dze niach okrę go wych za -
rzą dów, na któ rych przed sta wia li naj waż niej sze wy da rze -
nia ma ją ce zna cze nie dla funk cjo no wa nia i przy szło ści
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. W 2010 r. człon ko wie
Pre zy dium KR, Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej, Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
oraz pra cow ni cy biu ra OZ uczest ni czy li w 67 po sie dze -
niach okrę go wych za rzą dów PZD. 

• Kra jo wa Ra da or ga ni zo wa ła na ra dy z pre ze sa mi OZ 
i dy rek to ra mi biur OZ, pod czas któ rych oma wia no naj -
waż niej sze spra wy dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku
i przyj mo wa no do re ali za cji zwią za ne z tym za da nia dla
struk tur Związ ku.

• Pre zes Związ ku oraz pra cow ni cy me ry to rycz ni biu ra

KR uczest ni czy li w 4 okrę go wych na ra dach z pre ze sa mi
za rzą dów ROD, na któ rych przed sta wi li sy tu ację dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku oraz za gad nie nia do ty czą ce
funk cjo no wa nia or ga nów Związ ku i re ali zo wa nia po sta -
no wień sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD.

• Człon ko wie Pre zy dium KR oraz pra cow ni cy biu ra
uczest ni czy li po nad to w okrę go wych dniach dział kow ca 
i in nych uro czy sto ściach oko licz no ścio wych w okrę gach. 

• Pra cow ni cy biu ra KR PZD uczest ni czy li w 6 kon tro -
lach OZ i ROD na te re nie kra ju.

• Kra jo wa Ra da wy da ła Zbiór Prze pi sów Związ ko wych
za wie ra ją cy wszyst kie obo wią zu ją ce uchwa ły Kra jo wej
Ra dy i Pre zy dium KR PZD od po cząt ku ist nie nia PZD.
Zbiór zo stał wy da ny i do star czo ny do wszyst kich jed no -
stek or ga ni za cyj nych PZD na koszt Kra jo wej Ra dy PZD.

VI. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I MEDIALNA KR

W ro ku 2010 Kra jo wa Ra da pro wa dzi ła bar dzo in ten -
syw ną dzia łal ność in for ma cyj ną dla dział kow ców i or ga -
nów Związ ku. Wy da nych zo sta ło 14 nu me rów Biu le -

ty nów In for ma cyj nych KR PZD w tym 7 spe cjal nych 
i 7 or ga ni za cyj nych. Tra dy cyj nie już wy da nych zo sta ło
rów nież 12 nu me rów In for ma to ra Dział kow ca. W związ -
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ku z 5-le ciem uchwa le nia usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.
zo stał wy da ny i roz pro wa dzo ny w ogro dach pla kat „5 lat
usta wy o ROD”. Jak co ro ku przy go to wa ny zo stał tak że
pla kat „Dni dział kow ca 2010”. Kra jo wa Ra da opra co wa -
ła tak że pla kat in for mu ją cy o kon se kwen cjach za skar że nia
do Try bu na łu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go usta wy
o ROD. Waż ną i ocze ki wa ną po zy cją był rów nież dwu -
stu stro ni co wy „Zbiór prze pi sów związ ko wych” za wie ra -
ją cy wszyst kie naj waż niej sze sta no wi ska i uchwa ły Kra-
jo wej Ra dy PZD. Nie zbęd ną po zy cją wy daw ni czą dla
spo łecz nej służ by in struk tor skiej jest opra co wa ny przez
Kra jo wą Ra dę „In for ma tor In struk to ra” za wie ra ją cy za -
gad nie nia ze wszyst kich dzie dzin ogrod nic twa. 

Kra jo wa Ra da wy da ła rów nież sze reg bez płat nych po -
zy cji dla dział kow ców: wy da ne w na kła dzie po 100 000
eg zem pla rzy bro szu ry „ABC ochro ny ro ślin na dział ce” 
i „Wszyst ko o kom po ście”, a tak że 10 plansz ogrod ni czych
na ta bli ce w ROD: „Jak ciąć drze wa pest ko we?”, „Jak
ciąć drze wa ziarn ko we?”, „Jak ciąć krze wy ja go do we?”,
„Upra wy wie lo ga tun ko we” – cz. I i II, „Ro śli ny wskaź ni -

ko we”, „Środ ki ochro ny ro ślin do sto so wa nia na dział kach
w 2010 r”. „Pre pa ra ty do zwal cza nia szko dli wych owa -
dów i roz to czy”, „Środ ki ochro ny ro ślin do sto so wa nia na
dział kach w 2010 r”. „Pre pa ra ty do zwal cza nia cho rób
ro ślin”, „Jak wy twa rzać i sto so wać kom post?”– cz. I i II 
o łącz nym na kła dzie 180 000 eg zem pla rzy. Po zy cje te zo -
sta ły roz pro wa dzo ne do ogro dów, okrę go wych za rzą dów,
de le ga tur re jo no wych i biur te re no wych.

Dla dział kow ców z ogro dów ob ję tych po wo dzią Kra jo -
wa Ra da wy da la bro szu rę pt. „Jak po stę po wać z gle bą po
po wo dzi” opra co wa ną przez naj lep szych spe cja li stów 
w tym za kre sie. Bro szu ra, wy da na w na kła dzie 50.000 eg -
zem pla rzy, zo sta ła roz pro wa dzo na do ogro dów po wo dzio -
wych. Kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry ła Kra jo wa
Ra da.

W dzia łal no ści in for ma cyj nej i me dial nej Kra jo wej Ra -
dy waż ną ro lę od gry wa wi try na in ter ne to wa. Jest ona na
bie żą co ak tu ali zo wa na i moż na na niej zna leźć wszyst kie
ma te ria ły wy da ne przez KR PZD, a tak że wszyst kie li sty
po par cia dla usta wy o ROD. 

VII. WSPÓŁPRACA Z RZĄDEM

W mi nio nym ro ku na stą pi ła in ten sy fi ka cja współ pra cy
Kra jo wej Ra dy z or ga na mi ad mi ni stra cji rzą do wej. Z uwa -
gi na prze ka za nie spraw do ty czą cych ogro dów dział ko -
wych do kom pe ten cji Mi ni ster stwa In fra struk tu ry,
wspól ne roz mo wy i usta le nie by ły do ko ny wa ne z tym re -
sor tem pod czas dwóch spo tkań z ów cze snym Wi ce mi ni -
strem In fra struk tu ry Ol gier dem Dzie koń skim oraz urzęd-
ni ka mi od po wied nich de par ta men tów mi ni ster stwa.

Pierw sze spo tka nie mia ło miej sce w dniu 5 mar ca 2010 r.
Kra jo wa Ra da by ła re pre zen to wa na przez 20-oso bo wą de -
le ga cję z ca łe go kra ju, na cze le któ rej sta nął Pre zes PZD
Eu ge niusz Kon drac ki. Pod czas spo tka nia po ru szo no sze -
reg waż nych i trud nych spraw do ty czą cych funk cjo no wa -
nia ogro dów dział ko wych. W szcze gól no ści od nie sio no
się do: 

• kwe stii za bez pie cze nia ROD w pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go,

• re gu la cji sta nu praw ne go grun tów, 
• roz wo ju i do stęp no ści ogro dów dla spo łecz no ści lo -

kal nych, 
• bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, 
• nie le gal ne go za miesz ki wa nia i mel do wa nia na te re -

nach ROD. 
Du żo uwa gi po świę co no rów nież za gad nie niom re gu -

la cji praw nych nor mu ją cych funk cjo no wa nie ogro dów 
i Związ ku. W trak cie dys ku sji przed sta wi cie le PZD pre -
zen to wa li pro ble my wy stę pu ją ce w po szcze gól nych re -
gio nach kra ju. Pod kre śla li rów nież po wszech ne po par cie
śro do wi ska dział kow ców dla obec nie obo wią zu ją cej usta -
wy o ROD i jej zna cze nie dla trwa ło ści i roz wo ju ogrod -

nic twa dział ko we go w Pol sce. Jed no cze śnie obie stro ny
pod kre śla ły istot ne zna cze nie ROD dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia miast, jak rów nież moż li wość po go dze -
nia po trzeb roz wo jo wych miast z za cho wa niem na ich te -
re nach ogro dów dział ko wych. Spo tka nie za koń czy ło się
uzgod nie niem o po wo ła niu wspól ne go ze spo łu ro bo cze go,
w skład któ re go wej dą przed sta wi cie le Mi ni ster stwa In -
fra struk tu ry i Związ ku. Za da niem ze spo łu bę dzie oma wia -
nie i wy pra co wy wa nie roz wią zań do ty czą cych ogro dów
dział ko wych. 

W dniu 16 lip ca 2010 ro ku od by ło się dru gie spo tka -
nie na za pro sze nie Wi ce mi ni stra In fra struk tu ry Ol gier da
Dzie koń skie go. Ce lem spo tka nia by ło po wo ła nie i omó -
wie nie za sad dzia ła nia wspól ne go ze spo łu, któ ry bę dzie
wy pra co wy wał pro po zy cje roz wią zań naj istot niej szych
pro ble mów wy stę pu ją cych w funk cjo no wa niu ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

Wi ce mi ni ster Ol gierd Dzie koń ski za pew nił, że re sort nie
pra cu je nad żad nym pro jek tem usta wy zmie nia ją cym za -
sa dy funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Wy ra ził też wo lę ta kich zmian w pra wie, któ re umac nia -
ły by po zy cję praw ną ROD i utrwa le niem ich funk cji ja ko
te re nów wy po czyn ko wych i re kre acyj nych w mia stach.
Za pew nił, że re sort in fra struk tu ry jest prze ciw ny
zmia nom w pra wie, któ re do pusz cza ły by za miesz ki wa -
nie na te re nie ogro dów, prze kształ ca nie ich w osie dla
miesz ka nio we oraz ja kim kol wiek pró bom uwłasz cza -
nia osób pry wat nych na te re nach ogro do wych. 

Zda niem mi ni stra, ogro dy dział ko we po win ny za cho -
wać obec ną for mu łę ogro dów ro dzin nych na te re nach pu -
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blicz nych ze wspól ną in fra struk tu rą. Jed no cze śnie uznał
za wska za ne roz wój idei ogro dów otwar tych dla ca łej spo -
łecz no ści lo kal nej i zgo dził się, że re ali za cja te go ce lu wy -
ma ga fi nan so we go wspar cia ze stro ny władz pu blicz nych.
W ten spo sób mi ni ster od niósł się po śred nio do po stu la tów
tzw. sto wa rzy szeń dział ko wych, któ re wy stę pu ją do re sor -
tu z wnio ska mi o „pry wa ty za cję” te re nów ogro dów, do -
pusz cze nie za miesz ki wa nia oraz le ga li za cję sa mo wo li
bu dow la nych. 

Za pre zen to wa ne po glą dy mi ni ster stwa spo tka ły się 
z apro ba tą de le ga cji Związ ku, któ ra zna la zła wy raz w wy -
stą pie niu Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go. 
W szcze gól no ści za zna czył on zbież ność tych po glą dów 
z za pi sa mi usta wy o ROD, któ ra cie szy się po wszech nym
po par ciem mi lio no we go śro do wi ska dział ko we go, ja ko

gwa ran ta pod sta wo wych praw dział kow ców oraz ist nie -
nia i roz wo ju ogro dów. 

Pod czas dys ku sji de le ga cja PZD za pre zen to wa ła sze ro -
ką ga mę pro ble mów do ty czą cych m.in.:

• kwe stii nie na ru szal no ści usta wy o ROD, 
• re gu la cji sta nu praw ne go te re nów ogro dów i za pi sów

w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, 
• wspar cia fi nan so we go ze środ ków pu blicz nych, 
• zja wi ska sa mo wo li bu dow la nych i za miesz ki wa nia 

w ogro dach, 
• prze strze ga nia za pi sów usta wy o ROD w za kre sie od -

twa rza nia li kwi do wa nych ogro dów i wy pła ty od szko do -
wań dla dział kow ców.

Na za koń cze nie usta lo no, że po wyż sze za gad nie nia bę -
dą szcze gó ło wo ana li zo wa ne pod czas ko lej nych spo tkań.

VIII. WSPÓŁPRACA Z SEJMEM 

W ra mach dzia łal no ści pro wa dzo nej przez KR PZD na
rzecz ogro dów dział ko wych i dział kow ców, istot ne zna -
cze nia ma ak tyw ność w sto sun kach z Sej mem oraz par la -
men ta rzy sta mi. Za bez pie cze nie sy tu acji praw nej dział -
kow ców i ROD od za wsze sta no wi ło bo wiem jed ną z naj -
waż niej szych kwe stii w funk cjo no wa niu Związ ku. 
W 2010 r., obok dzia łań zwią za nych z pra ca mi par la men -
tu skut ku ją cy mi zmia ną pra wa wpły wa ją ce go na po zy cję
praw ną ROD i dział kow ców, Zwią zek po dej mo wał rów -
nież dzia ła nia zwią za ne z fak tem za skar że nia usta wy 
o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz kon tro lą NIK
obej mu ją cą swym za kre sem te ma ty kę ROD. 

Je że li cho dzi o ka te go rię spraw zwią za nych ze zmia na -
mi pra wa to, obok bie żą ce go mo ni to rin gu zmian le gi sla -
cyj nych pro wa dzo nych przez Biu ro KR PZD, na szcze -
gól ną uwa gę za słu gu je ak tyw ność KR PZD w związ ku 
z pra ca mi do ty czą cy mi pro jek tu usta wy o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
bu dow li prze ciw po wo dzio wych. In for ma cja o opra co wy -
wa niu te go ak tu w Mi ni ster stwie Śro do wi ska zo sta ła po -
da na przez me dia w ma ju 2010 r. Przy go to wa ny w Mi ni s-
ter stwie pro jekt za kła dał, że po zy ski wa nie te re nów na po -
trze by in sta la cji prze ciw po wo dzio wych oraz bu do wa ta -
kich urzą dzeń, bę dzie się od by wa ła na spe cjal nych za sa -
dach, ana lo gicz nych do bu do wy dróg. Cel pro jek tu był
więc jak naj bar dziej za sad ny i god ny po par cia, jed nak że
je go nie któ re za pi sy mu sia ły bu dzić wśród dział kow ców
po waż ne oba wy. Za wie rał on bo wiem istot ną lu kę, któ ra
skut ko wa ła cał ko wi tym wy łą cza niem pra wa dział kow ców
i PZD do od szko do wa nia w przy pad ku li kwi da cji ogro du
na ce le zwią za ne z in we sty cja mi prze ciw po wo dzio wy mi.
Za pi sy pro jek tu ozna cza ły, że w przy pad ku przej mo wa -
nia te re nów ROD pod ta ką in we sty cję, dział kow com 
i PZD nie przy słu gi wa ły by od szko do wa nia za utra co ny
ma ją tek, któ ry znaj do wał się na dział kach i te re nach

wspól nych. Dla te go też, na tych miast po za po zna niu się 
z pro jek tem opra co wa nym w Mi ni ster stwie Śro do wi ska,
Pre zy dium KR PZD pod ję ło sta ra nia o wpro wa dze nie w
nim zmian, któ re uwzględ ni ły by in te re sy dział kow ców.
Opra co wa ne zo sta ło spe cjal ne sta no wi sko KR PZD skie -
ro wa ne m.in. do człon ków Rzą du i par la men ta rzy stów.
PZD pod niósł w nim, iż nie sprze ci wia się przej mo wa niu
te re nów ROD pod bu do wę urzą dzeń prze ciw po wo dzio -
wych ko niecz nych dla za pew nie nia bez pie czeń stwa po -
wszech ne go, jed nak że nie mo że się zgo dzić, aby dzia ła nia
ta kie od by wa ły się z po gwał ce niem kon sty tu cyj nych praw
dział kow ców do od szko do wa nia za wy własz cza ny ma ją -
tek. Dzię ki tym dzia ła niom do ku ment zło żo ny przez rząd
do Sej mu za wie rał już za pi sy gwa ran tu ją ce dział kow com
pra wo do od szko do wań za ich ma ją tek, a tak że da ją ce po -
sta wy praw ne do od twa rza nia ogro dów. KR PZD za pew -
ni ła rów nież udział przed sta wi cie li PZD w trak cie prac
nad pro jek tem w ko mi sji sej mo wej. 

Osta tecz nie w uchwa lo nej w try bie pil nym usta wie z
dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa -
nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po -
wo dzio wych (Dz.U.10.143.963) za miesz czo no prze pi sy
za wie ra ją ce mi ni mal ne gwa ran cje ko niecz ne dla po sza no -
wa nia praw dział kow ców. 

In nym za gad nie niem wy ma ga ją cym du żej ak tyw no ści
ze stro ny PZD w re la cjach z par la men tem oraz in dy wi du -
al ny mi po sła mi, by ła kwe stia obro ny praw dział kow ców
za gro żo nych za skar że niem przez Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy
o ROD. Do władz Sej mu oraz Se na tu, a tak że nie któ rych
ko mi sji sej mo wych i więk szo ści in dy wi du al nych po słów
KR PZD prze sy ła ła ma te ria ły ana li tycz ne, w któ rych pre -
zen to wa ne by ły ar gu men ty wska zu ją ce na bez pod staw -
ność za rzu tów wy su nię tych wo bec usta wy. Po nad to do
tych sa mych ad re sa tów prze sy ła no Biu le ty ny In for ma cyj -
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ne PZD, w któ rych pu bli ko wa ne by ły za rów no opra co wa -
nia praw ne oraz prze dru ki wy stą pień or ga nów Związ ku
oraz in dy wi du al nych dział kow ców w obro nie usta wy. 
W ten spo sób oso by ma ją ce wpływ na sta no wi sko Sej mu
mia ły moż li wość za po zna nia się z po glą da mi śro do wi ska
dział kow ców na przed mio to wa spra wę, jak rów nież za -
ob ser wo wa nia ol brzy miej ska li sprze ci wu, z ja kim za skar -
że nie usta wy o ROD spo tka ło się w ogro dach. Nie ste ty, 
z przy kro ścią na le ży od no to wać, iż wsku tek bar ku in for -
ma cji na te mat ter mi nu prac Ko mi sji Usta wo daw czej opi -
niu ją cej sta no wi sko Sej mu prze sła ne do TK, Zwią zek
zo stał po zba wio ny moż li wo ści od de le go wa nia przed sta -
wi cie li na to po sie dze nie. Od sa me go po cząt ku KR PZD
wy stę po wa ła rów nież do władz Sej mu o od de le go wa nie
do re pre zen to wa nia Par la men tu na roz pra wie w Try bu na -
le po sła, któ re go po glą dy bę dą zbież ne z ocze ki wa nia mi
dział kow ców. 

Z fak tów ma ją cych miej sce w 2010 r. a wy ni ka ją cych ze
współ pra cy KR PZD z Sej mem, war tym od no to wa nia by -
ło tak że uczest nic two przed sta wi cie li PZD w pra cach Ko -

mi sji Kon tro li Pań stwo wej Sej mu pod czas przed sta wia -
nia przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li „In for ma cji o wy ni -
kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych”. Do -
ku ment ten, opra co wa ny w opar ciu o wy ryw ko we ba da nia
prze pro wa dzo ne przez NIK w nie któ rych mia stach, 
a przed sta wia ją cy ROD oraz spo łecz ność dział kow ców 
w bar dzo nie ko rzyst nym świe tle, wy wo łał ol brzy mie po -
ru sze nie w ogro dach. Dla te go też KR PZD przy go to wa ła
do ku ment pt. Ana li za „In for ma cji o wy ni kach kon tro li za -
pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych” opu bli ko wa nej przez
Naj wyż szą Izbę Kon tro li”, w któ rym szcze gó ło wo od niósł
się do ma te ria łów opu bli ko wa nych przez NIK oraz wy -
ka zał bez pod staw ność za rzu tów wy su nię tych w nich wo -
bec PZD i dział kow ców. Efek tem tych dzia łań by ło
zde cy do wa nie kry tycz na oce na In for ma cji przed sta wio -
nej przez NIK ze stro ny po słów przy by łych na po sie dze -
nie Ko mi sji.

IX. AKTYWNOŚĆ W OBRONIE ZWIĄZKU, OGRODÓW I DZIAŁKOWCÓW

W obro nie Związ ku, ogro dów i dział kow ców wy po wie -
dzia ły się na stę pu ją ce struk tu ry i or ga ny PZD: Kra jo wa
Ra da PZD, Pre zy dium KR PZD, Kra jo wa Ko mi sja Roz -
jem cza i Re wi zyj na PZD, okrę go we za rzą dy PZD, w tym
pre zy dia OZ, okrę go we ko mi sje re wi zyj ne i roz jem cze,
ro dzin ne ogro dy dział ko we, w tym ko mi sje re wi zyj ne 
i roz jem cze ROD, Spo łecz na Służ ba In struk tor ska, de le -
ga tu ry re jo no we, ogrom na rze sza dział kow ców w wy stą -
pie niach zbio ro wych  i in dy wi du al nych. W obro nie
Związ ku sta nę ły tak że licz ne Związ ki Za wo do we. Wszys-
t kie sta no wi ska i wy stą pie nia za miesz czo ne są w Biu le -
ty nach In for ma cyj nych i Spe cjal nych PZD oraz na stro -
nie in ter ne to wej Kra jo wej Ra dy. 

Po wyż sze or ga ny przed sta wi ły swo je sta no wi ska w na -
stę pu ją cych spra wach:

1. W spra wie ini cja ty wy RPO – łącz na licz ba wy stą -
pień – 148

2. W spra wie wnio sków I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
RP do TK o stwier dze nie nie zgod no ści Usta wy o ROD
z 8 lip ca 2005 r. – łącz na licz ba wy stą pień – 2 173 

3. W spra wie wy ni ków NIK – łącz na licz ba wy stą pień
– 47

4. W spra wie re pre zen ta cji Sej mu przed TK – łącz -
na licz ba wy stą pień – 96

Łącz na licz ba wszyst kich wy stą pień w obro nie Związ -
ku, ogro dów i dział kow ców – 2 464. 

X. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH W SPRAWIE ZWIĄZKU, USTAWY I ROD

W dniu 18 stycz nia 2010 r. Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich pu blicz nie zwró cił się do Mi ni stra In fra struk tu ry 
w spra wie nad zo ru nad PZD. By ło to ko lej ne pi smo w ra -
mach ko re spon den cji po mię dzy Rzecz ni kiem, Mi ni strem
In fra struk tu ry oraz Pre zy den tem m.st. War sza wy. Je go
przed mio tem by ło usta le nie wła ści we go or ga nu nad zor -
cze go, któ re mu Rzecz nik mógł by prze ka zy wać spra wy
do ty czą ce dzia łal no ści Związ ku. Za rów no Mi ni ster, jak 
i Pre zy dent War sza wy od ma wia li przyj mo wa nia ta kich
spraw uzna jąc, że nie po sia da ją w tym za kre sie żad nych
kom pe ten cji. 

Wy stą pie nie Rzecz ni ka no mi nal nie zmie rza ło więc do
wy ja śnie nia kwe stii nad zo ru, któ ra nie ste ty rów no cze śnie
sta ła się oka zją do wy su nię cia sze re gu nie spraw dzo nych
za rzu tów pod ad re sem or ga nów Związ ku. Rzecz nik po -
wo ły wał się na kil ka na ście skarg, do ty czą cych głów nie
za strze żeń co do od by wa nia się wal nych ze brań ROD 
w dru gim ter mi nie, co by ło po noć źró dłem wie lu nad użyć.
Mia ło to być ja ko by efek tem bra ku nad zo ru. Dla te go też
Rzecz nik za ape lo wał do Mi ni stra In fra struk tu ry o wszczę -
cie dzia łań w ce lu od po wied niej zmia ny usta wy o ROD.
Po wyż sze pi smo zo sta ło opu bli ko wa ne na stro nie in ter ne -
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to wej Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, dla te go Kra jo wa Ra -
da PZD za re ago wa ła na to wy stą pie nie. Od nio sła się do za -
rzu tów oraz for my ich przed sta wia nia opi nii pu blicz nej, bez
we ry fi ka cji i umoż li wie niu PZD za ję cia sta no wi ska. Rzecz -
nik po wo łał się na kil ka na ście skarg, któ rych nie prze ka zał
Związ ko wi do za ła twie nia. Po słu ży ły one jed nak do przed -
sta wie nia spo łecz nych or ga nów PZD w nie ko rzyst nym
świe tle. Za rzu ty zo sta ły na stęp nie roz po wszech nio ne przez
me dia, a zwłasz cza „Rzecz po spo li tą”. 

Kra jo wa Ra da opu bli ko wa ła więc ar ty kuł po le micz ny,
w któ rym wy ja śni ła kwe stię od by wa nia wal nych ze brań 
w dru gim ter mi nie. Uza leż nio ne to jest od za wia do mie nia
o tym wszyst kich dział kow ców w dro dze prze sył ki oso bi -
stej al bo pocz to wej. Po za tym uchwa ły pod ję te w dru gim
ter mi nie – po za wy mo giem od po wied nie go kwo rum 
– mu szą speł niać po zo sta łe wy mo gi sta tu to we. Za bez pie -
cza to in te res dział kow ców i po zwa la unik nąć pa ra li żu or -
ga ni za cyj ne go w wie lu ogro dach, gdzie nie za wsze jest
kwo rum, a mu szą za pa dać naj waż niej sze de cy zje co do
fi nan sów i in nych spraw, aby ogro dy mo gły w ogó le funk -
cjo no wać. Nie jest to rów nież spe cy fi ka PZD – gdzie za -
pi sy o dru gim ter mi nie obo wią zu ją od za ra nia ru chu
dział ko we go – gdyż me cha nizm ten jest np. prze wi dzia ny
w sta tu cie Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża, za twier dzo ne -
go przez Ra dę Mi ni strów. Po dob nie sta tut PZD zo stał za -
ak cep to wa ny przez sąd po wszech ny, któ ry do ko nał
re je stra cji Związ ku w Kra jo wym Re je strze Są do wym.

Za rzu ty od no śnie dru gie go ter mi nu są za tem nie zro zu -
mia łe. Naj wy raź niej ma ją uka zać rze ko me nad uży cia wy -
ni ka ją ce z bra ku nad zo ru nad or ga na mi PZD. Jest to po noć
efekt lu ki w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

co słu ży obec nie do po stu lo wa nia zmia ny tej usta wy. Kon -
tekst tej „lu ki” jest jed nak za sta na wia ją cy. Otóż do nie -
daw na – z ini cja ty wy PZD – obo wią zy wał w po wyż szej
usta wie art. 38, któ ry prze wi dy wał nad zór nad Związ kiem
ze stro ny Mi ni stra Śro do wi ska. Pod ko niec 2008 ro ku
prze pis ten zo stał jed nak uchy lo ny, bez kon sul ta cji z PZD.
Te raz zaś wy ko rzy stu je się ten brak do oskar ża nia Związ -
ku oraz żą da nia zmia ny usta wy o ROD. Py ta nie tyl ko, czy
ta ka zmia na do ty czy ła by tyl ko kwe stii nad zo ru, czy też 
– przy oka zji – do ko na no by tak że „po pra wek” za pi sów,
któ re dzi siaj gwa ran tu ją pra wa dział kow ców oraz chro nią
ogro dy przed po chop ny mi li kwi da cja mi. Zresz tą – z praw -
ne go punk tu wi dze nia – kwe stia nad zo ru nie sta no wi pro -
ble mu, gdyż obec nie spra wę tą re gu lu je Pra wo o sto -
wa rzy sze niach, wo bec cze go żad nej lu ki w tym za kre sie
nie ma. A jed nak Rzecz nik stwier dził, że „(…) w wa run -
kach de mo kra tycz ne go pań stwa praw ne go nie po wi nien
bo wiem funk cjo no wać – re ali zu ją cy istot ne funk cje pu -
blicz ne i zrze sza ją cy na za sa dzie przy mu so wo ści wszyst -
kich pol skich dział kow ców – pod miot, któ ry nie pod le ga
ja kie mu kol wiek nad zo ro wi”.

Po wyż sze sfor mu ło wa nie wy wo ła ło ży wą re ak cję nie
tyl ko spo łecz nych dzia ła czy Związ ku, ale rów nież wśród
zwy kłych dział kow ców. Na po cząt ku 2010 ro ku do Kra -
jo wej Ra dy na pły nę ło w tej spra wie wie le sta no wisk, ape -
li i pro te stów. Ich treść świad czy ła o tym, że ini cja ty wę
Rzecz ni ka po strze ga no ja ko nie uza sad nio ną pró bę zmia -
ny usta wy o ROD. Treść wszyst kich do ku men tów w tej
spra wie, jak rów nież re ak cje sa mych dział kow ców, Kra -
jo wa Ra da opu bli ko wa ła w Biu le ty nach In for ma cyj nych
oraz na swo jej stro nie in ter ne to wej.   

XI. NADZÓR NAD PZD. STANOWISKO ZWIĄZKU

Wnio sek Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich o do ko na nie
zmia ny usta wy o ROD z uwa gi na rze ko my brak nad zo ru
nad PZD – wzbu dził kon tro wer sje w śro do wi sku dział -
kow ców. Nie zga dza jąc się z ta kim po glą dem, Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD do ko na ło wła snej oce ny praw nej
przed mio to we go za gad nie nia i w dniu 25 mar ca 2010 r.
przy ję ło w tej spra wie ofi cjal ne sta no wi sko Związ ku. Na
pod sta wie do głęb nej ana li zy praw nej Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD uzna ło, iż uchy le nie art. 38 usta wy o ROD
spo wo do wa ło, że w kwe stii nad zo ru nad dzia łal no ścią
Związ ku sto su je się ogól ne prze pi sy za war te w usta wie 
– Pra wo o sto wa rzy sze niach, któ re do ty czą or ga ni za cji
spo łecz nych. W kon se kwen cji na grun cie obec nie obo wią -
zu ją ce go pra wa or ga nem spra wu ją cym nad zór nad PZD,
ja ko ogól no kra jo wą or ga ni za cją spo łecz ną, jest sta ro sta
wła ści wy ze wzglę du na sie dzi bę Związ ku, a za tem Pre -
zy dent m. st. War sza wy (art. 8 ust. 5 pkt 2 usta wy – Pra -

wo o sto wa rzy sze niach). Na to miast or ga na mi nad zo ru ją -
cy mi jed nost ki te re no we PZD są sta ro sto wie wła ści wi ze
wzglę du na sie dzi by tych jed no stek, czy li za zwy czaj pre -
zy den ci od po wied nich miast na pra wach po wia tu (art. 27
usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach). Z po wyż sze go wy -
ni ka, że nie ma praw ne go pro ble mu bra ku nad zo ru nad
PZD. Twier dze nia Rzecz ni ka w tym za kre sie by ły za tem
błęd ne. Wy ni ka to z nie wła ści we go od czy ta nia art. 7 ust.
2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, któ ry na ka zu je sto -
so wać tę usta wę do or ga ni za cji spo łecz nych w spra wach
nie ure gu lo wa nych w od ręb nych prze pi sach nor mu ją cych
ich sta tus i za sa dy funk cjo no wa nia.  Po wyż sze sta no wi sko
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD zo sta ło prze ka za ne
Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich, Mi ni stro wi In fra struk -
tu ry oraz Pre zy den to wi m.st. War sza wy. Do ku ment ten
zo stał rów nież opu bli ko wa ny na stro nie in ter ne to wej
Związ ku.
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XII. WNIOSEK I PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZASKARŻAJĄCY 6 ZAPISÓW USTAWY O ROD

W dniu 22 lu te go 2010 r. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż -
sze go Lech Gar doc ki zło żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
za pi sów art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, art. 30, 
art. 31 ust. 1-4 usta wy o ROD. 

Wnio sek ten zo stał zło żo ny w ce lu uchy le nia trzo nu
usta wy i za gra ża pod sta wo wym pra wom dział kow ców.
Wszak pod wa żo no na wet prze pi sy, któ re gwa ran tu ją
dział kow com za rów no ty tuł praw ny do użyt ko wa nych
dzia łek, jak rów nież wła sność ma jąt ku usy tu owa ne go na
tych dział kach. Tyl ko dzię ki tym prze pi som dział kow cy
po strze ga ni są ja ko oso by praw nie wła da ją ce swo imi
dział ka mi, jak i znaj du ją cym się tam do byt kiem (al ta na mi,
na sa dze nia mi itp.). Uchy le nie tych prze pi sów ro dzi więc
za sad ną oba wę, że dział kow cy prze sta ną być trak to wa ni
ja ko praw ni użyt kow ni cy i wła ści cie le, co do pro wa dzi do
uprzed mio to wie nia nie mal mi lio na dział ko wych ro dzin.
Zu peł nie igno ru je się przy tym wo lę pol skich dział kow -
ców, któ rzy wy raź nie opo wie dzie li się za nie na ru szal no -
ścią usta wy o ROD, skła da jąc w tej spra wie 620 ty się cy
pod pi sów pod sto sow nym ape lem. Pierw szy Pre zes Są du
Naj wyż sze go zu peł nie po mi nął ten waż ny głos spo łecz -
ny. Je go ini cja ty wa by ła dla śro do wi ska dział kow ców ol -
brzy mim za sko cze niem. Po mi ja jąc bo wiem fakt, iż do wie-
dzie li się o niej z pra sy, to co istot niej sze, z dzia łal no ści
Są du Naj wyż sze go nie pły nę ły żad ne sy gna ły któ re wska -
zy wał by, iż za skar żo ne za pi sy usta wy o ROD bu dzą wąt -
pli wo ści co do zgod no ści z Kon sty tu cją. 

Stąd też re ak cja dział kow ców by ła na tych mia sto wa. 
Z ca łe go kra ju za czę ły na pły wać do Są du Naj wyż sze go
oraz Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go set ki in dy wi du al nych 
i zbio ro wych wy stą pień i pro te stów. Dział kow cy pod no -
si li w nich sze reg ar gu men tów, za rów no na tu ry praw nej,
jak i spo łecz nej i wnio sko wa li o cof nię cie wnio sku. W tej
spra wie zde cy do wa nie wy stą pi ła Kra jo wa Ra da, któ ra w
dniu 8 kwiet nia 2010 r. od by ła nad zwy czaj ne po sie dze nie
po świę co ne sy tu acji, w ja kiej zna lazł się ruch ogrod nic -
twa dział ko we go w związ ku z wy stą pie niem prof. Le cha
Gar doc kie go. Pod czas te go po sie dze nia przy ję to Apel, 
w któ rym we zwa no wszyst kich dział kow ców do za bra nia
gło su w tej spra wie. Po słom i Mar szał kom Sej mu i Se na -
tu prze ka za no pi smo z ape lem o wspar cie w wal ce o za -

cho wa nie ko rzyst nych re gu la cji dla mi lio no we go śro do -
wi ska dział ko we go. Po nad to prze ka za no sta no wi sko za ję -
te w tej spra wie za rów no przez Kra jo wą Ra dę, jak i jej
Pre zy dium. Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da wy stą pi ła z li -
stem otwar tym do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go. W li ście tym po sta wio no sze reg waż nych i zna mien -
nych py tań nur tu ją cych dział kow ców. List otwar ty zo stał
pod pi sa ny przez wszyst kich uczest ni ków po sie dze nia
Kra jo wej Ra dy, re pre zen tu ją cych dział kow ców z ca łej
Pol ski. Jed no cze śnie w biu rze KR PZD opra co wa na zo sta -
ła ana li za praw na wnio sku, któ ra po przy ję ciu jej w dniu
14 ma ja 2010 r. przez Pre zy dium KR PZD, sta ła się ofi -
cjal nym do ku men tem Związ ku. Ma te riał ten skie ro wa no
do wszyst kich stron po stę po wa nia, a więc Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
Mar szał ka Sej mu oraz Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, a tak że
opu bli ko wa no w Biu le ty nie In for ma cyj nym. Przy go to wa -
no tak że spe cjal ną bro szu rę pt. „Wszy scy wal czy my 
o ogro dy ro dzin ne”, w któ rej opu bli ko wa no naj waż niej -
sze do ku men ty or ga nów Związ ku w spra wie wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.  

Po nad to wszyst kie wy stą pie nia, sta no wi ska i li sty po -
świę co ne wnio sko wi do Try bu na łu, a prze sła ne do wia -
do mo ści Kra jo wej Ra dy, zo sta ły opu bli ko wa ne w Biu -
le ty nie In for ma cyj nym oraz na stro nie in ter ne to wej
Związ ku. Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da oraz or ga ny te re -
no wych struk tur Związ ku, roz po czę ły sta ra nia o wspar cie
obro ny usta wy o ROD wśród władz Pań stwa. Li sty w tej
spra wie skie ro wa no m.in. do Pre mie ra, Mar szał ków Sej -
mu i Se na tu, Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, klu bów par la men -
tar nych oraz do in dy wi du al nych po słów. Jed no cze śnie
Zwią zek roz po czął sta ra nia o umoż li wie nie mu – ja ko
usta wo we mu re pre zen tan to wi dział kow ców i ogro dów 
– czyn ne go uczest nic twa w po stę po wa niu przed Try bu na -
łem, jed nak wy stą pie nie to do dnia dzi siej sze go nie zo sta -
ło roz pa trzo ne.  

Nie ste ty sprze ciw śro do wi ska, któ re go praw bez po śred -
nio do ty czy ło wy stą pie nie Prof. L. Gar doc kie go, nie spo -
tkał się też ze zro zu mie niem z je go stro ny, ani nie wpły nął
na zmia nę je go sta no wi ska. Au to rzy li czo nych w ty sią -
cach wy stą pień nie do cze ka li się od po wie dzi i usto sun ko -
wa nia się do pod nie sio nych w nich ar gu men tów.  

XIII. WSA W BIAŁYMSTOKU DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W/S. 
ART. 24 USTAWY O ROD

10 czerw ca 2010 roku Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny w Bia łym sto ku wy stą pił do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go z za py ta niem praw nym, spro wa dza ją cym się w isto cie
do za kwe stio no wa nia kon sty tu cyj no ści art. 24 usta wy 

o ROD, prze pi su któ ry wpro wa dził re gu łę, iż za spo ko je -
nie rosz czeń do te re nu ogro du 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 -
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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, 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. 

Nie ste ty, zda niem Try bu na łu kwe stie pro ce du ral ne unie -
moż li wia ją do pusz cze nie PZD do udzia łu w spra wie. Dla -
te go też Zwią zek, któ ry ka te go rycz nie sprze ci wiał się
uchy le niu art. 24 usta wy o ROD, nie mógł bez po śred nio
za an ga żo wać się w obro nę usta wy o ROD, a je dy nie po -
śred nio pró bo wać wpły nąć na osta tecz ne sta no wi sko sę -
dziów. Dla te go też w re ak cji na wy stą pie nie Są du, Biu ro
Kra jo wej Ra dy PZD opra co wa ło ana li zę praw ną wnio sku,
któ ra po prze gło so wa niu przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD w dniu 15 lip ca 2010 r., sta ła się ofi cjal nym sta no wi -
skiem Związ ku w tej spra wie. Do ku ment ten zo stał prze -
sła ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz uczest ni ków
po stę po wa nia, tj. Mar szał ka Sej mu, Pro ku ra to ra Ge ne ral -
ne go oraz WSA. Po nad to zo stał on opu bli ko wa ny w Biu -
le ty nie In for ma cyj nym. Do dat ko wo, z uwa gi na fakt, iż
za sad ni czy wpływ na sta no wi sko Sej mu pre zen to wa ne
przed Try bu na łem ma opi nia sej mo wej Ko mi sji Usta wo -
daw czej, ana li zę PZD do rę czo no tak że człon kom tej ko -

mi sji, z proś bą o za po zna nie się z po glą da mi dział kow -
ców i za dba nie, aby zo sta ły one za pre zen to wa ne w sta no -
wi sku Sej mu pod czas roz pra wy w TK. 

Nie ste ty, po mi mo zgła sza nych przez KR PZD wnio -
sków, jej przed sta wi cie le nie zo sta li za pro sze ni na po sie -
dze nie Ko mi sji, na któ rym ob ra do wa no nad sta no wi skiem
Sej mu. W kon se kwen cji KR PZD nie ma ła moż li wo ści
za pre zen to wa nia po glą dów dział kow ców na przed mio to -
wą spra wę. Do dat ko wo oka za ło się, iż na po słów re pre -
zen tu ją cych Sejm na roz pra wie w TK wy bra no dwóch
po słów PiS, po któ rych trud no spo dzie wać się pre zen to -
wa nia po glą dów zbież nych z ocze ki wa nia mi dział kow -
ców. Dla te go też KR PZD wy stą pi ła do Mar szał ka Sej mu
o zmia nę po słów od de le go wa nych do Try bu na łu. Jed no -
cze śnie KR PZD pu bli ko wa ła na stro nie in ter ne to wej oraz
w Biu le ty nie In for ma cyj nym ma te ria ły i wy stą pie nia od
jed no stek te re no wych Związ ku, ogro dów oraz in dy wi du -
al nych dział kow ców w spra wie wy stą pie nia WSA do Try -
bu na łu. Biu le ty ny te by ły prze sy ła ne do po słów oraz
pod mio tów uczest ni czą cych w po stę po wa niu, dzię ki cze -
mu otrzy my wa li oni in for ma cję o  ne ga tyw nym sto sun ku
dział kow ców do ini cja ty wy WSA, a tak że ska li po ru sze -
nia, ja kie wśród dział kow ców wy wo ła ła pró ba po zba wie -
nia ROD ochro ny, gwa ran to wa nej przez art. 24 usta wy 
o ROD.   

XIV. WNIOSEK I PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO ZASKARŻAJĄCY CAŁĄ USTAWĘ 
O ROD DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Pi smem z dnia 6 wrze śnia 2010 r. Pierw szy Pre zes Są -
du Naj wyż sze go do ko nał zmia ny zło żo ne go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją sze re gu za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych (zwa nej da lej „usta wą o ROD”). Zmia -
na ta po le ga na roz sze rze niu pier wot ne go wnio sku
po przez za skar że nie ca łej usta wy o ROD. Jed no cze śnie
wnio sko daw ca zgło sił tzw. żą da nie al ter na tyw ne, na wy -
pa dek gdy by Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie po dzie lił tak ra -
dy kal ne go sta no wi ska. W ta kiej sy tu acji za żą dał uchy le nia
za rów no prze pi sów pier wot nie za skar żo nych (łącz nie 
z pra wem od ręb nej wła sno ści dla dział kow ców), jak rów -
nież in nych wy szcze gól nio nych za pi sów usta wy o ROD.
W re zul ta cie za gro żo ne są m.in. tak fun da men tal ne upraw -
nie nia, jak: 

• zwol nie nia po dat ko we, 
• pra wo do dział ki,  
• ochro na przed rosz cze nia mi osób trze cich, 
• pierw szeń stwo osób bli skich do dział ki po śmier ci

dział kow ca, 
• pra wo do dział ki za mien nej oraz od szko do wa nia za

wła sność w ra zie li kwi da cji ogro du. 
Zmie rza się więc do uchy le nia wszyst kie go, co słu ży

utrzy ma niu ogro dów oraz przy czy nia się do ochro ny
dział kow ców.

By ła to dru zgo cą ca od po wiedź na ok. 1600 li stów, sta -
no wisk, ape li – za rów no in dy wi du al nych, jak i zbio ro -
wych – któ re już wów czas zo sta ły skie ro wa ne za rów no
do au to ra wnio sku, jak i do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
par la men ta rzy stów, Pre mie ra i człon ków Ra dy Mi ni strów.
W cza sie sze ściu mie się cy od zło że nia pier wot ne go wnio -
sku - po za wy stą pie nia mi dział kow ców – nie na stą pi ło
żad ne wy da rze nie, któ re tłu ma czy ło by po stę po wa nie prof.
Le cha Gar doc kie go. Lo gicz ne by ły więc py ta nia dział -
kow ców o in ten cje ta kie go za bie gu. Mo gło ono wy ni kać
z fak tu, że skła da jąc pier wot ny wnio sek, I Pre zes Są du
Naj wyż sze go nie za po znał się z ca łą usta wą o ROD, al bo
też roz sze rze nie wnio sku by ło swo istym re wan żem za ma -
so we pro te sty dział kow ców kwe stio nu ją cych za sad ność
skar że nia ich fun da men tal nych praw.

Z po wyż szych wzglę dów w dniu 23 wrze śnia 2010 r.
Kra jo wa Ra da przy ję ła w tej spra wie sta no wi sko, w któ -
rym we zwa no wszyst kich dział kow ców i struk tu ry Związ -
ku do wal ki o słusz ne pra wa i in te re sy dział kow ców, jak
rów nież ogro dów, po przez czyn ną obro nę za gro żo nej
usta wy o ROD. Sta no wi sko zo sta ło wy sła ne do Pre zy den -
ta, Mar szał ków Sej mu i Se na tu, Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
Prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu ro pej skie mu, wszyst -
kich po słów i se na to rów oraz pol skich eu ro po słów, Pre ze -
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sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, Mi ni stra In fra struk tu ry, par tii po li tycz nych,
związ ków za wo do wych i or ga ni za cji spo łecz nych. Po nad -
to, po dob nie jak w przy pad ku pier wot ne go wnio sku, tak i
je go roz sze rze nie zo sta ło pod da ne ana li zie praw nej, któ -
rą Pre zy dium KR PZD przy ję ło w do ku men cie z dnia 18
li sto pa da 2010 r. Ana li zę prze sła no do Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, a tak -
że Mar szał ków Sej mu i Se na tu.

Za skar że nie ca łej usta wy o ROD zbul wer so wa ło śro do -
wi sko dział ko we. Ini cja ty wa ta tyl ko utwier dzi ła dział kow -
ców w prze ko na ni, że jest ona tyl ko pre tek stem do znie -

sie nia prze pi sów, któ re sku tecz nie za bez pie cza ją ich słusz -
ne pra wa. Prze świad cze nie o za ma chu na pod sta wo we pra -
wa śro do wi ska dział ko we go wy raź nie do mi nu je w cią gle
na pły wa ją cych li stach, sta no wi skach i ape lach dział kow -
ców z te re nu ca łe go kra ju, któ rzy wy stę pu ją do wnio sko -
daw cy, Try bu na łu, par la men ta rzy stów, Mar szał ka Sej mu i
in nych or ga nów pań stwo wych ze swo imi pro te sta mi. Wy -
stą pie nia te tra fia ją rów nież do Kra jo wej Ra dy, któ ra kon -
se kwent nie je pu bli ku je na ła mach Biu le ty nu In for ma -
cyj ne go oraz za miesz cza na swo jej stro nie in ter ne to wej. 
W ten spo sób głos dział kow ców za ta cza co raz szer sze krę -
gi i da je świa dec two ich praw dzi wym po glą dom. 

XV. WYNIKI KONTROLI NIK 

Od kil ku lat do KR PZD do cie ra ły in for ma cje o dzia ła -
niach kon tro l nych pro wa dzo nych przez NIK w nie któ rych
gmi nach, któ rych za kre sem ob ję to funk cjo no wa nie ROD.
Mia ły one zwią zek z pro wa dzo ną przez Izbę Kon tro lną w
za kre sie za pew nia nia wa run ków dla pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Dzia ła nia
te zo sta ły pod ję te w związ ku z wy sto so wa nym w 2008 r.
do NIK wnio skiem Prze wod ni czą ce go sej mo wej Ko mi sji
do Spraw Kon tro li Pań stwo wej po sła Ar ka diu sza Czar to -
ry skie go (PiS). W grud niu 2009 roku. NIK skie ro wa ła do
KR PZD wy stą pie nie o udzie le nie in for ma cji na te mat
sze re gu za gad nień zwią za nych z funk cjo no wa niem ROD. 
W re ak cji na to za py ta nie, KR PZD prze sła ła do NIK wie -
lo stro ni co we opra co wa nie, w któ rym opie ra jąc się na in -
for ma cjach prze ka za nych przez OZ, przed sta wi ła
szcze gó ło we wy ja śnie nia w kwe stiach ob ję tych za py ta -
niem NIK. 

Na le ży pod kre ślić, iż PZD nie był pod mio tem kon tro li
pro wa dzo nej przez NIK, a je dy nie udzie lał wy ja śnień w
po stę po wa niu, któ re for mal nie obej mo wa ło gmi ny. Z te -
go wzglę du PZD nie miał moż li wo ści za po zna nia się z ra -
por tem z prac koń co wych NIK przed je go opu bli ko-
wa niem, ani też usto sun ko wa nia się ofi cjal nie do przy ję -
tych w nim usta leń i sfor mu ło wa nych wnio sków. Moż li -
wość ta ką mia ły je dy nie gmi ny. Stąd opu bli ko wa na przez
NIK w dniu 16 li sto pa da 2010 r. „In for ma cja o wy ni kach
kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych” by ła dla
Związ ku no wo ścią, zaś bio rąc pod uwa gę usta le nia i wnio -
ski w niej za war te, wręcz cał ko wi tym za sko cze niem. Ne -
ga tyw ną oce nę opra co wa ne go przez NIK do ku men tu
po głę biał ko mu ni kat ro ze sła ny przez Izbę do me diów, sta -
wia ją cy w ne ga tyw nym świe tle spo łecz ność dział kow ców,
ogro dy, PZD oraz usta wę o ROD.

Z te go wzglę du kry tycz ny wo bec ogro dów i usta wy ma -
te riał opu bli ko wa ny przez NIK stał się przed mio tem
szcze gó ło wej ana li zy KR PZD. Ilość nie ści sło ści, prze -
kła mań, a wręcz ma ni pu la cji za war tych w In for ma cji NIK

spo wo do wa ła, iż KR PZD uzna ła za ko niecz ne opra co wa -
nie ma te ria łu ana li tycz ne go, w któ rym Zwią zek od niósł
się do za rzu tów wy su nię tych przez NIK. Wie lo stro ni co wy
do ku ment za ty tu ło wa ny Ana li za „In for ma cji o wy ni kach
kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych” opu bli ko -
wa nej przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li” zo stał przy ję ty
uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD Nr 1/XIX/2010 w dniu 
2 grud nia 2010 r. Zwią zek szcze gó ło wo od niósł się w nim
za rów no do uchy bień pro ce du ral nych, któ rych do pu ścił
się NIK (m.in. bra ku spój no ści po mię dzy ce lem i przed -
mio tem kon tro li, a za kre sem usta leń i wnio sków sfor mu -
ło wa nych przez NIK), uchy bień me to do lo gicz nych (brak
re pre zen ta tyw no ści – szcząt ko wą kon tro lą ob ję to za le d -
wie 1,06% ogól nej licz by ogro dów i 0,17% dzia łek ro -
dzin nych), jak rów nież świa do mej ma ni pu la cji pod czas
do bo ru ogro dów do kon tro li – dzia ła nia skie ro wa no wo -
bec ROD, do któ rych już wcze śniej zo sta ły zgło szo ne za -
strze że nia. Po nad to PZD przed sta wił rów nież za strze że nia
do usta leń NIK, w ta kich kwe stiach jak:

– Współ pra ca PZD z gmi na mi. 
– Wy ko ny wa nie obo wiąz ków przez gmi ny wo bec ROD.
– Do to wa nie dzia łal no ści sta tu to wej PZD przez gmi ny.
– Rosz cze nia zgła sza ne do te re nów ROD.
– Brak ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia

prze strzen ne go.
– Za miesz ki wa nia w ROD.
– Za mel do wa nie w ROD.
– Po nadnor ma tyw ne al ta ny.
– Dzia ła nia gmin w przy pad kach re ali zo wa nia obiek -

tów na te re nach ROD nie zgod nie z prze pi sa mi pra wa. 
– Po bie ra nie po dat ku od nie ru cho mo ści za po nadnor -

ma tyw ne al ta ny. 
– Szam ba i od pa dy w ROD.
– Nie użyt ko wa ne dział ki w ROD. 
– Praw ne moż li wo ści prze ciw dzia ła nia przez PZD przy -

pad kom na ru sza nia pra wa. 
– Nad zór nad dzia łal no ścią PZD. 
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– Za rzu ty pod ad re sem usta wy o ROD. 
– Wnio ski oraz usta le nia kon tro l ne NIK.
Ana li za opra co wa na przez KR PZD zo sta ła prze sła na

m.in. do Mar szał ka Sej mu, Ra dy Mi ni strów oraz NIK. Po -
nad to do ku ment ten prze sła no do wszyst kich człon ków
sej mo wej Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej, któ ra
w dniu 16 grud nia 2010 r. mia ła wy słu chać In for ma cji
przed sta wio nej przez wi ce pre ze sa NIK. Bez wąt pie nia
prze sła nie ma te ria łu przez PZD mia ło bez po śred ni wpływ
na prze bieg po sie dze nia Ko mi sji, jak rów nież jej osta tecz -
ny po gląd na spra wę. Wy ka za ne w Ana li zie oczy wi ste nie -
pra wi dło wo ści pod czas dzia łań kon tro l nych oraz bez-
pod staw ność for mu ło wa nych przez NIK po glą dów spo -

wo do wa ły, iż zde cy do wa nia więk szość po słów uczest ni -
czą cych w ob ra dach od nio sła się do In for ma cji NIK 
w spo sób kry tycz ny i po dzie li ła za strze że nia zgło szo ne
przez Zwią zek. Nie bez zna cze nia był fakt, iż za strze że nia
Związ ku zo sta ły przed sta wio ne bez po śred nio człon kom
Ko mi sji przez uczest ni czą cych w po sie dze niu w cha rak -
te rze go ści przed sta wi cie li KR PZD. W efek cie, po mi mo
for mu ło wa nych w In for ma cji NIK wnio sków pod ad re -
sem Sej mu i Rzą du, o pod ję cie dzia łań le gi sla cyj nych ma -
ją cych ra dy kal nie zmie nić sys tem ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, Ko mi sja Sej mo wa nie po dzie li ła
tych kon klu zji i od stą pi ła od wy stę po wa nia z ja kim kol -
wiek de zy de ra tem wo bec or ga nów Pań stwa w tej kwe stii. 

XVI. POWÓDŹ 2010

Po wódź, któ ra na wie dzi ła w 2010 ro ku znacz ną część
Pol ski, spo wo do wa ła tak że wie le strat w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Set ki ogro dów i ty sią ce dzia łek zna la -
zło się pod wo dą. Ogó łem ucier pia ło 567 ROD,
po ło żo nych na te re nie 21 okrę go wych za rzą dów PZD
o łącz nej po wierzch ni 2 602,91 ha i 67 770 dzia łek. 

Po wódź do tknę ła ogro dy funk cjo nu ją ce na te re nie okrę -
go wych za rzą dów: w Czę sto cho wie, Ka li szu, Zie lo nej
Gó rze, Wro cła wiu, Le gni cy, Byd gosz czy, Pi le, Gdań sku,
Lu bli nie, Ko sza li nie, Po zna niu, Ma ło pol skie go, Łódz kie -
go, Opol skie go, Pod kar pac kie go, Ślą skie go, Świę to krzy -
skie go, To ruń sko-Wło cław skie go, Ma zo wiec kie go, Su -
deckie go i War miń sko-Ma zur skie go.

Zwią zek pod jął sze reg dzia łań umoż li wia ją cych udzie -
le nie po szko do wa nym ogro dom po mo cy: utwo rzo no spe -
cjal ne kon to „Po wódź 2010”, na któ rym gro ma dzo ne są
środ ki fi nan so we nie zbęd ne do od bu do wy ogro dów po
po wo dzi. Pre zy dium KR PZD wy sto so wa ło APEL do OZ
PZD, Za rzą dów ROD i dział kow ców, w któ rym zwró ci ło
się o po moc i prze ka zy wa nie środ ków na rzecz ogro dów
do tknię tych po wo dzią na po wyż sze kon to. Łącz nie na
kon cie zgro ma dzo no 5 825 267,18 zł. Wpłat do ko na ły:
Kra jo wa Ra da PZD – 1 500 000,00 zł, wy daw nic two
„dział ko wiec” – 1 581 140,72 zł, okrę go we za rzą dy PZD
– 2 284 000,00 zł, 1 127 ROD – 453 540,59 zł, oraz in dy -
wi du al ni dział kow cy.

Pre zes KR PZD oso bi ście prze słał li sty z po dzię ko wa -
nia mi dla każ dej in dy wi du al nej oso by lub jed nost ki, któ -
ra so li da ry zu jąc się z po szko do wa ny mi dział kow ca mi,
prze ka za ła środ ki na kon to „Po wódź 2010”.

Pre zy dium KR PZD w dniu 26 ma ja 2010 r. pod ję ło
uchwa łę nr 98/2010 w spra wie za dań dla okrę go wych za -
rzą dów PZD w związ ku z po wo dzią, w któ rej zo bo wią za -
no wszyst kie okrę gi, w któ rych wy stą pi ła po wódź, do
po dej mo wa nia dzia łań, któ re ma ją po móc ogro dom 
i dział kow com w oczysz cze niu ogro dów z od pa dów, któ -
re przy nio sła ze so bą po wódź, re kul ty wa cji gle by i wy eli -

mi no wa nia skut ków ska że nia wo dy a tak że w od bu do wa -
niu znisz czo nej in fra struk tu ry tech nicz nej słu żą cej do
wspól ne go użyt ku.

Pre zy dium KR PZD w dniu 26 ma ja 2010 r. przy ję ło
Sta no wi sko o spe cjal nym trak to wa niu ROD do tknię tych
po wo dzią w za kre sie udzie la nia po ży czek z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go, w któ rym usta lo no, że ogro dom któ re
ucier pia ły, bę dzie przy słu gi wa ło pierw szeń stwo w uzy -
ska niu po życz ki. Po nad to, po życz ki przy zna wa ne przez
Pre zy dium KR PZD na usu nię cie znisz czeń w in fra struk -
tu rze ROD zo sta ły zwol nio ne z opro cen to wa nia. 

Uchwa łą nr 100/2010 z dnia 26 ma ja 2010 r. Pre zy dium
KR PZD przy ję ło uprosz czo ne kry te ria przy zna wa nia do -
ta cji dla ROD do tknię tych po wo dzią.

Kra jo wa Ra da PZD uchwa łą nr 2/XVI/2010 z dnia 
24 czerw ca 2010 r. w spra wie dzia łań w za kre sie usu wa -
nia skut ków po wo dzi w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
przy ję ła naj waż niej sze za da nia sys te mo we dla wszyst kich
struk tur PZD, nie zbęd ne do przy wró ce nia ogro dów po -
now nie do ży cia. Po nad to, po wyż szą uchwa łą zo bo wią -
za no okrę go we za rzą dy PZD, w któ rych wy stą pi ła
po wódź do okre śle nia pu li środ ków fi nan so wych z Fun du -
szu Roz wo ju ROD, Fun du szu Oświa to we go oraz bu dże -
tu, bę dą cych w dys po zy cji okrę go wych za rzą dów 
PZD. Zgod nie z ww. zo bo wią za niem, okrę go we za rzą dy
PZD prze zna czy ły łącz nie na ten cel su mę w wy so ko ści
2 729 268,00 zł. 

Z po wyż szych środ ków fi nan so wych okrę go we za rzą dy
PZD już od lip ca 2010 ro ku roz po czę ły przy zna wa nie po -
mo cy fi nan so wej na usu wa nie skut ków po wo dzi. Z po -
mo cy sko rzy sta ło 254 ROD, któ re otrzy ma ły po moc
pie nięż ną na kwo tę 1 649 642,20 zł. Środ ki te prze zna czo -
no za rów no na znisz czo ną in fra struk tu rę w ROD, jak i na
wap no, ba da nie gle by, a tak że na sio na po plo no we dla po -
szko do wa nych ROD.

Pre zy dium KR PZD już w sierp niu 2010 r. roz po czę ło
przy zna wa nie do ta cji ze środ ków zgro ma dzo nych na kon -
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cie „Po wódź 2010”. Łącz nie w 2010 r. udzie lo no do ta cji
na re ali za cję za dań w za kre sie usu wa nia skut ków po wo -
dzi dla 108 ROD z 10 okrę gów na kwo tę 1 160 206,00 zł.
Na dal roz pa try wa ne są ko lej ne wnio ski ROD o do ta cje na
usu wa nie skut ków po wo dzi.

Ogó łem Zwią zek udzie lił po mo cy dla 362 ROD na
łącz ną kwo tę 2 809 848,20 zł.

Ma jąc świa do mość, że jesz cze nie wszyst kie ogro dy
otrzy ma ły po moc, któ ra umoż li wi ła by od bu do wę in fra -
struk tu ry tech nicz nej, gdyż na dal trwa osta tecz ne sza co -
wa nie strat, Zwią zek w dal szym cią gu bę dzie udzie lał
po mo cy po szko do wa nym ROD, tak aby ża den ogród nie
zo stał bez po mo cy. 

Po za po mo cą fi nan so wą, Zwią zek pod jął rów nież in ne
dzia ła nia umoż li wia ją ce od bu do wę znisz czo nych ogro -
dów. Kra jo wa Ra da PZD wy stą pi ła do Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów, Mi ni stra Śro do wi ska, Mi ni stra In fra struk tu ry 
i Mi ni stra Rol nic twa o udzie le nie po mo cy fi nan so wej i
rze czo wej dla ROD po szko do wa nych w po wo dzi. Uda ło
się je dy nie uzy skać zgo dę Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju

Wsi na bez płat ne wy ko na nie pod sta wo wych ba dań gle by
przez okrę go we sta cje che micz no – rol ni cze, któ re ob ję ły
ta kie pa ra me try jak: pH, za so le nie, azot w for mie azo ta no -
wej, fos for, po tas, wapń, ma gnez oraz chlor ki. Na to miast
ba da nia na za war tość me ta li cięż kich więk szość okrę go -
wych za rzą dów PZD sfi nan so wa ło sa mo dziel nie.

Jed nost ki te re no we PZD rów nież zwró ci ły się w imie niu
po szko do wa nych dział kow ców do władz sa mo rzą do wych
z proś bą o udzie le nie wszech stron nej po mo cy ro dzin nym
ogro dom dział ko wym. W więk szo ści przy pad kach jed nak
wła dze sa mo rzą do we w pierw szej ko lej no ści udzie la ły po -
mo cy oso bom, któ re na sku tek po wo dzi do zna ły strat 
w go spo dar stwach do mo wych. Na to miast w nie licz nych
tyl ko sy tu acjach, sa mo rzą dy do strze ga ły pro ble my ro dzin
dział ko wych.

Wszel kie dzia ła nia, któ re pod ję ły jed nost ki Związ ku są
w dal szym cią gu kon ty nu owa ne, tak aby wszyst kie ogro -
dy, któ re do zna ły strat w wy ni ku po wo dzi, zo sta ły od bu -
do wa ne, a człon ko wie PZD znów mo gli ko rzy stać ze
swo ich dzia łek.

XVII. 5 LAT USTAWY O ROD

W 2010 r. w ca łym Związ ku ob cho dzo no Ju bi le usz 5-le -
cia uchwa le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. W przy ję tym z tej oka zji Sta no wi sku Kra jo wa Ra da
PZD stwier dzi ła: „Przy ję cie przez Sejm RP 8 lip ca 2005 r.
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych by ło uko ro -
no wa niem sta rań ca łej na szej or ga ni za cji o praw ne za -
bez pie cze nie przy szło ści ogro dów dział ko wych w Pol sce.”
Ju bi le uszo wy cha rak ter mia ły wszel kie uro czy sto ści dział -

ko we w ca łym kra ju, a szcze gól nie ogro do we, okrę go we
i Kra jo we Dni Dział kow ca oraz ju bi le usze po wsta nia
ogro dów dział ko wych. Pod czas tych uro czy sto ści za słu żo -
nym dla obro ny usta wy o ROD dział kow com wrę cza no
spe cjal nie wy da ny z oka zji Ju bi le uszu usta wy Dy plom
Kra jo wej Ra dy PZD pod pi sa ny przez Pre ze sa Związ ku.
W ubie głym ro ku uho no ro wa no w ten spo sób 2100 dział -
kow ców.

XVIII. ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA ROD I DZIAŁEK

1. Prze glą dy ROD 
Kra jo wa Ra da PZD do ce nia jąc ro lę prze glą dów sta nu

za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek, a tak że chcąc do -
ko nać oce ny ich ak tu al ne go sta nu zde cy do wa ła, że rów -
nież w 2010 ro ku okrę go we za rzą dy PZD kon ty nu ować
bę dą te dzia ła nia. Zgod nie z Uchwa łą Nr 40/2010 Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 25 mar ca 2010 r. 
w spra wie prze pro wa dze nia prze glą dów za go spo da ro wa -
nia i funk cjo no wa nia ROD oraz za go spo da ro wa nia i wy -
ko rzy sta nia dzia łek w ROD prze glą dów do ko na ły ze spo ły
po wo ły wa ne przez pre zy dia okrę go wych za rzą dów PZD,
w któ rych uczest ni czy li: przed sta wi cie le ak ty wu spo łecz -
ne go okrę gów, in struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej PZD, a tak że in struk to rzy eta to wi. Łącz nie w w/w
prze glą dach wzię ło udział 880 osób. 

Ce lem prze glą dów by ło: 
• usta le nie sta nu za go spo da ro wa nia ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych, 
• oce na funk cjo nal no ści ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych, 
• usta le nie sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek z uwzględ -

nie niem ich wy po sa że nia w al ta ny i nie zbęd ną in fra struk -
tu rę, a tak że na sa dze nia i ich stan, 

• zdia gno zo wa nie uwa run ko wań wy stę pu ją cych w ogro -
dach i wy pra co wa nie spo so bu po stę po wa nia or ga nów
Związ ku co do dzia łań po trzeb nych do usu wa nia nie pra -
wi dło wo ści oraz dal szej po pra wy sta nu ROD, 

• zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na przy pad ki po nadnor -
ma tyw ne go bu dow nic twa, za miesz ki wa nia oraz za mel do -
wa nia na te re nie dzia łek w ogro dach. 

Za kres prze glą dów obej mo wał m.in. 
• stan urzą dzeń i wy po sa że nia ogro dów w in fra struk tu -

rę, ich wy gląd ze wnętrz ny,
• stan ogro dzeń i bram wjaz do wych na te ren ogro dów, 
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• po rzą dek w ogro dach i na dział kach, 
• stan zdro wot ny drzew i krze wów owo co wych oraz po -

pra wa ich pro wa dze nia,
• stan tech nicz ny i es te tycz ny trwa łych urzą dzeń na

dział kach, w tym al tan.
• nie zgod ne ze sta tu tem wy ko rzy sty wa nie dzia łek, tj. za -

miesz ki wa nie, za mel do wa nie i pro wa dze nie dzia łal no ści
go spo dar czej. 

Wstęp na in for ma cja z w/w prze glą dów zo sta ła przed -
sta wio na na na ra dzie in struk to rów eta to wych OZ PZD, 
w dniach 11-12 paź dzier ni ka 2010 r. Z ko lei kom plet ny
ma te riał do ty czą cy prze glą dów pt: „In for ma cja z prze glą -
dów za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD oraz za go -
spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek w ROD w OZ PZD”
przy ję ło w dniu 27 paź dzier ni ka 2010 r. Pre zy dium KR
PZD, a na stęp nie w dniu 28 paź dzier ni ka 2010 r. XVIII
ple nar ne po sie dze nie KR PZD pod su mo wa ło wy ni ki prze -
glą dów po dej mu jąc Uchwa łę Nr 3/XVIII/2010 w spra -
wie prze pro wa dzo nych w 2010 r. przez okrę go we
za rzą dy PZD prze glą dów za go spo da ro wa nia i funk -
cjo no wa nia ROD oraz za go spo da ro wa nia i wy ko rzy -
sta nia dzia łek. Peł ne ma te ria ły spra woz daw czo-anali- 
tycz ne z tych prze glą dów przy ję te przez Kra jo wą Ra dę
zo sta ły opu bli ko wa ne w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD
14/2010 (nr 218). 

Prze glą da mi ob ję tych zo sta ło 1625 ROD (32,76%) 
i 358 464 dzia łek (37,07%). 

Prze glą dy za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek prze -
pro wa dzo ne w ro ku 2010 da ły bar dzo bo ga ty ma te riał 
w za kre sie wy po sa że nia ogro dów dział ko wych, kie run -
ków ich za go spo da ro wy wa nia, a tak że ak tu al nych ten den -
cji w za go spo da ro wy wa niu dzia łek.  

Wszyst kie OZ po twier dzi ły, że prze glą dy są po trzeb ne,
gdyż mo bi li zu ją za rzą dy ROD do od po wied nich sta tu to -
wo -re gu la mi no wych dzia łań w za kre sie po pra wy ogól ne -
go sta nu za go spo da ro wa nia i es te ty ki ogro dów, a tym
sa mym dzia łek. 

2. Prze gląd ROD nad mor skich
• Po wo ła ne przez Pre ze sa Związ ku ze spo ły, zgod nie 

z de cy zją Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, do ko na ły na
prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2010 r. prze glą du ROD po -
ło żo nych w pa sie nad mor skim na te re nie OZ w Gdań sku,
Ko sza li nie i Szcze ci nie. 

• Ce lem prze glą du by ło spraw dze nie funk cjo no wa nia
za rzą du ROD, za go spo da ro wa nia ogro du oraz wy ko rzy -
sty wa nia ROD i dzia łek. 

• Prze gląd prze pro wa dzo no w ROD, któ re by ły ob ję te
ta kim sa mym prze glą dem w 2008 r. Zwró co no uwa gę
przede wszyst kim na stwier dzo ne przed dwo ma la ty nie -
pra wi dło wo ści – po nadnor ma tyw ne al ta ny, za miesz ki wa -
nie i za mel do wa nie na dział kach, wy ko rzy sty wa nie
dzia łek ja ko wcza so wi sko dla go ści z ca łej Pol ski, a na wet
z in nych państw oraz na dzia ła nia za rzą dów ROD i okrę -

go wych za rzą dów w ce lu wy eli mi no wa nia stwier dzo nych
nie pra wi dło wo ści i nie do pusz cze nia do po wsta wa nia no -
wych. Prze glą dem ob ję to 18 ROD.

• Kra jo wa Ra da na XVIII po sie dze niu w dniu 28 paź -
dzier ni ka 2010 r. w pod ję tej w tej spra wie uchwa le bar -
dzo kry tycz nie oce nia wy ni ki prze glą du, a tak że brak
dzia ła nia ze stro ny or ga nów PZD, za rów no ogro do wych,
jak i okrę go wych. „Prze kształ ca nie ogro dów we wcza so -
wi ska i cam pin go wi ska, bu do wa do mów i szamb na dział -
kach oraz za miesz ki wa nie to dzia ła nie na szko dę dział -
kow ców w ca łym kra ju, to dzia ła nie sprzy ja ją ce prze ciw -
ni kom usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, szko -
dzą ce wi ze run ko wi ogro dów w spo łe czeń stwie i sa mo rzą -
dach lo kal nych. Te ogro dy są za prze cze niem idei, któ re le -
gły u pod staw ru chu ogrod nic twa dział ko we go w ca łej Eu -
ro pie. To wresz cie pre tekst dla nie któ rych grup eko no-
micz nych i po li tycz nych do wy stę po wa nia o li kwi da cję
upraw nień i przy wi le jów dział kow ców. Choć są to zja wi -
ska mar gi nal ne w ska li ca łe go kra ju, to jed nak są wi docz -
ne dla spo łecz no ści lo kal nej, sa mo rzą du i me diów, ge ne-
ru ją tak że naj więk szą ilość kon flik tów wy kra cza ją cych za -
się giem po za Zwią zek.” Kra jo wa Ra da okre śli ła w tej
uchwa le za da nia dla OZ w Gdań sku, Ko sza li nie i Szcze -
ci nie oraz wy zna czy ła ter mi ny ich re ali za cji.

3. Dzia łal ność kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD 
w 2010 r.

W ro ku 2010 Kra jo wa Ra da prze pro wa dzi ła 2 kon kur -
sy kra jo we pn: „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku
2010” i „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”. W kon kur sie
„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010” bra ły udział 23 dział ki, 
a w kon kur sie „ROD Ro ku 2010” uczest ni czy ło 21 ogro -
dów. Lu stra cji dzia łek i ogro dów do ko na li człon ko wie
Ko mi sji Kon kur so wej KR z udzia łem in struk to rów SSI.

Re gu la min kon kur su „ROD Ro ku 2010” obej mo wał
wszech stron ną oce nę ogro du obej mu ją cą 7 ka te go rii kon -
kur so wych. Do ty czy ły one:

• dzia łal no ści or ga ni za cyj nej za rzą du ROD, 
• upo wszech nia nia wie dzy i oświa ty, 
• dzia łal no ści in we sty cyj nej i re mon to wej in fra struk tu ry, 
• za go spo da ro wa nia ogro du, 
• za go spo da ro wa nia dzia łek, 
• dzia łal no ści na rzecz ochro ny śro do wi ska, 
• za pew nie nia bez pie czeń stwa w ogro dzie.
Re gu la min kon kur su „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”

ob jął oce nę ich roz pla no wa nia, urzą dze nia i wy po sa że nia,
a tak że pro wa dzo nych upraw. 

Na lau re atów kon kur sów kra jo wych oraz wy róż nio ne
ogro dy i użyt kow ni ków dzia łek cze ka ły od po wied nie wy -
róż nie nia: dy plo my, pu cha ry, na gro dy pie nięż ne, rze czo -
we, a tak że pre nu me ra ta mie sięcz ni ka „dział ko wiec” 
i ze staw wy daw nictw związ ko wych. Roz strzy gnię cie kon -
kur sów ogło szo no w trak cie Kra jo wych Dni Dział kow ca
2010 w dniu 4 wrze śnia 2010 r. w War sza wie. 
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Z uwa gi na wciąż zwięk sza ją cą się licz bę rosz czeń 
w sto sun ku do grun tów ROD, Kra jo wa Ra da PZD na po -
sta wie in for ma cji prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy
PZD prze pro wa dzi ła ko lej ne ba da nie w tym za kre sie.

Ba da nie wy ka za ło, że na dzień 1 ma ja 2010 r. 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
1195,5038 ha i licz bie dzia łek 26 526. W tym, w sto sun ku
do 35 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz cze niem 76,3622 ha
i licz bie dzia łek 1759 zgło szo no no we rosz cze nia. Peł na
treść te go ba da nia zo sta ła za miesz czo na w Biu le ty nie In -
for ma cyj nym KR PZD Nr 9/2010. 

W okre sie od dnia 10 kwiet nia 2008 r. do dnia 1 ma ja
2010 roku 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 105,2291 ha i licz bie dzia łek 2256. Za koń czy ły
się one róż ny mi roz strzy gnię cia mi m.in. na ka zem zwro tu

grun tu, umo rze niem po stę po wa nia lub od da le niem po -
wódz twa, uwłasz cze niem się za kła du pra cy, na by ciem
przez PZD praw do grun tu bądź wy da niem na ka zu za pła -
ty za bez u mow ne ko rzy sta nie, z ko niecz no ścią opusz cze -
nia grun tu przez dział kow ców i li kwi da cją czę ści al bo
ca ło ści ROD. 

Bio rąc pod uwa gę no wo zgło szo ne rosz cze nia i spra wy
za koń czo ne, Kra jo wa Ra da stwier dzi ła, że stan rosz czeń
w dal szym cią gu utrzy mu je się na bar dzo wy so kim po zio -
mie, co jest nie po ko ją ce dla Związ ku i dział kow ców. 
W związ ku z tym pod ję ła uchwa łę nr 3/XVII/2010 z dnia
23 wrze śnia 2010 roku w spra wie rosz czeń w sto sun ku do
grun tów ROD, w któ rej po sta no wi ła zin ten sy fi ko wać
dzia ła nia ma ją ce na ce lu ochro nę ROD i dział kow ców
przed ne ga tyw nym skut ka mi rosz czeń. Szcze gó ło we za -
da nia dla okrę go wych za rzą dów PZD okre śli ło Pre zy dium
KR PZD, w uchwa le nr 195/2010 z dnia 6 paź dzier ni ka
2010 roku. 

XIX. ROSZCZENIA DO GRUNTÓW ROD

XX. FUNDUSZ OBRONY ROD

Zwią zek od lat bo ry ka się z pro ble mem rosz czeń i ich
ne ga tyw nych skut ków dla ogro dów i dział kow ców. Pro -
blem ten na bie ra co raz więk szych roz mia rów i fak tycz nie
po ja wia ją się co raz to no we przy pad ki. Skut ki praw ne 
a tak że fi nan so we wy kra cza ją po za moż li wo ści jed nost ki,
któ rej spra wa do ty ka. W tym ce lu zo stał w PZD po wo ła -
ny Fun dusz Obro ny ROD (uchwa ła KR PZD nr
5/XIII/2009 z dnia 26 li sto pa da 2009 r. za miesz czo na w
Biu le ty nie In for ma cyj nym KR PZD nr 16/2009). Za sa dy
funk cjo no wa nia te go fun du szu okre śli ło Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD w dniu 30.12.2009 r. w uchwa le nr
198/2009 (za miesz czo na w Biu le ty nie In for ma cyj nym KR
PZD nr 1/2010). 

Wpływ środ ków fi nan so wych na Fun dusz Obro ny ROD
roz po czął się od 2010 r. Fun dusz ten two rzo ny jest z czę -
ści skład ki człon kow skiej przy na leż nej jed no st ce kra jo -
wej i okrę gom PZD. Od pis ze skład ki na dzień dzi siej szy
to je dy ne re al ne źró dło po zy ska nia środ ków na ten cel.
Oczy wi ście Fun dusz Obro ny ROD mo że być jesz cze za -
si la ny z in nych źró deł: do bro wol nych wpłat Kra jo wej Ra -
dy PZD, okrę go wych za rzą dów PZD i za rzą dów ro dzin-
nych ogro dów dział ko wych, do bro wol nych wpłat człon -
ków wspie ra ją cych, do bro wol nych wpłat człon ków zwy -

czaj nych oraz in nych praw nie do pusz czal nych źró deł.
Środ ki Fun du szu słu żą na sfi nan so wa nie kosz tów po stę -
po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych zwią za nych z rosz -
cze nia mi do grun tów ROD oraz ewen tu al nych od szko -
do wań, ja kie są za są dza ne wo bec Związ ku z ty tu łu bez u -
mow ne go ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści.

W 2010 r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, ja ko dys po -
nent fun du szu  przy zna ło okrę go wym za rzą dom z Fun du -
szu Obro ny ROD 76.049,25 zło tych. Pre zy dium roz -
pa trzy ło wszyst kie wnio ski, któ re wpły nę ły w 2010 r.

Środ ki otrzy ma ły:
• OZ PZD w Po zna niu 21.446,85 zł. 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.

• OZ PZD Ma ło pol ski 54.602,40 zł ty tu łem re fun da cji
kosz tów za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tu oraz zwrot
kosz tów są do wych.

Przy zna ne środ ki nie po kry wa ją się z kwo ta mi wnio -
sko wa ny mi przez okrę gi, gdyż Pre zy dium KR PZD, kie -
ru jąc się obo wią zu ją cy mi w tym wzglę dzie za sa da mi, nie
zna la zło pod staw praw nych i uza sad nie nia do prze ka za nia
środ ków w kwo tach wnio sko wa nych przez okrę gi. 

XXI. REJESTR ROD

Pod ko niec mar ca 2010 r. Kra jo wa Ra da PZD ode bra ła
od wy ko naw cy no wy pro gram ob słu gu ją cy Re jestr ROD.

Za sa dy użyt ko wa nia pro gra mu oraz je go wdro że nia 
w Kra jo wej Ra dzie i okrę go wych za rzą dach PZD zo sta ły
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okre ślo ne przez Pre zy dium KR PZD w 2 uchwa łach z dnia
16.02.2010 r.: nr 25/2010 i nr 26/2010. 

Wdro że nie pro gra mu ob słu gu ją ce go Re jestr ROD zo -
sta ło po dzie lo ne na 2 eta py. Do 30 czerw ca 2010 r. okrę -
go we za rzą dy PZD mia ły za za da nie prze nieść da ne ze
sta re go pro gra mu Re jestr ROD w za kre sie no wych funk -
cji pro gra mu wraz z ich jed no cze sną we ry fi ka cją, aby od -
po wia da ły one ak tu al ne mu sta no wi praw ne mu. Na to miast
do 30 paź dzier ni ka 2010 r. okrę go we za rzą dy PZD zo sta -
ły zo bo wią za ne do uzu peł nie nia da nych za war tych w no -
wym pro gra mie Re jestr ROD, któ rych do tych czas nie
obej mo wał sta ry pro gram, a ma ją cych du że zna cze nie dla
sta nu or ga ni za cyj no – praw ne go ogro dów. 

Pod ko niec czerw ca 2010 r. stan wdro że nia pierw sze go
eta pu (w sto sun ku do ilo ści ROD ob ję tych za twier dzo ny -
mi zmia na mi) wy niósł 1,67%. Pod ko niec paź dzier ni ka,
stan wdro że nia pro gra mu wy niósł już 6,65%. Na to miast
na ko niec 2010 r. Kra jo wa Ra da za twier dzi ła da ne w sto -
sun ku do 9,91% wszyst kich ROD. 

Na ko niec 2010 r. w sto sun ku do ca ło ści ROD da ne or -
ga ni za cyj no-praw ne wpro wa dzi ły OZ PZD: w Byd gosz -
czy, Czę sto cho wie, El blą gu, Le gni cy, Pi le, Słup sku,
War miń sko -Ma zur ski i w Zie lo nej Gó rze. Przed mio to we
da ne są sys te ma tycz nie we ry fi ko wa na przez KR PZD, 
a w przy pad ku ich po praw no ści – za twier dza ne. 

XXII. DOTACJE I POŻYCZKI DLA ROD

Do ta cje dla ROD
W 2010 r. Kra jo wa Ra da PZD udzie li ła do ta cji dla

45 ROD na łącz ną kwo tę 227 424 zł. Do ta cje zo sta ły
udzie lo ne na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon to -
wych. Naj wię cej do ta cji udzie lo nych zo sta ło na bu do wę 
i mo der ni za cję sie ci ener ge tycz nej (dla 15 ROD), bu do -
wę i re mont do mów dział kow ca, bu dyn ków ad mi ni stra -
cyj no-go spo dar czych (dla 13 ROD), bu do wę i mo der -
ni za cję sie ci wo do cią go wej (dla 10 ROD), wy mia nę ogro -
dze nia (dla 6 ROD) oraz na in ne ce le (dla 1 ROD). 

Do ta cji udzie li ły rów nież Okrę go we Za rzą dy PZD
dla 772 ROD na łącz ną kwo tę 5 740 544 zł. Do ta cje zo -
sta ły udzie lo ne na za da nia in we sty cyj ne i re mon to we.
Naj wię cej do ta cji udzie lo nych zo sta ło na bu do wę i re mont
do mów dział kow ca, bu dyn ków ad mi ni stra cyj no-go spo -
dar czych (dla 193 ROD), wy mia nę ogro dze nia (dla 177
ROD), bu do wę i mo der ni za cję sie ci ener ge tycz nej (dla
156 ROD) oraz bu do wę i mo der ni za cję sie ci wo do cią go -
wej (dla 141 ROD) oraz na in ne ce le (dla 105 ROD).

Łącz nie w 2010 r. Kra jo wa Ra da i Okrę go we Za rzą -
dy PZD udzie li ły do ta cji w wy so ko ści 5 967 968 zł dla
817 ROD.

Do ta cje po wo dzio we udzie lo ne dla ROD w 2010 r.
W 2010 r. Kra jo wa Ra da PZD na usu nię cie skut ków po -

wo dzi udzie li ła do ta cji dla: 
• 10 OZ PZD: W Byd gosz czy, Czę sto cho wie, Ka li szu,

Łódz kie go, Ma ło pol skie go, Opol skie go, w Pi le, Pod kar -
pac kie go, Świę to krzy skie go i To ruń sko -Wło cław skie go, 

• 108 ROD na łącz ną kwo tę 1 160 206,00 zł. 
Spo śród 108 ROD o do ta cje uzu peł nia ją ce wy stą pi ły 

4 ROD z 2 OZ PZD: Ma ło pol skie go i Świę to krzy skie go
na łącz ną kwo tę 25 900 zł.

Do ta cji po wo dzio wych udzie li ły rów nież Okrę go we
Za rzą dy PZD dla 261 ROD na łącz ną kwo tę 1 411 837 zł.
Do ta cje zo sta ły udzie lo ne na za da nia zwią za ne z usu wa -
niem skut ków po wo dzi w kwo cie 1 392 337 zł dla 255
ROD, jak rów nież do ta cji udzie lo no w związ ku z pod to -
pie niem w dwóch OZ PZD: ko sza liń ski i war miń sko -ma -
zur skim - 6 ROD w kwo cie 19 500 zł.

Łącz nie w 2010 r., Kra jo wa Ra da i Okrę go we Za rzą -
dy PZD udzie li ły do ta cji na usu wa nie skut ków po wo -
dzi w ogro dach w wy so ko ści 2 572 043 zł dla 369 ROD.

Po życz ki dla ROD z Fun du szu Sa mo po mo co we go 
w 2010 ro ku

W 2010 r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD udzie li ło
po ży czek dla 20 ROD na łącz ną kwo tę 476 350 zł. Po -
życz ki zo sta ły udzie lo ne na re ali za cję za dań in we sty cyj -
nych i re mon to wych. Naj wię cej po ży czek by ło na bu do wę
i mo der ni za cję sie ci wo do cią go wej (dla 6 ROD), ty le sa -
mo na bu do wę i mo der ni za cję sie ci ener ge tycz nej (dla 
6 ROD), bu do wę i re mont do mów dział kow ca (dla 
5 ROD) oraz na in ne ce le (3 ROD). Spo śród po zy tyw nie
roz pa trzo nych wnio sków, ża den z ogro dów nie sta rał się
o po życz kę na wy mia nę ogro dze nia.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję ło uchwa łę 
nr 214/2010 z dnia 18.11.2010 r. w spra wie wy so ko ści
opro cen to wa nia w ro ku 2011 po ży czek z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go PZD. Opro cen to wa nie w 2011 ro ku zo -
sta ło usta lo ne w wy so ko ści 3% w ska li rocz nej, a więc
po zo sta ło na po zio mie ubie głe go ro ku. 

Uchwa ła nr 214/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 18.11.2010 r. zo sta ła za miesz czo na w Biu le ty nie In -
for ma cyj nym nr 14/2010. 
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Li kwi da cje ROD
W 2010 ro ku Pre zy dium KR PZD pod ję ło de cy zje, co

do li kwi da cji czę ścio wej 54 ROD i li kwi da cji cał ko wi tej
11 ROD. Łącz nie po wierzch nia, któ ra ule gła li kwi da cji
wy no si ła 111,2579 ha, z cze go 91,6445 ha po zo sta wa ło
w użyt ko wa niu PZD, a 19,6134 ha znaj do wa ło się 
w użyt ko wa niu wie czy stym. Ogó łem li kwi da cją ob ję -
tych zo sta ło 2152 dział ki ro dzin ne.

Naj wię cej li kwi da cji prze pro wa dzo no na te re nie okrę -
go wych za rzą dów: w Gdań sku (11), Pod kar pac kie go (6),
w Lu bli nie (5), Opol skie go (5) i War miń sko-Ma zur s-
kie go (5). 

Żad nej li kwi da cji nie prze pro wa dzo no na te re nie OZ w:
Byd gosz czy, El blą gu, Ko sza li nie, Pi le, Słup sku, Szcze ci -
nie, we Wro cła wiu i Świę to krzy skie go. 

Naj więk sze po wierzch nie zli kwi do wa no w OZ: Ma ło -
pol skim – 50 ha, Gdań sku – 22 ha, Su dec kim – 7 ha 
i Opol skim – 6 ha.

W OZ Ma ło pol skim PZD li kwi da cja zwią za na by ła 
z cał ko wi tym skre śle niem 3 ROD, w wy ni ku utra ty funk -
cji ogro dów dział ko wych. Prze ka za nie przez OZM do ku -
men ta cji umoż li wi ło upo rząd ko wa nie spraw z lat
ubie głych.

W OZ PZD w Gdań sku część li kwi da cji zwią za na by ła
ze złym za go spo da ro wa niem ogro dów, nie speł nia ją cych
norm wy ni ka ją cych z usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, a tak że ze wzglę du na
nie ko rzyst ne po ło że nie ROD. Po wyż sze de cy zje są kon -
ty nu acją prac OZ PZD w Gdań sku, ma ją cych na ce lu nie
tyl ko po zy tyw nie wpły nąć na wy gląd miast, ale i przede
wszyst kim po pra wić kom fort zwią za ny z za spo ka ja niem
po trzeb wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i so cjal nych
dział kow ców. Z po wyż szych przy czyn do ko na no m.in. li -
kwi da cji w ROD im. Hal le ra we Wła dy sła wo wie – 2,2601
ha i w ROD „Sto krot ka” w Gdy ni – 1,9274 ha.

Sy tu acje zwią za ne ze skre śle nia mi ROD, jak i li kwi da -
cja mi w związ ku ze złym za go spo da ro wa niem, sta no wi -
ły 67% łącz nej po wierzch ni, któ ra ule gła li kwi da cji.

W ce lu re ali za cji przez pań stwo in we sty cji dro go wych,
zli kwi do wa no 13,4015 ha, co sta no wi ło 12% li kwi do wa -
nej po wierzch ni w 2010 ro ku. W związ ku z bu do wą
obiek tów ad mi ni stra cji pu blicz nej, szkol nic twa, spor tu 
i obiek tów ko mu nal nych, li kwi da cji ule gło 11,171 ha tj.
10% li kwi do wa nych te re nów ROD. 

10% zli kwi do wa nej po wierzch ni sta no wi ły te re ny nie -
za go spo da ro wa ne przez ROD i nie znaj do wał się na nich
ma ją tek Związ ku i dział kow ców. W tych przy pad kach
PZD do ko na ło zwro tu grun tów na rzecz wła ści cie la.

Re gu la cje sta nu praw ne go grun tów ROD
W 2010 r. Pre zy dium KR PZD roz pa try wa ło wnio ski

okrę go wych za rzą dów PZD w spra wie na by cia pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go, wła sno ści i użyt ko wa nia oraz

ob cią ża nia grun tów ROD ogra ni czo ny mi pra wa mi rze czo -
wy mi. W spra wie na by cia grun tów Pre zy dium KR PZD
pod ję ło 14 uchwał. W przy pad ku 10 ROD wy ra zi ło zgo -
dę na usta no wie nie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go (do
34,0485 ha), 2 ROD – pra wa wła sno ści (do 5,8752 ha)
oraz 2 ROD – pra wa użyt ko wa nia (do 4,1782 ha). Łącz -
nie, wy ra zi ło zgo dę na na by cie pra wa do 44, 1019 ha po -
wierzch ni grun tów. 

36,5195 ha po wierzch ni grun tu PZD otrzy mał ja ko te ren
za mien ny w związ ku z li kwi da cją ROD. W po zo sta łych
przy pad kach na by cie grun tu zwią za ne by ło z utwo rze niem
no we go ROD, rosz cze nia mi oraz re gu la cją sta nu praw ne -
go grun tów zaj mo wa nych bez ty tu łu praw ne go. 

W za kre sie ob cią że nia grun tu PZD ogra ni czo ny mi pra -
wa mi rze czo wy mi, Pre zy dium KR PZD pod ję ło 3 uchwa -
ły. W 2 spra wach wy ra zi ło zgo dę na ob cią że nie grun tu
PZD słu żeb no ścią prze sy łu na rzecz za kła du ener ge tycz -
ne go i wo do cią go we go. Na to miast w 1 przy pad ku, zgo -
dzi ło się na znie sie nie słu żeb no ści do jaz du, usta no wio nej
na grun cie Związ ku. 

Peł no moc nic twa
Na stęp stwem dzia łań zwią za nych z re gu la cja mi praw -

ny mi do grun tów zaj mo wa nych przez ROD, na pod sta wie
za pa dłych w tym wzglę dzie uprzed nio de cy zji upraw nio -
nych or ga nów PZD, jest do ko ny wa nie czyn no ści praw -
nych i ad mi ni stra cyj nych. Zgod nie z kom pe ten cja mi
wy ni ka ją cy mi, że sta tu tu PZD Pre zes PZD z in nym człon -
kiem Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD lub upo waż nio ny
przez Pre ze sa PZD wi ce pre zes z in nym człon kiem Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD wy zna cza peł no moc ni ków do
skła da nia oświad czeń wo li w imie niu PZD.

W spra wach zby cie lub na by cie pra wa do grun tu, usta -
no wie nia lub znie sie nia słu żeb no ści grun to wej, usta no -
wie nia pra wa użyt ko wa nia na rzecz człon ka PZD 
for mie ak tu no ta rial ne go, ob cią że nia ma jąt ku PZD, za -

mia nie praw do grun tu - wy ma ga ne jest usta no wie nie peł -
no moc nic twa w for mie ak tu no ta rial ne go. 

W po wyż szym za kre sie w 2010 ro ku spo rzą dzo no i pod -
pi sa no przed no ta riu szem 42 peł no moc nic twa w for mie
ak tu no ta rial ne go, któ re upo waż nia ły peł no moc ni ków
do dzia ła nia w imie niu PZD. 

Po nad to spo rzą dzo no 20 peł no moc nictw nie wy ma -
ga ją cych for my ak tu no ta rial ne go, któ re do ty czy ły po -
stę po wań ad mi ni stra cyj nych, lub przed są da mi wie czy sto
księ go wy mi. Za kres dzia łań peł no moc ni ków do ty czył:
ujaw nia nia przy słu gu ją cych praw PZD w księ gach wie -
czy stych, wy da nia lub prze ję cia nie ru cho mo ści, wy stę po -
wa nia przed or ga na mi gmi ny i sta rostw w za kre sie
re gu la cji praw nych do grun tów zaj mo wa nych przez ROD,
udzia łu w po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych i od szko do -
waw czych pro wa dzo nych na mo cy tzw. spec usta wy dro -
go wej. 

XXIII. LIKWIDACJE ROD. REGULACJE STANU PRAWNEGO ROD



24

Ak tu ali za cja za świad czeń dla jed no stek lo kal nych
wpi sa nych do Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod -
mio tów Go spo dar ki Na ro do wej 

W 2010 r. w Kra jo wej Ra dzie PZD za koń czo ny zo stał
pro ces ak tu ali za cji za świad czeń REGON dla okrę go wych
za rzą dów i ro dzin nych ogro dów dział ko wych, wpi sa nych
do Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod mio tów Go spo -
dar ki Na ro do wej, w związ ku z prze pro wa dzo ną przez
Urząd Sta ty stycz ny zmia ną kla sy fi ka cji dzia łal no ści PKD
2004 na PKD 2007. Pro ces wy mia ny trwał do koń ca 2009 r.,
lecz nie wszyst kie za świad cze nia zo sta ły w tym okre sie
wy dru ko wa ne przez GUS.

W 2010 r. wy ja śnia ne i eli mi no wa ne by ły roz bież no ści
po mię dzy da ny mi w za świad cze niach REGON, a da ny mi
Re je stru ROD, któ re ujaw ni ły się w trak cie ak tu ali za cji.
Roz bież no ści do ty czy ły głów nie: nazw i ad re sów ROD,
przy pi sa nia kil ku nu me rów REGON dla jed ne go ROD,
po zo sta wie nie w Re je strze Urzę du Sta ty stycz ne go ogro -
dów wy kre ślo nych z Re je stru ROD KR PZD. 

Po nad to do ko ny wa ne by ły bie żą ce ak tu ali za cje, o któ re
wnio sko wa ły okrę go we za rzą dy w za kre sie:

• zmia ny na zwy ROD, 
• zmia ny ad re su ROD – naj czę ściej w związ ku z nada -

niem przez or ga ny ad mi ni stra cji nu me ru po rząd ko we go
nie ru cho mo ści, lub w związ ku z pre cy zyj nym usta le niem
po ło że nia ogro du,

• nada nia nu me ru REGON – dla no wo za re je stro wa nych
ROD,

• skre śle nia nu me ru REGON – w związ ku z cał ko wi tą
li kwi da cją ROD lub po łą cze niem ogro dów.

Stan praw ny grun tów ROD
Jed nym z ana li zo wa nych przez KR PZD te ma tów 

w 2010 ro ku, był stan praw ny grun tów ROD. Ana li za by -
ła prze pro wa dza na już po raz ko lej ny, gdyż od sys te ma -
tycz ne go ba da nia sta nów praw nych grun tów uza leż nio ne
jest dal sze funk cjo no wa nie i bez pie czeń stwo ogro dów. 

Ba da nie zo sta ło prze pro wa dzo ne na pod sta wie in for ma -
cji prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy PZD, we dług
sta nu na dzień 1 grud nia 2009 ro ku. Pod sta wą do uzna -
nia, iż ROD ma ure gu lo wa ną sy tu ację praw ną jest po sia -
da nie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na mo cy ak tu
no ta rial ne go, wpis w księ dze wie czy stej, uję cie w miej -
sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz
brak rosz czeń. Na to miast w przy pad ku pra wa użyt ko wa -
nia zwy kłe go, nie zbęd na jest peł na do ku men ta cja utwo -
rze nia ogro du, uję cie w miej sco wym pla nie za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, wpis do księ gi wie czy stej 
i bark rosz czeń. Nie speł nie nie choć by jed ne go z wy mie -
nio nych kry te riów, po wo du je że ogród kwa li fi ku je się ja -
ko po sia da ją cy nie ure gu lo wa ny stan praw ny.

We dług da nych prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy
PZD ba da niem sta nu praw ne go na dzień 1 grud nia 2009 r.
ob ję to 4942 ro dzin ne ogro dy dział ko we o łącz nej po -
wierzch ni 43 467,95 ha, co sta no wi 99,89% po wierzch ni

sta nu po sia da nia PZD. Na pod sta wie ba da nia sta nu praw -
ne go grun tów ROD, usta lo no, iż ure gu lo wa ny stan praw -
ny po sia da ogó łem 2 339 ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych o po wierzch ni 23 145,73 ha, któ re obej mu ją 505
492 dzia łek ro dzin nych, co sta no wi 53 % po wierzch ni ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych ogó łem. Nie ure gu lo wa ny
stan praw ny na to miast po sia da 2 603 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych o po wierzch ni 20 322,21 ha. W ogro dach
tych znaj du je się 461 645 ro dzin nych dzia łek.

Naj ko rzyst niej szą sy tu ację w za kre sie ure gu lo wa ne go
sta nu praw ne go grun tów ma ją okrę go we za rzą dy PZD: 
w Le gni cy (97% pow.), El blą gu (94% pow.), Pi le (94%
pow.) i Pod kar pac ki (90% pow.). Na to miast naj mniej ko -
rzyst na sy tu acja jest w OZ: Ma zo wiec kim (34 % pow.),
Łódz kim (33% pow.), Ślą skim (18% pow.), Ma ło pol skim
(19% pow.), w Szcze ci nie (15% pow.) i w Gdań sku 
(14% pow.).

Stan praw ny grun tów ROD wy ka zał, iż okrę go we za -
rzą dy win ny przede wszyst kim ak tyw nie uczest ni czyć 
w przy go to wy wa niu i zmia nach wpro wa dza nych w miej -
sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ -
re sta no wią za bez pie cze nie dla dal sze go funk cjo no wa nia
ogro dów oraz po dej mo wać sku tecz ne dzia ła nia, ce lem
kom ple to wa nia do ku men ta cji praw nej ogro dów, a w na -
stęp stwie ujaw nia nia ich w księ gach wie czy stych. (treść
ca łe go ba da nia zo sta ła opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for -
ma cyj nym KR PZD nr 4/2010).

Stan or ga ni za cyj ny OZ PZD na dzień 31.12.2009 r.
Jak co ro ku, na po cząt ku 2010 roku Kra jo wa Ra da PZD

do ko na ła ba da nia sta nu or ga ni za cyj ne go PZD wg okrę -
gów Związ ku i wo je wództw na dzień 31 grud nia 2009 r.,
na pod sta wie prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy PZD
an kiet sta nu or ga ni za cyj ne go. Wy ni ki te go ba da nia zo sta -
ły opu bli ko wa ne w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD 
nr 4/2010.

Stan usta lo ny na dzień 31.12.2009 r. przed sta wia się na -
stę pu ją co:

W PZD funk cjo nu je 4960 ogro dów dział ko wych, zaj -
mu ją cych po wierzch nię ogól ną 43522,67 ha, z cze go
33817,61 ha zaj mu ją dział ki ro dzin ne, użyt ko wa ne przez
966960 dział kow ców. 

Prze wa ża ją cy sta tus ROD sta no wią ogro dy sta łe w licz -
bie 4884 (co sta no wi 98,46% licz by ROD ogó łem), o po -
wierzch ni ogól nej 43293,90 ha (99,47%), w któ rych
dział ki zaj mu ją ce po wierzch nię 33655,07 ha (99,51%),
użyt ku je 961981 dział kow ców (99,48%). Więk szość
ogro dów sta łych w licz bie 4144, po sia da cha rak ter ogro -
dów miej skich i zaj mu je po wierzch nię 36246,84 ha. Po -
wierzch nia dzia łek w tych ogro dach wy no si 28667,68 ha
i jest użyt ko wa na przez 841475 dział kow ców.

Po zo sta łe ogro dy w licz bie 76 o po wierzch ni ogól nej
228,77 ha, są wy ka zy wa ne przez OZ ja ko ogro dy cza so -
we, w któ rych dział ki upra wia 4979 dział kow ców na ob -
sza rze 162,54 ha. Rów nież w tym przy pad ku więk szość
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sta no wią ogro dy miej skie w licz bie 71, któ re zaj mu ją ob -
szar 221,03 ha, z cze go 156,54 ha sta no wią dział ki ro dzin -
ne użyt ko wa ne przez 4682 dział kow ców.

Wy ni ki ba dań sta nu or ga ni za cyj ne go PZD na dzień
31.12.09 r., w sto sun ku do ba dań ro ku po przed nie go wy -
ka za ły zmniej sze nie licz by ROD o 10 (wy ni ka ją ce z po -
łą czeń bądź cał ko wi tej li kwi da cji ROD). Wzro sły

na to miast: po wierzch nia ogól na ROD o 4,8 ha oraz po -
wierzch nia dzia łek o 240,65 ha i licz ba użyt kow ni ków 
o 2278 dział kow ców. Zmia ny te wy ni kły z uzy ska nia
przez PZD te re nów za mien nych za li kwi do wa ne ogro dy
oraz z za go spo da ro wa nia przez no wych użyt kow ni ków
dzia łek, do tych czas nie użyt ko wa nych.

XXIV. DZIAŁALNOŚĆ PRAWNA. ODWOŁANIA OD UCHWAŁ OKRĘGOWYCH 
ZARZĄDÓW. SKARGI

Praw ni cy biu ra KR wspo ma ga ją okrę gi i ogro dy w pro -
wa dzo nych przez nich po stę po wa niach i bie żą cych spra -
wach, współ pra cu ją przy two rze niu ak tów pra wa we w-
nętrz ne go, wy tycz nych, opi nii praw nych oraz spo rzą dza -
ją ana li zy do ku men tów ze wnętrz nych ma ją cych istot ne
zna cze nie dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku. W 2010 r.
spo rzą dzo no wie le ana liz do ty czą cych wnio sków I Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go i WSA w Bia łym sto ku do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, czy też Ana li zę In for ma cji NIK 
z kon tro li gmin. Szcze gó ło we in for ma cje na ten te mat
znaj du ją się w roz dzia łach te ma tycz nych ni niej sze go spra -
woz da nia. W biu rze KR pro wa dzo ne są sta łe te le fo nicz ne
po ra dy praw ne z za kre su ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych – w każ dy pią tek. Po nad to pra cow ni cy biu ra udzie -
la ją po rad bez po śred nich, przed sta wia ją za gad nie nia
praw ne w Biu le ty nie In for ma cyj nym oraz uczest ni czą 
w na ra dach i szko le niach or ga nów kra jo wych i te re no -
wych pre zen tu jąc za gad nie nia praw ne zwią za ne z funk -
cjo no wa niem ogro dów dział ko wych i Związ ku.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, po za opi nio wa niu przez ko -
mi sję praw ną KR PZD, roz pa trzy ło w 2010 r. 52 od wo ła -

nia od uchwal pre zy diów OZ, w tym nie uwzględ ni ło od -
wo ła nia, a więc utrzy ma ło w mo cy roz strzy gnię cie pre zy -
dium OZ w 32 spra wach, uchy li ło 16 za skar żo nych
uchwa ły i stwier dzi ło nie waż ność 4 uchwal. 

Pre zes Związ ku roz pa trzył 8 po dań o wnie sie nie skar gi
w try bie nad zwy czaj nym, z te go w 4 przy pad kach od mó -
wił wnie sie nia skar gi, a w czte rech spra wach wniósł skar -
gę w try bie nad zwy czaj nym do 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.

W 2010 r. do KR PZD wpły nę ło 925 skarg, to jest 
o 75 wię cej niż w 2009 r. (wzrost o 8,8%). Sto sun ko wo
wię cej skarg do ty czy ło wal nych ze brań spra woz daw czo
– wy bor czych, a tak że wy ko rzy sty wa nia dzia łek w spo sób
nie zgod ny z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Dział kow cy wska zy wa li na skut ki nie zgod nych z pra wem
de cy zji za rzą dów ROD wy da wa nych przed la ty i na brak
re ak cji ze stro ny or ga nów PZD i służb pań stwo wych 
w przy pad ku ła ma nia pra wa. Do ty czy to szcze gól nie bu -
dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, za miesz ki wa nia, wy ko -
rzy sty wa nia dzia łek na wcza so wi ska i cam pin go wi ska.

XXV. KAMPANIA WYBORCZA W ROD

Kra jo wa Ra da do ło ży ła wszel kich sta rań, aby wal ne ze -
bra nia od by ły się zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi pra -
wem związ ko wym i wy peł ni ły za da nia sta tu to we. Pre-
zy dium KR, jak co ro ku opra co wa ło i wy da ło dla wszyst -
kich ogro dów wzo ry dru ków i do ku men tów nie zbęd nych
do prze pro wa dze nia wal ne go ze bra nia. Kra jo wa Ra da 
i Pre zy dium KR wy da ły spe cjal ne wy tycz ne do prze pro -
wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor czych.
Po nad to KR opra co wa ła i do star czy ła dzia ła czom ogro -
do wym i okrę go wym Po rad nik za wie ra ją cy kom plet
uchwał, do ku men tów oraz prak tycz nych po rad do ty czą -
cych przy go to wa nia i prze pro wa dze nia wal ne go ze bra nia.
Aby za pew nić zgod ne ze sta tu tem zwo ły wa nie wal nych
Kra jo wa Ra da do star czy ła, za po śred nic twem okrę gów,

wszyst kim ROD kar ty za pro szeń na wal ne ze bra nie w ilo -
ści od po wia da ją cej ilo ści dzia łek w ogro dzie. Kosz ty wy -
da nia i dys try bu cji po wyż szych wy daw nictw po kry ła
Kra jo wa Ra da.

Wnio ski z wal nych ze brań by ły przed sta wia ne pod czas
na ra dy pre ze sów i dy rek to rów biur OZ jesz cze w trwa nia
kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej w dniach 23-24
mar ca 2010 r. Kra jo wa Ra da PZD za po zna ła się pod czas
XVII po sie dze nia się z kom plek so wą oce ną wal nych ze -
brań w ROD przy go to wa ną przez Pre zy dium KR PZD, 
a na XVIII po sie dze niu pod ję ła uchwa łę w spra wie oce ny
wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor czych w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w 2010 r.
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Zgod nie z § 111 sta tu tu PZD w okrę gach po sia da ją cych
po nad 25.000 człon ków zwy czaj nych de le ga ci na okrę go -
wy zjazd mo gą być wy bie ra ni na re jo no wych kon fe ren -
cjach przed zjaz do wych. De cy zję o od by wa niu kon fe ren cji
mu si pod jąć okrę go wy za rząd, ale ta de cy zja mu si być
pod ję ta przed wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czo-wy -
bor czy mi. Jest to ko niecz ne, aby w cza sie trwa nia wal ne -
go ze bra nia po dej mo wać wła ści wą de cy zję o wy bo rze
de le ga ta na okrę go wy zjazd, bądź de le ga ta na re jo no wą
kon fe ren cję przed zjaz do wą.

Kra jo wa Ra da na XIV po sie dze niu w dniu 17 lu te go
2010 r. przy ję ła uchwa łę w spra wie za sad od by wa nia re -
jo no wych kon fe ren cji przed zjaz do wych, w któ rej okre śli -
ła ro lę, za da nia i kom pe ten cje re jo no wych kon fe ren cji, a
tak że zo bo wią za ła okrę gi do za pew nie nia od po wied nio
wy so kiej ran gi tym kon fe ren cjom, m. in. po przez udział w
nich co naj mniej 50 de le ga tów z ROD. De cy zję o od by ciu
re jo no wych kon fe ren cji po prze dza ją cych okrę go wy zjazd
pod ję ły OZ Ślą ski i OZ Ma ło pol ski usta la jąc ob szar te ry -
to rial ny re jo nów i ilość de le ga tów wy bie ra nych z po szcze -
gól nych ROD na re jo no wą kon fe ren cję przed zjaz do wą.

XXVI. REJONOWE KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE. ZASADY WYBORU DELEGATÓW

XXVII. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1.Li te ra tu ra 
W ubie głym ro ku Kra jo wa Ra da prze ka za ła na wy po sa -

że nie bi blio tek ogro do wych w ROD 5 po zy cji książ ko -
wych, pt: „Kar ło we drze wa i krze wy li ścia ste”, „Kar ło we
drze wa i krze wy igla ste”, „Ściół ki, mul cze i ro śli ny okry -
wo we”, „Lesz czy na” oraz „Chry zan te my w ogro dzie i ich
bli scy krew ni” o na kła dzie 5 000 każ dej po zy cji. Książ ki
zo sta ły prze ka za ne bez płat nie okrę go wym za rzą dom
PZD, któ re roz dy spo no wa ły je we dług licz by ROD w po -
szcze gól nych OZ. 

W 2010 ro ku prze ka za nych zo sta ło tak że do wy ko rzy -
sta nia w sie dzi bach okrę gów, de le ga tur i biur te re no wych
oraz w ogro dach w su mie 10 plansz ogrod ni czych pt: „Jak
ciąć drze wa pest ko we?”, „Jak ciąć drze wa ziarn ko we?”,
„Jak ciąć krze wy ja go do we?”, „Upra wy wie lo ga tun ko -
we „-cz. I i II, „Ro śli ny wskaź ni ko we”, „Środ ki ochro ny
ro ślin do sto so wa nia na dział kach w 2010 r. Pre pa ra ty do
zwal cza nia szko dli wych owa dów i roz to czy”, „Środ ki
ochro ny ro ślin do sto so wa nia na dział kach w 2010r. Pre -
pa ra ty do zwal cza nia cho rób ro ślin”, „Jak wy twa rzać 
i sto so wać kom post?”- cz. I i II o łącz nym na kła dzie 
180 000 sztuk oraz dwie bro szu ry pt: „Wszyst ko o kom po -
ście” w na kła dzie 10 000 sztuk i „ABC ochro ny ro ślin na
dział ce” w na kła dzie 100 000 sztuk.

KR prze ka za ła rów nież do OZ nu me ry spe cjal ne „dział -
kow ca” za rok 2008 w na kła dzie 37 476 sztuk, za rok 2009
w na kła dzie 20 000 sztuk oraz za rok 2010 w na kła dzie
15 000 sztuk do wy ko rzy sta nia w ośrod kach szko le nio -
wych pro wa dzo nych przez okrę gi.

De cy zją Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z dnia 27 paź dzier -
ni ka 2010 r. w spra wie wy po sa że nia in struk to rów okrę go -
wych i ogro do wych SSI PZD w książ ki Wy daw nic twa
„dział ko wiec” Spół ka z o.o. wy po sa żo no in struk to rów SSI
bio rą cych udział w kon fe ren cjach szko le nio wym w li te ra -
tu rę fa cho wą z za kre su ro ślin ozdob nych: „Dla cze go nie
owo cu ją?”, „Jak upra wiać pod osło na mi?”, „Ogród
skal ny II”, „Ro śli ny ce bu lo we w ogro dzie”, „Wa rzy wa dy -

nio wa te”, „Po mi dor i pa pry ka”, „4 Po ry Ro ku”, „Ochro -
na pną czy”, „Ochro na krze wów li ścia stych”, „Wszyst ko
o ra ba tach”, „Po rzecz ki i agrest”– o łącz nym na kła dzie
44 940 sztuk.

Z my ślą o in struk to rach SSI wy da ny zo stał tak że pod -
ręcz nik pn.”In for ma tor In struk to ra”, któ ry zo stał prze ka -
za ny do OZ w łącz nym na kła dzie 9 500 sztuk z prze zna -
cze niem dla służ by in struk tor skiej. 

Wszyst kie wy mie nio ne po zy cje li te ra tu ry zo sta ły prze -
ka za ne do okrę gów bez płat nie. Kosz ty wy da nia i dys try -
bu cji zo sta ły po kry te z Fun du szu Oświa to we go KR.

2. Szko le nie in struk to rów SSI PZD
W I kwar ta le 2010 Kra jo wa Ra da PZD zor ga ni zo wa ła

za po śred nic twem okrę go wych za rzą dów 5 trzy dnio wych
re jo no wych kon fe ren cji szko le nio wych dla in struk to rów
okrę go wych i kra jo wych SSI PZD. Or ga ni za to ra mi pię -
ciu wio sen nych kon fe ren cji by ły Okrę go we Za rzą dy w Pi -
le, Szczaw no Zdro ju, Czę sto cho wie, Lu bli nie i Olsz ty nie.
W po szcze gól nych szko le niach uczest ni czy ło łącz nie 469
in struk to rów. 

Pro gram kon fe ren cji obej mo wał za gad nie nia do ty czą ce
ak tu al nej sy tu acji PZD, za sad or ga ni za cji pra cy in struk -
to rów SSI, ochro ny ro ślin na dział kach w 2010 ro ku, za -
sad i zna cze nia cię cia wio sen ne go drzew i krze wów
owo co wych, upraw wa rzyw, pra wi dło we go za go spo da ro -
wa nia i mo der ni za cji dzia łek oraz za sto so wa nia ro ślin
ozdob nych w urzą dza niu dział ki. Umie jęt no ści prak tycz -
ne cię cia drzew uczest ni cy kon fe ren cji do sko na li li na po -
ka zach cię cia. Wszyst kie wy kła dy pro wa dzi li wy bit ni
wy kła dow cy z uzna nych pol skich wyż szych uczel ni 
i ośrod ków do radz twa rol ni cze go współ pra cu ją cych ze
Związ kiem. 

W trak cie kon fe ren cji zor ga ni zo wa no rów nież wy jaz dy
do ro dzin nych ogro dów dział ko wych, gdzie oprócz ich
zwie dza nia od by ły się spo tka nia z przed sta wi cie la mi za -
rzą dów ogro dów. In struk to rzy mie li moż li wość za po zna -
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nia się z ko lek cja mi ro ślin ozdob nych na po let kach do -
świad czal nych przy uczel niach, ośrod kach do radz twa rol -
ni cze go i w szkół kach.

Po nad to na wszyst kich wio sen nych kon fe ren cjach zo -
sta ły prze pro wa dzo ne przez pra cow ni ków biu ra KR PZD
ano ni mo wo ba da nia an kie to we, któ rych ce lem by ło m.in.
wy ra że nie opi nii do ty czą cych kon fe ren cji, oce na funk cjo -
no wa nia służ by in struk tor skiej, a tak że współ pra cy OZ 
i za rzą dów ROD z in struk to ra mi i wy ko rzy sta nia środ ków
z fun du szy oświa to wych. Po przez py ta nia an kie to we in -
struk to rzy mo gli wy ra zić swo je zda nie na te mat pro ble -
mów i trud no ści z ja ki mi bo ry ka ją się w co dzien nej pra cy
in struk tor skiej oraz ocze ki wań co do or ga ni za cji pra cy
SSI. 

Kosz ty or ga ni za cji kon fe ren cji po kry ła Kra jo wa Ra da
PZD, z ko lei kosz ty do jaz dów okrę gi. 

W pla nie pra cy KR PZD na 2010 r. by ło tak że zor ga ni -
zo wa nie w IV kwar ta le 2010 r. 5 re jo no wych kon fe ren cji
szko le nio wych dla in struk to rów SSI. Pre zy dium KR PZD
bio rąc pod uwa gę wa run ki or ga ni za cyj ne, me ry to rycz ne 
i fi nan so we or ga ni za cji tych kon fe ren cji, a przede wszyst -
kim moż li wo ści ilo ścio we szko lo nych in struk to rów oraz
za po trze bo wa nie pod ję ło De cy zję nr 3 Pre zy dium KR
PZD w dniu 6 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie szko le nia
in struk to rów SSI w IV kwar ta le 2010 r. zgod nie z pla nem
pra cy KR na 2010 r. 

Zgod nie z w/w de cy zją okrę go we za rzą dy PZD zo bo -
wią za ne by ły do prze pro wa dze nia 2-3 dnio wych szko leń
in struk to rów SSI ze swo je go te re nu (ma łe OZ mo gły zor -
ga ni zo wać wspól nie z są sied nim OZ) w opar ciu o ra mo -
wy pro gram opra co wa ny przez KR PZD. Te ma ty ka
kon fe ren cji obej mo wa ła in for ma cję o ak tu al nej sy tu acji
Związ ku, ro lę i za da nie SSI, za kła da nie kwa te ry sa dow ni -
czej oraz je sien ne pra ce na dział ce, po za che micz ne me to -
dy ochro ny ro ślin, wa rzy wa i zio ła upra wia ne na dział ce
w ży wie niu i zdro wiu czło wie ka, za sa dy za go spo da ro wa -
nia i mo der ni za cji dział ki użyt ko wej/wy po czyn ko wej, ro -
śli ny ozdob ne na dział ce z uwzględ nie niem wy ma gań
sie dli sko wych i kli ma tycz nych. Kosz ty 25 prze szko lo nych
in struk to rów SSI w każ dym OZ po kry ła Kra jo wa Ra da 
z Fun du szu Oświa to we go KR PZD. 

Łącz nie prze szko lo nych zo sta ło 1049 in struk to rów SSI,
przy czym po nie sio ne kosz ty szko leń do kwo ty w wy so -
ko ści 96 492,03 zł po kry ła Kra jo wa Ra da PZD z Fun du -
szu Oświa to we go KR. 

3. Oce na Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 
Kra jo wa Ra da, na pod sta wie in for ma cji w spra wie dzia -

łal no ści SSI prze sła nych przez Okrę go we Za rzą dy 
w 2010 r. do ko na ła oce ny i ana li zy funk cjo no wa nia tej
służ by. Opra co wa ny w ca ło ści ma te riał zo stał przed sta -
wio ny na XVI po sie dze niu Kra jo wej Ra dy PZD w ubie -
głym ro ku oraz za miesz czo ny w Biu le ty nie In for ma -
cyj nym PZD 9/10 (nr 214). Z do star czo nych do KR in for -

ma cji, wy ni ka że w od nie sie niu do ilo ści in struk to rów
przy pa da ją cych na 1 ROD, bar dzo ni ska (po ni żej 1) śred -
nia licz ba in struk to rów SSI do ty czy ła OZ: Byd goszcz, El -
bląg, Ka lisz, Lu blin, Łódz ki, Ma ło pol ski, Pi ła, Pod kar-
pac ki, Po znań, To ruń sko -Wło cław ski, War miń sko -Ma zur -
ski. 

Naj więk szą licz bą in struk to rów SSI przy pa da ją cą śred -
nio na 1 ROD mo gły się po szczy cić OZ Ko sza lin (6 in -
struk to rów) oraz OZ Wro cław – 4 in struk to rów SSI. 
W przy pad ku po zo sta łych okrę gów śred nio na 1 ROD
przy pa da od 1 do 2 in struk to rów SSI. Z ko lei naj więk sza
ilość in struk to rów SSI przy pa da ją cych na śred nio na 100
dzia łek do ty czy ło OZ Czę sto cho wa, Gdańsk, Ko sza lin,
Le gni ca, Wro cław. 

Po wyż szy ma te riał za wie rał rów nież cha rak te ry sty kę
za dań, szko leń oraz funk cjo nal no ści SSI. Opra co wa ne zo -
sta ły rów nież wnio ski do ty czą ce pra cy służ by in struk tor -
skiej ma ją ce na ce lu pod nie sie nie do tych cza so wej
dzia łal no ści in struk to rów SSI. 

Kra jo wa Ra da PZD uzna jąc po trze bę ist nie nia i roz wo -
ju, a tak że w ce lu pod nie sie nia ran gi i lep szej, bar dziej
efek tyw nej pra cy in struk to rów SSI,  pod ję ła w tej spra wie
Uchwa łę nr 2/XVII/2010 w dniu 23 wrze śnia 2010 r., 
w któ rej okre śli ła istot ne za da nia i funk cje ma ją ce wpływ
na bar dziej efek tyw ną i przy dat ną pra cę in struk to rów SSI. 

4. Szko le nie no wych dział kow ców
Kra jo wa Ra da zwró ci ła się w stycz niu 2010 ro ku do

wszyst kich OZ o prze ka za nie in for ma cji do ty czą cych licz -
by osób, któ rym zo sta ły przy zna ne dział ki w 2009 ro ku
oraz ilo ści no wych człon ków Związ ku prze szko lo nych
przez OZ w 2009 ro ku. 

Na pod sta wie prze ka za nych in for ma cji Kra jo wa Ra da
opra co wa ła ma te riał, któ ry zo stał przy ję ty na Pre zy dium
KR w dniu 22 wrze śnia 2010 r., a na stęp nie na XVII ple -
nar nym po sie dze niu Kra jo wej Ra dy w dniu 23 wrze śnia
2010 r. Zo stał on tak że wy sła ny do każ de go okrę gu oraz
za mie szo ny w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD 12/2010
(nr 216). 

Ana li za na de sła nych przez OZ opra co wań do star czy ła
wie le cen nych in for ma cji uka zu ją cych rze czy wi sty ob raz,
w ja ki spo sób or ga ni zo wa ne i pro wa dzo ne są szko le nia
kan dy dac kie. 

Śred nio w kra ju we wszyst kich okrę gach prze szko lo no
w 2009 ro ku 49% no wych dział kow ców (tj. 16 753 osób)
i przy zna no 34 322 dzia łek. 

Ma te riał ten po słu żył tak że do pod ję cia Uchwa ły 
w spra wie szko le nia kan dy da tów (Uchwa ła KR PZD 
Nr 1/XVII/2010).

Po nad to Kra jo wa Ra da bez płat nie prze ka za ła do okrę -
gów „Dzien nik Szko le nio wy” w na kła dzie 5 000 sztuk.
Kosz ty wy da nia i dys try bu cji bro szu ry zo sta ły po kry te 
z Fun du szu Oświa to we go KR.
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Cen tral ne ob cho dy Kra jo wych Dni Dział kow ca od by ły
się 4 wrze śnia 2010 r. w War sza wie w ROD „Ra ko wiec”.
Mia ły one szcze gól ny cha rak ter gdyż ha słem prze wod nim
by ło 5 le cie uchwa le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. W uro czy sto ściach wzię ły de le ga cje dział -
kow ców re pre zen tu ją cych wszyst kie 26 okrę gów.

Go ść mi dział kow ców by li: po seł Krzysz tof Ma ty jasz -
czyk, Jan Guz Prze wod ni czą cy OPZZ, przed sta wi cie le
Mi ni stra In fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka, Wo je wo -
dy Ma zo wiec kie go Jac ka Ko złow skie go i Mar szał ka Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go Ada ma Stru zi ka. 

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki w swo im wy stą pie niu
zwró cił szcze gól ną uwa gę na ak tu al ną sy tu ację wy wo ła -
ną wnio ska mi I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i WSA w Bia -
łym sto ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pre zes Związ ku

za ape lo wał do wszyst kich dział kow ców o czyn ne włą cze -
nie się do wal ki o za cho wa nie ogro dów, usta wy o ROD i
Związ ku. Uczest ni cy uro czy sto ści wy sto so wa li do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go Re zo lu cję w obro nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Pod Re zo lu cją pod pi sy
zło ży ło 462 uczest ni ków Kra jo wych Dni Dział kow ca.

Pre zes Związ ku ude ko ro wał 11 osób Od zna ką „Za Za -
słu gi Dla PZD” i 13 dział kow ców Zło tą Od zna ką  „Za słu -
żo ny Dział ko wiec”. Pod czas uro czy sto ści lau re aci kra -
jo wych kon kur sów „ROD Ro ku 2010” i „Wzo ro wa Dział -
ka Ro ku 2010” otrzy ma li pu cha ry, ta bli ce pa miąt ko we, 
a dział kow cy dy plo my.

Ca łą uro czy stość uświet ni ła ga la 14 sztan da rów Związ -
ko wych.

XXVIII. KRAJOWE DNI DZIAŁKOWCA

XXIX. ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE

Ko mi sja Od zna czeń Związ ko wych Kra jo wej Ra dy PZD
w 2010 r. zaj mo wa ła się ana li zą wnio sków zgło szo nych
przez okrę go we za rzą dy PZD o nada nie od zna czeń związ -
ko wych, opi nio wa ła po zy tyw nie lub zwra ca ła wnio ski do
OZ ce lem uzu peł nie nia, w po je dyn czych przy pad kach in -
for mo wa ła OZ o nie pra wi dło wo po dej mo wa nych uchwa -

łach w za kre sie nada wa nia od zna czeń oraz przy go t-
o wy wa ła od po wied nie wy stą pie nia na ze bra nia Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD.

W 2010 r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy zna ło
łącz nie 402 od zna ki „Za Za słu gi dla PZD” oraz 1186 zło -
tych od znak „Za słu żo ne go Dział kow ca”.

XXX. POLITYKA KADROWA. SPRAWY PERSONALNE

Jed nym z za dań Kra jo wej Ra dy okre ślo nym w § 150 pkt
2 ust. 21 sta tu tu PZD jest pro wa dze nie po li ty ki ka dro wej
i pła co wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych Związ ku.

Od 1 stycz nia 2010 r. po wie lu kon sul ta cjach z okrę go -
wy mi za rzą da mi we szła w ży cie uchwa ła nr 196/2009 Pre -
zy dium KR PZD z dnia 30 grud nia 2009 r. w spra wie
funk cjo no wa nia biur oraz za sad za trud nia nia i wy na gra -
dza nia w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Rów nież od
1 stycz nia 2010 r. za czę ła obo wią zy wać zmie nio na
(Uchwa łą nr 190/2009) uchwa ła nr 143/2007 Pre zy dium
KR PZD z dnia 22.08.2007 r. w spra wie świad czeń pie -
nięż nych wy pła ca nych z ty tu łu dzia ła nia w or ga nach ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

Wpro wa dzo ne zmia ny zwięk szy ły upraw nie nia za rzą -
dów ROD oraz po zwo li ły na wła ści we wy ko ny wa nie po -
wie rzo nych za dań.

W śro do wi sku dział kow ców waż ną ro lę speł nia ją okrę -
go we za rzą dy. Są po mo stem po mię dzy ro dzin ny mi ogro -
da mi dział ko wy mi, a Kra jo wą Ra dą PZD. Dla te go tak
waż ne jest, że by w okrę gach by ły za trud nio ne oso by wy -
kwa li fi ko wa ne, zna ją ce się na fi nan sach, ogrod nic twie,
pra wie, za rzą dza niu i or ga ni za cji.

W 2010 r. te ma ty ka struk tu ry biur i za trud nie nia w biu -
rach okrę go wych za rzą dów PZD by ła przed mio tem po sie -

dzeń Pre zy dium KR PZD oraz na rad z pre ze sa mi i dy rek to -
ra mi biur, a tak że by ła ba da na pod czas wszyst kich kon tro li
dzia łal no ści OZ przez pra cow ni ków biu ra KR PZD.

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom OZ w za kre sie
moż li wo ści za trud nia nia wy kwa li fi ko wa nej ka dry Pre zy -
dium KR PZD sto sow ny mi uchwa ła mi umoż li wi ło okrę -
gom peł ne fi nan so wa nie za trud nie nia in struk to rów
ogrod ni czych z Fun du szu Oświa to we go PZD oraz in spek -
to rów ds. in we sty cji z Fun du szu Roz wo ju ROD.

Oce na wy ko rzy sta nia środ ków Fun du szu Roz wo ju
ROD, za trud nie nie in spek to rów ds. in we sty cji oraz po li -
ty ka Związ ku w tej spra wie by ła przed mio tem po sie dze -
nia Pre zy dium KR PZD w dniu 14 ma ja 2010 r. Stan
za trud nie nia w OZ oraz po trze by ka dro we w OZ by ły
rów nież  jed nym z te ma tów na ra dy pre ze sów i dy rek to -
rów biur OZ PZD, któ ra od by ła się w dniach 16-17 czerw -
ca 2010 r.

Na po sie dze niu Pre zy dium KR PZD w dniu 17 sierp nia
2010 r. przed sta wio na zo sta ła in for ma cja w spra wie oce ny
i pro po zy cji OZ w za kre sie obo wią zu ją cych prze pi sów do -
ty czą cych funk cjo no wa nia biur oraz za sad wy na gra dza nia.

Po nad to, zgod nie z obo wią zu ją cy mi uchwa ła mi, Pre zes
PZD po dej mo wał de cy zje w spra wie za trud nie nia i wy -
na gra dza nia ka dry kie row ni czej okrę gu (pre ze sa, dy rek -
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to ra/kie row ni ka, głów ne go księ go we go) okre ślał ich za -
kre sy obo wiąz ków, czyn no ści i od po wie dzial no ści, 
a tak że przy zna wał świad cze nia pie nięż ne funk cyj nym
człon kom pre zy diów okrę go wych za rzą dów PZD, zgod -
nie z uchwa łą nr 175/2009 Pre zy dium KR PZD z dnia
28.10.2009 r. w spra wie świad czeń pie nięż nych przy zna -

wa nych w jed nost kach te re no wych PZD.
W 2010 r. Kra jo wa Ra da PZD na bie żą co okre śla ła za -

sa dy funk cjo no wa nia biur, in for mo wa ła o obo wią zu ją cych
prze pi sach Ko dek su pra cy w za kre sie pro wa dze nia do ku -
men ta cji pra cow ni czej, cza su pra cy, urlo pów wy po czyn -
ko wych oraz zmian za cho dzą cych w pra wie pra cy. 

XXXII. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

W ro ku 2010 od by ły się trzy zgro ma dze nia ogól ne Biu -
ra Mię dzy na ro do we go Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin -
nych z sie dzi bą w Luk sem bur gu. Pierw sze dwu dnio we w
dn. 12 i 13 mar ca 2010 r. w Luk sem bur gu. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców re pre zen to wał Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy
PZD - An to ni Ko strze wa. Pod czas te go zgro ma dze nia
przy ję to spra woz da nie z dzia łal no ści Za rzą du Of fi ce In ter -
na tio nal za rok 2009 oraz za twier dzo no do ku men ty fi nan -
so we. 

W dniach 11-13 czerw ca 2010 r. na za pro sze nie Nie -
miec kie go Związ ku Dział kow ców, 4 oso bo wa de le ga cja 
z Pol ski, na cze le z Pre ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim
wzię ła udział w ob cho dach 100- e cia po wsta nia okrę gu 
w Bre mie. Uro czy stość by ła po łą czo na z ob cho da mi Eu -

ro pej skie go Dnia Ogro du. Pre zes PZD wziął tak że udział
w ko lej nym zgro ma dze niu ogól nym Of fi ce In ter na tio nal,
któ re od by ło się w Bre mie w dn. 11 czerw ca 2010 r. 

W dniach od 26 do 28 sierp nia 2010 r. w Bir ming ham w
Wiel kiej Bry ta nii od by ła się kon fe ren cja na uko wa, któ rej
prze wod nim te ma tem by ła przy szłość ogro dów dział ko -
wych.  W kon fe ren cji uczest ni czy ła 4 oso bo wa de le ga cja
z Pol ski. De le ga cji prze wod ni czył Pre zes PZD Eu ge niusz
Kon drac ki, któ ry w dn. 26.08.2010 r. wziął tak że udział
w zgro ma dze niu ogól nym Of fi ce. Pod czas te go zgro ma -
dze nia przy ję to pro jekt re gu la mi nu w spra wie przy zna wa -
nia na gro dy dla ogro dów dział ko wych i in sty tu cji za
dzia łal ność so cjal ną.  

XXXIII. PODSUMOWANIE

Przed sta wi li śmy w tym spra woz da niu wszyst kie naj -
waż niej sze dzia ła nia, któ ry mi zaj mo wa ła się Kra jo wa Ra -
da w 2010 r. Wie le z tych za dań wy ko ny wa nych by ło we
współ pra cy z okrę go wy mi za rzą da mi, a nie któ re tak że 
z za rzą da mi ROD. Wskaź ni kiem dla na szej pra cy wi nien
być przy ję ty Plan pra cy i tak by ło w zde cy do wa nej więk -
szo ści przy pad ków. 

Roz wój sy tu acji, ata ki na Zwią zek, usta wę, ogro dy i pra -
wa dział kow ców nie by ły za pla no wa ne w na szej dzia łal -
no ści zwłasz cza, że w 2009 r. od by li śmy I Kon gres PZD,
któ ry wal nie przy czy nił się do od rzu ce nia przez Sejm w

pierw szym czy ta niu pro jek tu usta wy PiS bar dzo nie ko -
rzyst nej dla dział kow ców i ogro dów. Trud no by ło prze wi -
dzieć, że w 2010 roku bę dzie pa smo nie koń czą cych się
ata ków na usta wę o ROD, pra wa dział kow ców i Zwią zek.
To prze są dzi ło o ro dza ju na szej pra cy i te ma tach, któ ry mi
zaj mo wa ła się Kra jo wa Ra da. Efek ty tej pra cy po zwa la ją
na stwier dze nie, że Zwią zek, a w tym i Kra jo wa Ra da, sta -
nę ły na wy so ko ści za da nia. To jest po zy tyw ny efekt na szej
wspól nej pra cy i na le ży to od no to wać. 

Trze ba tak że ze smut kiem stwier dzić, że obro na ogro -
dów, Związ ku, usta wy o ROD i praw dział kow ców przez

XXXI. REJESTR CZŁONKÓW ORGANÓW PZD

Zgod nie z § 184 sta tu tu PZD oraz uchwa łą nr 12/2008 Pre -
zy dium KR PZD w dnia 24 stycz nia 2008 r. w spra wie Re -
je stru Człon ków Or ga nów PZD, Kra jo wa Ra da pro wa dzi
Re jestr Człon ków Or ga nów Okrę go wych i Kra jo wych PZD.

Pi smem z dnia 7 stycz nia 2010 r. skie ro wa nym do
wszyst kich okrę go wych za rzą dów, okrę go wych ko mi sji
roz jem czych i okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych Kra jo wa
Ra da przy po mnia ła o obo wiąz ku nie zwłocz ne go po wia da -
mia nia KR PZD o wszel kich zmia nach w skła dzie or ga -
nów. Zwró ci ła się tak że o uzu peł nie nie i ak tu ali za cję
da nych, prze sła nie od po wied nich uchwał oraz an kiet no -
wych człon ków.

Prze sła ne przez or ga ny OZ do ku men ty na bie żą co są
wpro wa dza ne do do ku men ta cji pro wa dzo nej w Kra jo wej
Ra dzie PZD.

Na dzień 31.12.2010 r. Re jestr Człon ków Or ga nów
Okrę go wych PZD za wie rał 798 osób wcho dzą cych 
w skład okrę go wych za rzą dów, 217 osób wcho dzą cych w
skład okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych oraz 214 osób
wcho dzą cych w skład okrę go wych ko mi sji roz jem czych.

Na dzień 31 grud nia 2010 r. Re jestr Człon ków Or ga nów
Kra jo wych za wie ra ła 43 człon ków Kra jo wej Ra dy, 13
człon ków Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej oraz 11 człon -
ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.
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wszyst kie in stan cje Związ ku opóź nia re ali za cję tych
wszyst kich pro ble mów, na roz wią za nie któ rych cze ka ją
dział kow cy i ogro dy. Po nie waż dział kow cy i ogro dy są
dla nas war to ścią nad rzęd ną, obro na tych war to ści de ter -

mi no wa ła ran gę spraw, któ ry mi zaj mo wa ła się Kra jo wa
Ra da. Jed nak że przy ję ty rok te mu Plan pra cy na 2010 r.
zo stał wy ko na ny, ty le, że z ogrom ną nad wyż ką w sto sun -
ku do za pla no wa nych za dań.

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓWWar sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

4. Plan pracy Krajowej Rady PZD na 2011 r.

I. IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD
Miej sce od by cia – War sza wa, 2 dni ob rad.
1. Spra woz da nia z dzia łal no ści or ga nów kra jo wych

PZD za okres ka den cji.
2. Pro gram Związ ku na ka den cję.
3. Wy bo ry or ga nów kra jo wych PZD.
4. Ma te ria ły i wy daw nic twa zjaz do we, w tym spra woz -

da nia or ga now kra jo wych PZD

II. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy PZD
Ilość po sie dzeń w ro ku – 5 oraz we dług po trzeb
1. Te ma ty wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD
1) Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go jed nost ki

kra jo wej za 2010 r., a w tym spra woz dań z Fun du szu Roz -
wo ju ROD, Fun du szu Oświa to we go, Fun du szu Sa mo po -
mo co we go i Fun du szu Obro ny,

2) Za twier dze nie spra woz da nia z dzia łal no ści Kra jo wej
Ra dy w 2010 r. 

3) Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców za 2010 r.

4) Uchwa le nie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy na 2011 r.
5) Uchwa le nie pre li mi na rza fi nan so we go jed nost ki kra -

jo wej na 2011 r., w tym pre li mi na rzy Fun du szu Roz wo ju
ROD, Fun du szu Oświa to we go, Fun du szu Sa mo po mo co -
we go i Fun du szu Obro ny ROD,

6) Uchwa le nie wy so ko ści skład ki człon kow skiej i wpi -
so we go na 2012 r.

7) Za twier dze nie uchwał Pre zy dium KR, wy ma ga ją -
cych te go zgod nie z § 151 ust. 3 sta tu tu PZD,

8) Nada wa nie sztan da rów jed nost kom or ga ni za cyj nym
PZD.

9) Usta le nie klu cza wy bor cze go de le ga tów na IX Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD.

10) Zwo ła nie IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD.
11) Przy ję cie ma te ria łów spra woz daw czych i pro jek tów

do ku men tów na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD.
12) Po wo ła nie ko mi sji pro ble mo wych Kra jo wej Ra dy.

2. Te ma ty me ry to rycz ne
1) Obro na dział kow ców, ogro dów, Związ ku i usta wy 

o ROD. Sy tu acja Związ ku, za da nia struk tur Związ ku.

2) Za sa dy i tryb od by wa nia okrę go wych zjaz dów de le -
ga tów PZD.

3) Oce na prze bie gu i wy ni ków okrę go wych zjaz dów de -
le ga tów PZD. Wnio ski.

4) Oce na udzia łu Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do wych
w 2010 r.

5) Wy bo ry par la men tar ne w 2011 r. Sta no wi sko Związ ku.
6) 30 le cie PZD.
7) Eko lo gicz ne zna cze nie ogro dów dla lud no ści miast.

Ro la i zna cze nie ogro dów w eko sys te mie miast.
8) Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra -

woz daw czych w ROD w 2011 r.
9) Sku tecz ność dzia łań struk tur Związ ku i in sty tu cji pu -

blicz nych w zwal cza niu bu dow nic twa po nadnor ma tyw -
ne go, za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach 
w ROD.

10) Oce na re ali za cji Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra -
mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD.

III. Po sie dze nia Pre zy dium KR
Pla no wa ne jest od by cie 15 po sie dzeń Pre zy dium KR
Spra wy fi nan so we
1. Przy ję cie spra woz da nia fi nan so we go jed nost ki kra -

jo wej za 2010 r., w tym:
a) Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju

ROD,
b) Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go,
c) Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo co -

we go.
d) Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Obro ny ROD.
2. Za twier dze nie spra woz dań fi nan so wych za 2010 r.

po szcze gól nych OZ.
3. Za twier dze nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go

okrę go wych za rzą dów za 2010 r.
4. Za twier dze nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go

z ROD za 2010 r.
5. Przy ję cie spra woz da nia fi nan so we go PZD za 2010 r.
6. Przy ję cie pre li mi na rza fi nan so we go jed nost ki kra jo -

wej na 2011 r., w tym:
a) Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju ROD,
b) Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go,
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c) Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo co -
we go,

d) Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Obro ny ROD.
7. Za twier dze nie pre li mi na rzy fi nan so wych na 2011 r.

po szcze gól nych okrę go wych za rzą dów.
8. Za twier dze nie zbior cze go pre li mi na rza fi nan so we go

ROD na 2011 r.
9. Oce na sy tu acji fi nan so wej jed no stek PZD w ce lu

usta le nia wy so ko ści skład ki człon kow skiej na 2012 r. i jej
po dzia łu.

10. Oce na dzia łal no ści fi nan so wej KR za I pół ro cze
2011 r.

11. Uchwa le nie wy so ko ści opro cen to wa nia po ży czek 
z Fun du szu Sa mo po mo co we go w 2012 r.

12. Oce na funk cjo no wa nia oraz sy tu acji fi nan so wej
okrę go wych za rzą dów na pod sta wie prze pro wa dzo nych
lu stra cji i kon tro li. Wy da wa nie za le ceń po kon trol nych.

13. Przy ję cie pro gra mu lu stra cji i kon tro li OZ w 2011 r.
14. Go spo da ro wa nie fun du sza mi ce lo wy mi w Związ ku

na pod sta wie ana li zy spra woz dań fi nan so wych i ana liz.
15. Udzie la nie do ta cji z Fun du szu „Po wódź 2010” na

usu wa nie skut ków po wo dzi w ROD w 2010 r.
16. Udzie la nie do ta cji dla ROD i OZ ze środ ków bu dże -

to wych KR za bez pie czo nych na ten cel w pre li mi na rzu fi -
nan so wym na 2011 r.

17. Do ta cje dla ROD na re ali za cję za dań 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. Udzie la nie do ta cji, in for ma cja o sta nie Fun -
du szu Roz wo ju ROD, oce na efek tyw no ści przy dzie lo nych
do ta cji.

18. Przy ję cie po wierzch ni po użyt ko wa ny mi dział ka mi,
sta no wią cej pod sta wę na li cze nia skład ki człon kow skiej za
2011 r.

19. Pro gram fi nan so wo -księ go wy dla ROD.
20. Udzie la nie po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go.
21. Po dej mo wa nie de cy zji w spra wach wy dat ko wa nia

środ ków z Fun du szu Obro ny ROD.

Spra wy me ry to rycz ne i or ga ni za cyj ne
1. Przy ję cie spra woz da nia z dzia łal no ści Kra jo wej Ra -

dy w 2010 r.
2. Przy ję cie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy na 2011 r.
3. Za sa dy i tryb od by wa nia okrę go wych zjaz dów de le -

ga tów PZD.
4. Oce na prze bie gu i wy ni ków okrę go wych zjaz dów de -

le ga tów PZD. Wnio ski.
5. Wy bo ry par la men tar ne w 2011 r. w dzia łal no ści

Związ ku.
6. Prze gląd wy ko na nia przez jed nost ki or ga ni za cyj ne

PZD de cy zji i uchwał Pre zy dium KR PZD.
7. 30 le cie PZD – or ga ni za cja cen tral nych uro czy sto ści.
8. Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra woz -

daw czych w ROD w 2011 r. – na pod sta wie spra woz dań
okrę go wych za rzą dów.

9. Oce na re ali za cji Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra -

mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD. 
10. Stan or ga ni za cyj ny PZD na 31.12.2010 r.
11. Źró dła fi nan so wa nia in we sty cji i ka pi tal nych re mon -

tów w ogro dach. Do tych cza so we do świad cze nia – udział
środ ków z wy ko rzy sta nia ma jąt ku Związ ku, udział źró deł
ze wnętrz nych w fi nan so wa niu in we sty cji i re mon tów. 

12. Sku tecz ność dzia łań struk tur Związ ku i in sty tu cji
pu blicz nych w zwal cza niu bu dow nic twa po nadnor ma tyw -
ne go, za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach 
w ROD.

13. Przy dział dzia łek dla in sty tu cji spo łecz nych. Wiel -
kość zja wi ska, wy stę pu ją ce pro ble my. Wnio ski.

14. Ro la człon ków wspie ra ją cych. Ilość człon ków, for -
my wspie ra nia. Oce na, wnio ski.

15. Pra ce nad sym bo la mi Związ ku i no wym od zna cze -
niem związ ko wym.

16. Po trze by i pro po zy cje wy daw nictw związ ko wych
na 2011 r.

17. Struk tu ra biur i za trud nie nie w okrę go wych za rzą -
dach. Oce na i wnio ski.

18. Re jestr człon ków or ga nów PZD w KR i OZ. Oce na
i wnio ski.

19. Wy tycz ne w spra wie ko rzy sta nia w ROD z wo dy.
20. Spój ność re je strów człon ków Związ ku pro wa dzo -

nych przez okrę go we za rzą dy PZD. Oce na, wnio ski.
21. Za da nia i tryb pra cy ko le giów pre ze sów za rzą dów

ROD. 
22. Wy ni ki prze pro wa dza nych przez KR kon tro li.

Wnio ski. Za le ce nia.
23. Obro na dział kow ców, ogro dów, Związ ku i usta wy

o ROD. Sy tu acja Związ ku, za da nia struk tur Związ ku.
24. Nada wa nie od zna czeń i wy róż nień związ ko wych.
25. Opi nio wa nie wnio sków jed no stek or ga ni za cyj nych

PZD o nada nie przez Kra jo wą Ra dę sztan da ru.
26. In ne pro ble my i spra wy wy ni ka ją ce z roz wo ju sy tu -

acji po li tycz nej, spo łecz nej i go spo dar czej w kra ju ma ją -
ce zna cze nie dla ist nie nia, roz wo ju i trwa ło ści ogro dów 
i Związ ku.

Go spo dar ka grun ta mi
1. Stan praw ny grun tów ROD. Praw ne za bez pie cze nie

funk cjo no wa nia ogro dów i praw dział kow ców.
2. Po dej mo wa nie uchwał w spra wie na by cia, zby cia i

ob cią ża nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku.
3. Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD.
4. Rosz cze nia do grun tów ROD – spra wy in dy wi du al -

nych ogro dów. Po stę po wa nie or ga nów Związ ku w da nej
spra wie.

5. Po dej mo wa nie de cy zji w spra wach wnio sków o li -
kwi da cję ca ło ści lub czę ści ROD.

Spra wy praw ne
1. Ana li za ak tów pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go 

i wnio ski dla dział kow ców, struk tur i jed no stek or ga ni za -
cyj nych PZD.
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2. In ter pre ta cja pra wa i wy ro ków są do wych na po trze -
by jed no stek or ga ni za cyj nych Związ ku.

3. Do sto so wy wa nie pra wa związ ko we go do pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go. 

4. Opra co wy wa nie ak tów pra wa związ ko we go.
5. Ob słu ga praw no-or ga ni za cyj na dział kow ców i struk -

tur Związ ku. Oce na funk cjo no wa nia służb praw nych 
w Związ ku. Wnio ski i za da nia.

6. Przy go to wy wa nie in ter pre ta cji pra wa związ ko we go.
7. Roz pa try wa nie od wo łań od uchwał okrę go wych za -

rzą dów i pre zy diów OZ.
8. Udzie la nie po mo cy praw nej jed nost kom or ga ni za cyj -

nym PZD.
9. Skar gi i wnio ski. Oce na roz pa try wa nia skarg w jed -

nost kach or ga ni za cyj nych PZD. Wnio ski.
10. Oce na pro wa dzo nych przez PZD spraw są do wych 

i ad mi ni stra cyj nych. Wnio ski.
11. Sy tu acja po szcze gól nych ogro dów w świe tle dzia łań

praw nych pod mio tów ze wnętrz nych w sto sun ku do grun -
tu ROD.

Kom pu te ry za cja ROD
1. Za kup pro gra mu dla ROD – fi nan so wo księ go we go 

i kar to te ki dział kow ca.
2. Usta le nie za sad fi nan so wa nia kom pu te ry za cji ROD.
3. Wdro że nie sys te mu kom pu te ry za cji.

Oświa ta ogrod ni cza
1. Kon kur sy kra jo we w 2011 r. – Re gu la mi ny kon kur -

sów, ogło sze nie i roz strzy gnię cie kon kur sów.
2. Ro la i za da nia eta to wych in struk to rów ds. ogrod ni -

czych w za go spo da ro wa niu ogro dów i dzia łek.

IV. Ju bi le usz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców

Re ali za cja Uchwa ły Nr 6/XVIII/2010 KR PZD z dnia
28 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie ob cho dów 30 rocz ni cy
po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz pro gra -
mu me ry to rycz ne go przy ję te go przez Pre zy dium KR PZD
w dniu 30 grud nia 2010 r.

1. Uro czy sto ści cen tral ne.
2. Uro czy sto ści w okrę gach i ogro dach.
3. Dzia ła nia pro mo cyj ne i to wa rzy szą ce.
4. Wy da nie me da lu pa miąt ko we go.
5. Wy da nie znacz ka or ga ni za cyj ne go.
6. Kon kurs dla dzia ła czy pt. „XXX-le cie w Związ ku”.
7. Kon kurs dla ROD i dział kow ców 30-lat ków.
8. Drzew ka na XXX-le cie Związ ku.
9. In ter net na rzecz 30-le cia.

V. Dni Dział kow ca 2011
1. Dni Dział kow ca w ROD.
2. Okrę go we Dni Dział kow ca or ga ni zo wa ne przez OZ.
3. Kra jo we Dni Dział kow ca.

VI. Na ra dy, szko le nia, kon fe ren cje
1. 3 na ra dy 2 dnio we z pre ze sa mi i dy rek to ra mi biur OZ

na te mat:
a) Sy tu acja Związ ku i wy ni ka ją ce stąd za da nia,
b) Przy go to wa nia do okrę go wych zjaz dów de le ga tów,
c) Przy go to wa nia do Kra jo we go Zjaz du De le ga tów,
d) In ne spra wy wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD i ni niej sze go

pro gra mu.
2. Na ra da z pra cow ni ka mi biur OZ ds. te re no wo -praw -

nych – 2 dni.
3. Na ra da z pra cow ni ka mi biur OZ ds. in we sty cji – 2

dni.
4. 2 na ra dy z głów ny mi księ go wy mi okrę go wych za rzą -

dów PZD. – Na ra dy 2 dnio we.
5. Na ra da z eta to wy mi in struk to ra mi ds. ogrod ni-

czych – 2 dni.
6. Re jo no we na ra dy z de le ga ta mi na IX Kra jo wy Zjazd

De le ga tów PZD. 4 – 5 na rad po ok. 50 – 70 uczest ni ków.
7. 5 re jo no wych kon fe ren cji dla Spo łecz nej Służ by In -

struk tor skiej.

VII. Ko mi sje Kra jo wej Ra dy
1. Praw na
4 po sie dze nia
a) Oce na sta tu tu PZD. Wnio ski.
b) Opi nio wa nie prze pi sów pra wa po wszech nie obo wią -

zu ją ce go,
c) In ter pre ta cja prze pi sów pra wa związ ko we go,
d) Roz pa try wa nie od wo łań od uchwał okrę go wych za -

rzą dów i ich pre zy diów,
e) Opi nio wa nie pro jek tów uchwał Kra jo wej Ra dy i jej

Pre zy dium pod ką tem zgod no ści z prze pi sa mi związ ko -
wy mi i pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go.

f) Przy go to wa nie spra woz da nia z dzia łal no ści Ko mi sji
w okre sie ka den cji.

2. Go spo dar ki grun ta mi i współ pra cy z sa mo rzą dem
te ry to rial nym

3 po sie dze nia
a) Sy tu acja praw na grun tów ROD. Za da nia dla struk tur

Związ ku
b) Oce na re ali za cji Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra -

mu  Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD – za da nia dla struk tur
Związ ku.

c) Re jestr ROD - Oce na wdro że nia pro gra mu i ak tu ali -
za cji do ku men ta cji for mal no – praw nej grun tów ROD.

3. Od zna czeń i wy róż nień związ ko wych
a) Roz pa try wa nie wnio sków o od zna cze nia i wy róż nie -

nia związ ko we.
b) Oce na prze pi sów dot. nada wa nia od zna czeń związ ko -

wych. Wnio ski.

4. Kon kur so wa
4 po sie dze nia
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a) We ry fi ka cja zgło szeń do kon kur su kra jo we go zgod -
nie z wy mo ga mi re gu la mi nu.

b) Lu stra cja ogro dów zgło szo nych do kon kur sów.
c) Pod su mo wa nie wy ni ków lu stra cji i opra co wa nie

wnio sków do Pre zy dium KR PZD.
d) Ana li za prze bie gu i wy ni ków kon kur su kra jo we go 

i pro po zy cje do kon kur sów na 2012 r.
5. Za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek i ogro dów,

oświa ty, eko lo gii.
We dług wła sne go pla nu pra cy.
6. Fi nan sów i bu dże tu
2 po sie dze nia
a) Ana li za i oce na sy tu acji fi nan so wej Związ ku na pod -

sta wie spra woz da nia fi nan so we go PZD za 2010 r.,
b) Ana li za i oce na fi nan so wa jed no stek PZD w ce lu

usta le nia pro po zy cji skład ki człon kow skiej na 2012 r.
7. Po rząd ku i bez pie czeń stwa w ROD
We dług wła sne go pla nu pra cy.
8. Po li ty ki spo łecz nej, pro mo cji i dzia łal no ści me dial nej.
We dług wła sne go pla nu pra cy.

VIII. Wy daw nic twa
1. Biu le tyn In for ma cyj ny – or ga ni za cyj ne i spe cjal ne

we dług po trzeb.
2. In for ma tor Dział kow ca – 10 nu me rów.

3. Plan sze
– środ ki ochro ny ro ślin do sto so wa nia na dział kach 
w 2011 r.
– in ne we dług po trzeb
4. Po rad nik po cząt ku ją ce go dział kow ca – ob ję tość 250

– 300 str., na kład 50 tys. eg zem pla rzy.
5. Su ple ment do Zbio ru Praw – na kład 10.000 eg zem -

pla rzy.
6. Pra ce z kon kur su „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”.
7. Dy plom uzna nia z oka zji 30-le cia PZD.
8. Wy da nie al bu mu „XXX lat Związ ku”.
9. Książ ka „XXX-le cie PZD”.
10. Pu bli ka cja nt. 30 lat Związ ku.
11. Fol der na te mat Związ ku.
12. Pla kat Ju bi le usz 30-le cia PZD.
13. Pla kat Dni Dział kow ca 2011.
14. Ka len da rze na 2012 r. – wie lo kart ko wy i trój dziel ny.
15. Po rad nik Pre ze sa Za rzą du ROD.

IX. Spra wy mię dzy na ro do we
1. Ma rzec 2011 r. - Zgro ma dze nie Ogól ne Mię dzy na ro -

do we go Biu ra w Luk sem bur gu. Udział przed sta wi cie la
PZD.

2. 18 – 21 sier pień 2011 r. – Mię dzy na ro do wy Kon gres
Dział kow ców w Ko pen ha dze. Udział de le ga cji PZD.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓWWar sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

5. Informacja w sprawie liczby wybranych delegatów przez ROD 
na zjazdy okr´gowe

W 2010 r. pod czas wal nych ze brań spra woz daw czo wy -
bor czych w ROD, zgod nie z przy ję ty mi przez po sie dze nia
ple nar ne OZ klu czem wy bor czym, win no być wy bra nych
4800 de le ga tów na okrę go we zjaz dy oraz 1074 de le ga tów
na re jo no we kon fe ren cje przed zjaz do we. 

Re jo no we kon fe ren cje przed zjaz do we od bę dą się 
w okrę gach Ma ło pol skim i Ślą skim. Kon fe ren cje przed -
zjaz do we w tych okrę gach wy bio rą w bie żą cym ro ku łącz -
nie 274 de le ga tów na okrę go we zjaz dy.

Łącz nie z te go rocz ny mi kon fe ren cja mi de le ga tów win -
no zo stać wy bra nych 5074 de le ga tów na 26 okrę go wych
zjaz dów.

We dług in for ma cji prze ka za nych przez OZ pod czas
wal nych ze brań spra woz daw czych w 2010 r. nie wy bra no
z róż nych przy czyn łącz nie 261 de le ga tów na okrę go we
zjaz dy i 70 de le ga tów na re jo no we kon fe ren cje przed zjaz -
do we. Sta no wi to od po wied nio: 5,44% w sto sun ku do ilo -
ści de le ga tów na okrę go we zjaz dy, któ re mia ły wy brać
wal ne ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze w 2010 r. oraz

6,52% de le ga tów na re jo no we kon fe ren cje przed zjaz do -
we, któ re mia ły wy brać wal ne ze bra nia spra woz daw czo –
wy bor cze w ROD w okrę gach Ma ło pol skim i Ślą skim.

100% de le ga tów wy bra no w okrę gach w Czę sto cho wie,
El blą gu, Ka li szu, Pi le i Słup sku. Sto sun ko wo naj wię cej
de le ga tów nie wy bra no w okrę gach To ruń sko -Wło cław -
skim (16%), Ko sza lin (12,62%), Gdańsk (10,41%), a tak -
że Świę to krzy skim (9,64%), Lu bli nie (9,13%), Ma zo -
wiec kim (9,11%) i Pod la skim (9,09%).

Przy czy ny nie wy bra nia de le ga tów są róż ne, mię dzy in -
ny mi: brak chęt nych, ni ska fre kwen cja na wal nym ze bra -
niu, nie zre ali zo wa nie w peł ni po rząd ku ob rad wal ne go,
nie wy bra nie dru gie go de le ga ta – ROD miał wy brać 2 de -
le ga tów, a wy brał 1. OZ w Gdań sku po in for mo wał, że 
w 7 ogro dach nie bę dzie moż na wy brać de le ga tów, bo są
to w grun cie rze czy szcząt ko we ogro dy i ilo ści dział kow -
ców od 2 do 14. Ma łą ilość człon ków w ROD, ja ko przy -
czy nę po da ją tak że in ne okrę gi, np. Łódz ki, Pod la ski. OZ
Su dec ki po da je, że dwa ma łe ogro dy, któ re nie wy bra ły
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de le ga tów pla nu je się przy łą czyć do są sied nich więk szych
ROD. Je śli te de cy zje za pad ną, ilość de le ga tów na okrę go -
wym zjeź dzie zmniej szy się o dwóch.

OZ To ruń sko -Wło cław ski po da je wy so ką licz bę nie wy -
bra nych de le ga tów, po nie waż ty le an kiet de le ga tów nie
wpły nę ło do OZ. OZ uzna je wy bór de le ga ta do pie ro wów -
czas, gdy są wszyst kie do ku men ty z wal ne go ze bra nia,
łącz nie z an kie ta mi wy peł nio ny mi przez wy bra nych de -
le ga tów.

Okrę go we za rzą dy in for mu ją tak że o wy ga sa niu man da -
tów wy bra nym de le ga tom z po wo du usta nia człon ko stwa

(śmierć, zrze cze nie) oraz z po wo du stwier dze nia nie waż -
no ści wy bo ru (np. z po wo du ra żą ce go na ru sze nia pra wa
przez oso bę wy bra ną – po nadnor ma tyw na al ta na, za -
miesz ki wa nie na dział ce).

W tej sy tu acji za sad ne jest wy da nie zgo dy przez KR
PZD na do ko na nie wy bo rów uzu peł nia ją cych de le ga tów
pod czas wal nych ze brań spra woz daw czych w 2011 r., 
o ta ką moż li wość wnio sku ją okrę go we za rzą dy PZD.

Szcze gó ło wa ta be la do ty czą ca wy bo ru de le ga tów pod -
czas wal nych ze brań w 2010 r. sta no wi za łącz nik do ni -
niej szej in for ma cji.

Za łącz nik do
In for ma cji o 

Wy bo rze de le ga tów na
Okrę go we zjaz dy

INFORMACJA
O wy bo rze de le ga tów na okrę go we zjaz dy de le ga tów w 2011 r.

Ilość de le ga tów na zjeź dzie, ilość de le ga tów na re jo no wych kon fe ren cjach przed zjaz do wych
Ilość nie wy bra nych de le ga tów

1. Bydgoszcz 229 - - 5 2,18

2. Częstochowa 92 - - - 0

3. Elbląg 102 - - - 0

4. Gdańsk 317 - - 33 10,41

5. Gorzów Wlkp. 127 - - 3 2,36

6. Kalisz 173 - - - 0

7. Koszalin 103 - - 13 12,62

8. Legnica 168 - - 8 4,76

9. Lublin 241 - - 22 9,13

10. Łódzki 321 - - 20 6,23

11. Małopolski 150 4 315* 6* 1,90*

12. Mazowiecki 527 - - 48 9,11

13. Opolski 141 - - 1 0,70

14. Piła 130 - - - 0

15. Podkarpacki 16 - - 4 2,48

16. Podlaski 121 - - 11 9,09

Lp. Okręgowy Zarząd Ilość del. Ilość Ilośc del. Nie wyb. del. %
zjazd konf. konf. w 2010 r.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 48 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Do ko op to wać do swo je go skła du Agniesz kę Sycz 

– człon ka zwy czaj ne go PZD, Pre ze sa Okrę go we go Za rzą -
du Pod kar pac kie go PZD.

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

* de le ga ci na re jo no we kon fe ren cje przed zjaz do we. Nie wy bra no 70 de le ga tów na re jo no we kon fe ren cje przed zjaz -
do we, co sta no wi 6,52%.

1) w tym: 4800 de le ga tów wy bie ra nych pod czas wal nych ze brań i 274 de le ga tów, któ rzy bę dą wy bra ni na re jo no wych
kon fe ren cjach przed zjaz do wych. 

2) w sto sun ku do 4800 de le ga tów wy bie ra nych pod czas wal nych ze brań bez po śred nio na okrę go wy zjazd.

6. Uchwały podj´te przez Krajowà Rad´ na XX posiedzeniu

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

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie do ko op to wa nia człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA

17. Poznań 340 - - 8 2,35

18. Słupsk 62 - - - 0

19. Sudecki 185 - - 3 1,62

20. Szczecin 290 - - 22 7,58

21. Śląski 124 11 759 64* 8,43*

22. Świętokrzyski 83 - - 8 9,64

23. Toruńsko-Włocławski 250 - - 40 16,00

24. Warmińsko-Mazurski 226 - - 3 1.33

25. Wrocław 245 - - 7 2,86

26. Zielona Góra 166 - - 2 1,20

Razem 50741) 15 1074 261 5,442)
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 48 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Do ko op to wać do swo je go skła du Sta ni sła wa Susz ka –

człon ka zwy czaj ne go PZD, Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du
PZD w Ko sza li nie.

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

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

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie do ko op to wa nia człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

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

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie do ko op to wa nia człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

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

§ 1
Do ko op to wać do swo je go skła du Ro mu al da Si kor skie -

go – człon ka zwy czaj ne go PZD, Człon ka Okrę go we go
Za rzą du PZD w Go rzo wie Wiel ko pol skim.

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

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

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z wy ko na nia pla nu pra cy

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców w 2010 r.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 7 sta tu tu PZD, po sta -
na wia:

§ 1
Za twier dzić spra woz da nie z wy ko na nia pla nu pra cy

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców w 2010
r. w brzmie niu sta no wią cym za łącz nik do ni niej szej
uchwa ły.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła -
jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 6 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Przy jąć plan pra cy Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku

Dział kow ców na 2011 rok w brzmie niu sta no wią cym za -
łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

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

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

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

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców na 2011 r.

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

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie za dań wy ni ka ją cych z ak tu al nej sy tu acji dział kow ców, 

ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ ku

Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że nie zbęd nym wa run kiem
do za cho wa nia i dal sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce jest zwal cze nie wszel kich prze ja wów nie -
pra wi dło wo ści wy stę pu ją cych w nie któ rych ogro dach.
Do ty czy to w szcze gól no ści pro ble mów bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go, za miesz ki wa nia i mel do wa nia. Choć
zja wi ska te sta no wią wy ją tek w ogól nej licz bie dzia łek ro -
dzin nych, któ re w przy tła cza ją cej więk szo ści są za go spo -
da ro wa ne zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem, to przy-
pad ki te są jed nak pu blicz nie eks plo ato wa ne i wy ko rzy sty -
wa ne do dys kre dy to wa nia Związ ku po przez pre zen to wa -
nie ogrod nic twa dział ko we go w fał szy wym świe tle.
Me to da ta zmie rza do pod wa że nia za sad no ści za cho wa -
nia obec ne go sys te mu funk cjo no wa nia ogro dów, wy ni ka -
ją ce go z usta wy o ROD, któ ra za pew nia dział kow com
gwa ran cje bez piecz ne go użyt ko wa nia swo ich dzia łek. 
Z te go wzglę du każ dy przy pa dek na ru sza nia pra wa na te -
re nie dzia łek ro dzin nych mu si być po strze ga ny ja ko za -
gro że nie dla bez pie czeń stwa praw ne go nie mal mi lio na
pol skich ro dzin ko rzy sta ją cych z ogro dów dział ko wych.
Ro dzi to po stro nie wszyst kich or ga nów Związ ku obo wią -
zek re ago wa nia na wszyst kie sy gna ły o nie pra wi dło wym
za go spo da ro wa niu dział ki w ROD. 

Dla te go też - nie za leż nie od prze sad ne go wy ol brzy mie -
nia ta kich zja wisk w ra por cie NIK – Kra jo wa Ra da z ca -
łą po wa gą trak tu je in for ma cje Izby o przy pad kach
na ru sza nia pra wa na te re nie nie któ rych dzia łek ro dzin -
nych. Zwią zek zresz tą pod jął te pro ble my znacz nie wcze -
śniej od NIK, wo bec cze go uzna je ko niecz ność kon ty -

nu owa nia dzia łań, któ re po zwo lą na przy wró ce nie po rząd -
ku wszę dzie tam, gdzie zo stał za kłó co ny.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Kra jo wa Ra da PZD uzna -
je, że za rzą dy ROD – przy po mo cy okrę go wych za rzą dów
– po win ny re ali zo wać na stę pu ją ce za da nia:

1) do ko ny wać sys te ma tycz nych prze glą dów za go spo -
da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek ro dzin nych oraz prze -
ciw dzia łać po dej mo wa nym pró bom za mia ny dzia łek 
w miej sca za miesz ki wa nia;

2) ana li zo wać wnio ski osób ubie ga ją cych się o przy dział
dział ki pod ką tem ewen tu al ne go prze zna cze nia dział ki do
za miesz ki wa nia;

3) eg ze kwo wać re gu la min ROD w spra wie sta wia nia al -
tan na te re nie dzia łek, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
prze strze ga nia wiel ko ści al tan;

4) kon se kwent nie i sta now czo eg ze kwo wać za kaz za -
miesz ki wa nia i po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa,
zwłasz cza przy uży ciu pro ce dur i sank cji sta tu to wych i re -
gu la mi no wych, w tym po zba wia nia człon ko stwa i pra wa
użyt ko wa nia dział ki;

5) zgła szać do po wia to wych in spek cji nad zo ru bu dow -
la ne go wszyst kich przy pad ków po nadnor ma tyw ne go bu -
dow nic twa na te re nie dzia łek w ROD; 

6) na wią zy wać współ pra cę z sa mo rzą da mi ce lem roz wią -
za nia pro ble mów za miesz ki wa nia na te re nie dzia łek ro dzin -
nych osób nie ma ją cych in ne go miej sca za miesz ka nia, 
np. w za kre sie po mo cy w przy dzia le lo ka li so cjal nych;

7) zgła szać po li cji, stra ży miej skiej oraz in nym służ bom
po rząd ko wym pa to lo gicz ne przy pad ki by to wa nia w
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opusz czo nych al ta nach osób bez dom nych, stwa rza ją cych
za gro że nie dla dział kow ców i ich ro dzin; 

8) wy stę po wać na dro gę są do wą i ad mi ni stra cyj ną w ce -
lu eg ze kwo wa nia pod ję tych de cy zji do ty czą cych kwe stii
za miesz ki wa nia;

9) mo ni to ro wać ak tu al ną sy tu ację ROD w do ku men tach
pla ni stycz nych oraz wy stę po wać o uj mo wa nie ogro dów
w tych do ku men tach, a zwłasz cza w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

We wła snym za kre sie Kra jo wa Ra da PZD po dej mie
dzia ła nia le gi sla cyj ne zmie rza ją ce do:

1) wpro wa dze nia w obo wią zu ją cym pra wie za ka zu mel -
do wa nia na te re nach ROD ja ko czyn no ści sprzecz nej z
funk cją dzia łek ro dzin nych i sank cjo nu ją cej za miesz ki -
wa nie, któ re jest za bro nio ne przez usta wę o ROD;

2) do pre cy zo wa nia za pi sów w usta wie – Pra wo bu dow -

la ne w za kre sie bu do wy al tan ce lem stwo rze nia do god -
nych wa run ków wy po czyn ko wych dla ro dzin ko rzy sta ją -
cych z dzia łek w ROD, a zwłasz cza do okre śle nia po ję cia
ta ra su i sto sun ku te go ele men tu do ogól nej po wierzch ni
za bu do wy al ta ny.

Po wyż sze za da nia na le ży uznać za prio ry te to we. Ma ją
one bo wiem na ce lu przy wró ce nie na leż ne go po rząd ku
praw ne go na te re nie tych dzia łek, któ re są wy ko rzy sty wa -
ne w spo sób sprzecz ny z usta wą o ROD. Są to za tem dzia -
ła nia zmie rza ją ce do obro ny ogro dów przed ne ga tyw ny mi
zja wi ska mi, któ re sta no wią pre tekst do kwe stio no wa nia
praw pol skich dział kow ców. Wszel kie nie pra wi dło wo ści
po win ny być za tem sku tecz nie zwal cza ne, aby ro dzin ne
ogro dy dział ko we pra wi dło wo wy peł nia ły swo je funk cje
wo bec dział kow ców i spo łecz no ści lo kal nych.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

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

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie wy bo rów uzu peł nia ją cych de le ga tów na okrę go we zjaz dy

(re jo no we kon fe ren cje przed zjaz do we)

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

§ 1
1. Upo waż nić wal ne ze bra nia w ROD, któ re od bę dą się w

2011 r. do do ko na nia wy bo rów uzu peł nia ją cych de le ga tów
na okrę go wy zjazd (re jo no wą kon fe ren cję przed zjaz do wą).

2. Wal ne ze bra nie mo że do ko nać wy bo rów uzu peł nia ją -
cych je śli:

a) wy bra ne mu w 2010 r. de le ga to wi na okrę go wy zjazd
(re jo no wą kon fe ren cję przed zjaz do wą) wy gasł man dat de -
le ga ta na sku tek re zy gna cji, zrze cze nia się człon ko stwa,
od wo ła nia, śmier ci, po zba wie nia człon ko stwa, skre śle nia
z li sty człon ków PZD, stwier dze nia nie waż no ści wal ne -
go ze bra nia spra woz daw czo -wy bor cze go lub stwier dze -
nia nie waż no ści wy bo ru na de le ga ta,

b) wal ne ze bra nie spra woz daw czo -wy bor cze w 2010 r.
nie do ko na ło wy bo ru de le ga ta (de le ga tów) na okrę go wy
zjazd.

§ 2
1. Wy bo ru de le ga ta pod czas wal ne go ze bra nia w 2011 r.

moż na do ko nać tyl ko w ra mach ilo ści usta lo nych w 2010 r.
przez okrę go wy za rząd PZD dla da ne go ROD.

2. Wy bo ry uzu peł nia ją ce mo gą się od być tyl ko za pi -
sem ną zgo dą Pre zy dium OZ PZD. O zgo dę na wy bo ry
uzu peł nia ją ce de le ga ta na okrę go wy zjazd wy stę pu je za -
rząd ROD.

§ 3
1. W 2011 r. w ro dzin nych ogro dach dział ko wych od bę -

dą się wal ne ze bra nia spra woz daw cze, dla te go w przy pad -
ku zgo dy na wy bo ry uzu peł nia ją ce de le ga ta na okrę go wy
zjazd, ko niecz ne jest zwo ła nie nad zwy czaj ne go wal ne go
ze bra nia spra woz daw czo -wy bor cze go.

2. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie spra woz daw czo -wy -
bor cze za wie rać win no peł ny po rzą dek ze bra nia spra woz -
daw cze go i ja ko do dat ko wy punkt – w try bie nad z-
wy czaj nym – wy bo ry de le ga ta (de le ga tów).

§ 4
Wy bo ry uzu peł nia ją ce mo gą się od być wy łącz nie pod -

czas ze brań od by wa nych w sta tu to wym ter mi nie do 
30 kwiet nia 2011 r.
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§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i obo wią zu -

je wy łącz nie w sto sun ku do wal nych ze brań od by wa nych
w 2011 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

UCHWAŁA Nr 10/XX/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie za sad i try bu od by wa nia w 2011 ro ku okrę go wych zjaz dów de le ga tów PZD 

oraz po prze dza ją cych je re jo no wych kon fe ren cji przed zjaz do wych

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 111, § 150 ust. 2 pkt 14 oraz § 113 
ust. 2 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Osta tecz ny ter min od by cia okrę go wych zjaz dów de le -

ga tów we wszyst kich okrę gach usta la się na dzień 2 paź -
dzier ni ka 2011 ro ku. 

I. Re jo no we kon fe ren cje przed zjaz do we

§ 2
1. W 2010 r. na te re nie dwóch okrę gów – Ma ło pol skie -

go i Ślą skie go – wal ne ze bra nia spra woz daw czo – wy bor -
cze wy bra ły de le ga tów na re jo no we kon fe ren cje przed-
zjaz do we. Zgod nie z upraw nie nia mi wy ni ka ją cy mi 
z § 111 sta tu tu PZD de cy zję o od by cie kon fe ren cji pod ję -
ły okrę go we za rzą dy tych jed no stek te re no wych PZD.

2. W po zo sta łych 24 okrę gach, po za wy mie nio ny mi 
w ust. 1, wal ne ze bra nia spra woz daw czo wy bor cze w
ROD w 2010 r. wy bra ły de le ga tów na okrę go we zjaz dy
de le ga tów PZD.

3. W wy ni ku de cy zji i wy bo rów pod czas wal nych ze -
brań spra woz daw czo – wy bor czych w 2010 r., re jo no we
kon fe ren cje przed zjaz do we, na któ rych wy bra ni zo sta ną
de le ga ci na okrę go we zjaz dy od bę dą się w 2011 r. w okrę -
gach Ma ło pol skim i Ślą skim. W po zo sta łych okrę gach od -
bę dą się okrę go we zjaz dy de le ga tów z udzia łem de le -
ga tów wy bra nych pod czas wal nych ze brań spra woz daw -
czo wy bor czych w ROD w 2010 r. 

4. Pra wo udzia łu w re jo no wych kon fe ren cjach przed -
zjaz do wych i okrę go wych zjaz dach po sia da ją tak że de le -
ga ci wy bra ni w wy bo rach uzu peł nia ją cych pod czas
wal nych ze brań w 2011 r. zgod nie z uchwa łą Kra jo wej
Ra dy PZD w tej spra wie.

§ 3
Re jo no we kon fe ren cję przed zjaz do we zwo ły wa ne są 

i od by wa ją się we dług za sad okre ślo nych Uchwa łą 
Nr 3/XIV/2010 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 17 lu te go 2010 r.
w spra wie za sad od by wa nia re jo no wych kon fe ren cji
przed zjaz do wych.

II. Okrę go we zjaz dy de le ga tów PZD

§ 4
1. Okrę go wy zjazd de le ga tów zwo łu je okrę go wy za rząd

i usta la ter min je go od by cia oraz pro po nu je po rzą dek ob -
rad. 

2. O ter mi nie i pro po no wa nym po rząd ku ob rad zjaz du
okrę go wy za rząd za wia da mia Kra jo wą Ra dę.

§ 5
1. O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad okrę go we go

zjaz du de le ga tów, okrę go wy za rząd za wia da mia pi sem nie
- za po śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia do mie nie
bez po śred nio za po kwi to wa niem – na co naj mniej 14 dni
przed ter mi nem okrę go we go zjaz du:

1) de le ga tów wy bra nych na zjazd pod czas wal nych ze -
brań w ROD;

2) w okrę gu Ma ło pol skim i Ślą skim de le ga tów wy bra -
nych na zjazd pod czas re jo no wych kon fe ren cji przed zjaz -
do wych;

3) człon ków ustę pu ją cych or ga nów okrę go wych; 
4) Pre ze sa Związ ku. 
W za wia do mie niu na le ży po dać do kład ną go dzi nę roz -

po czę cia zjaz du.
2. Od pis spra woz da nia okrę go we go za rzą du z dzia łal -

no ści za okres ka den cji oraz od pi sy po zo sta łych ma te ria -
łów ma ją cych być przed mio tem roz pa trze nia przez
okrę go wy zjazd de le ga tów, okrę go wy za rząd prze sy ła
wraz z za wia do mie niem okre ślo nym w ust. 1.

§ 6
1. Pra wo uczest ni cze nia w okrę go wym zjeź dzie de le ga tów

ma ją de le ga ci wy bra ni na zjazd zgod nie ze sta tu tem PZD.
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2. W okrę go wych zjaz dach de le ga tów bio rą udział z gło -
sem do rad czym człon ko wie ustę pu ją cych or ga nów okrę -
go wych nie bę dą cy de le ga ta mi oraz przed sta wi cie le
or ga nów wyż sze go stop nia.

3. W okrę go wych zjaz dach de le ga tów mo gą uczest ni -
czyć za pro sze ni go ście.

§ 7
1. Czyn ne pra wo wy bor cze na okrę go wym zjeź dzie ma -

ją wy łącz nie de le ga ci wy bra ni na zjazd zgod nie ze sta tu -
tem PZD.

2. Bier ne pra wo wy bor cze, zgod nie z § 110 ust. 4 sta tu -
tu PZD, po sia da ją człon ko wie zwy czaj ni PZD uczest ni -
czą cy w okrę go wym zjeź dzie de le ga tów.

§ 8
Do obo wiąz ków okrę go we go zjaz du de le ga tów na le ży:
1) wy bór prze wod ni czą ce go zjaz du i pre zy dium zjaz du,
2) za twier dze nie po rząd ku ob rad,
3) za twier dze nie re gu la mi nu zjaz du,
4) wy bór ko mi sji man da to wej, wy bor czej oraz uchwał

i wnio sków,
5) roz pa trze nie spra woz da nia okrę go we go za rzą du 

z dzia łal no ści za okres ka den cji i pod ję cie de cy zji w za kre -
sie je go za twier dze nia,

6) roz pa trze nie spra woz da nia okrę go wej ko mi sji re wi -
zyj nej z dzia łal no ści za okres ka den cji i pod ję cie de cy zji
w za kre sie je go za twier dze nia,

7) roz pa trze nie spra woz da nia okrę go wej ko mi sji roz -
jem czej za okres ka den cji i pod ję cie de cy zji w za kre sie je -
go za twier dze nia,

8) roz pa trze nie wnio sku o udzie le nie ab so lu to rium ustę -
pu ją ce mu okrę go we mu za rzą do wi i pod ję cie de cy zji 
w tym za kre sie,

9) wy ty cze nie kie run ków dzia łal no ści PZD na te re nie
okrę gu,

10) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia okrę gu na na stęp ną
ka den cję, 

11) usta le nie licz by człon ków oraz wy bór 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,

12) wy bór de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów
PZD we dług klu cza usta lo ne go przez Kra jo wą Ra dę PZD,

13) roz pa trze nie wnio sków zgło szo nych na zjeź dzie i
pod ję cie sto sow nych uchwał, sta no wisk,

14) roz pa trze nie wszyst kich in nych spraw do ty czą cych
ROD z te re nu okrę gu, nie za strze żo nych do kom pe ten cji
in nych or ga nów PZD.

§ 9
1. Uchwa ły okrę go we go zjaz du za pa da ją zwy kłą więk -

szo ścią gło sów przy obec no ści po nad 50% de le ga tów wy -
bra nych na zjazd zgod nie ze sta tu tem PZD.

2. Uchwa ły okrę go we go zjaz du de le ga tów spo rzą dza się
dla każ dej spra wy od dziel nie.

3. Uchwa ły okrę go we go zjaz du ozna cza się ko lej ny mi
nu me ra mi.

4. Uchwa ły okrę go we go zjaz du pod pi su ją: Prze wod ni -
czą cy Zjaz du i Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio -
sków. Uchwa ły opie czę to wu je się okrą głą pie czę cią
okrę gu.

§ 10
Okrę go wy zjazd de le ga tów mo że oce niać sy tu ację i wy -

ra żać sta no wi ska okrę gu w spra wach istot nych dla ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Do sta no wisk okrę go we go
zjaz du sto su je się od po wied nio § 9. 

§ 11
1. Z okrę go we go zjaz du de le ga tów spo rzą dza ny jest

pro to kół. Pro to ko lan ta wy zna cza prze wod ni czą cy zjaz du.
2. Pro to kół ze zjaz du pod pi su je prze wod ni czą cy zjaz du

i pro to ko lant.
3. Prze bieg okrę go we go zjaz du mo że być utrwa lo ny po -

nad to za po mo cą urzą dze nia re je stru ją ce go dźwięk lub ob -
raz i dźwięk. Za pis dźwię ku lub ob ra zu i dźwię ku sta je się
za łącz ni kiem do pro to ko łu.

§ 12
Za pro sze nie na zjazd, li sta obec no ści, ma te ria ły spra woz -

daw cze, pro to kół ze zjaz du wraz z za łącz ni ka mi, pro to ko -
ły ko mi sji zjaz do wych, an kie ty de le ga tów na okrę go wy
zjazd, an kie ty człon ków or ga nów okrę go wych i de le ga tów
na Kra jo wy Zjazd oraz pod ję te na okrę go wym zjeź dzie
uchwa ły i sta no wi ska sta no wią ma te ria ły pod le ga ją ce
szcze gól nej ochro nie i ar chi wi za cji zgod nie z in struk cją
kan ce la ryj ną obo wią zu ją cą okrę go we za rzą dy PZD. 

§ 13
1. Bez po śred nio po od by ciu okrę go we go zjaz du, prze -

wod ni czą cy zjaz du zwo łu je po sie dze nie okrę go we go za -
rzą du, któ re mu prze wod ni czy do cza su wy bo ru pre ze sa
okrę go we go za rzą du. 

2. Okrę go wy za rząd wy bie ra ze swe go gro na pre ze sa,
wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów), se kre ta rza, skarb ni ka i po zo -
sta łych człon ków pre zy dium.

3. Bez po śred nio po od by ciu okrę go we go zjaz du Prze -
wod ni czą cy zjaz du zwo łu je po sie dze nia okrę go wej ko mi -
sji re wi zyj nej i okrę go wej ko mi sji roz jem czej, któ rym
prze wod ni czy oso bi ście lub w ra zie nie moż no ści uczest -
ni cze nia w je go imie niu prze wod ni czą człon ko wie pre zy -
dium zjaz du do cza su wy bo ru prze wod ni czą cych ko mi sji.

4. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na i okrę go wa ko mi sja
roz jem cza wy bie ra ją ze swe go gro na prze wod ni czą ce go,
za stęp cę (za stęp ców) i se kre ta rza.

§ 14
Po od by ciu okrę go we go zjaz du, nie póź niej niż 14 dni

od je go za koń cze nia, okrę go wy za rząd PZD prze ka zu je
do Kra jo wej Ra dy PZD:
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- ko pie: pro to ko łu ze zjaz du, spra woz da nia Ko mi sji
Man da to wej, Wy bor czej oraz Uchwał i Wnio sków, pod ję -
tych uchwał, 

– ory gi na ły an kiet człon ków or ga nów okrę go wych wy -
bra nych na zjeź dzie,

– skład po szcze gól nych or ga nów wy bra nych na zjeź -
dzie wraz z funk cja mi zgod nie z ukon sty tu owa niem się
tych or ga nów oraz da ny mi, któ re są wy ma ga ne przez Re -
jestr Człon ków Or ga nów Okrę go wych PZD pro wa dzo ny
przez Kra jo wą Ra dę PZD

– ory gi na ły an kiet de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD.

§ 15
W ce lu uspraw nie nia od by wa nia okrę go wych zjaz dów,

Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia swo je Pre zy dium do opra -
co wa nia i do star cze nia do okrę go wych za rzą dów PZD
wzo rów do ku men tów nie zbęd nych do pra wi dło we go od -
by cia okrę go wych zjaz dów de le ga tów PZD.

§ 16
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

UCHWAŁA Nr 11/XX/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie usta le nia ilo ści de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD wy bie ra nych

przez po szcze gól ne okrę go we zjaz dy de le ga tów PZD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 13 sta tu tu PZD, po sta -
na wia:

§ 1
W IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD we zmą

udział de le ga ci wy bra ni na okrę go wych zjaz dach de le ga -
tów w 2011 r.

§ 2
1. Usta la się, że okrę go we zjaz dy de le ga tów wy bio rą

1de le ga ta na każ de peł ne 2000 użyt ko wa nych w okrę gu
dzia łek plus jed ne go de le ga ta na licz bę dzia łek mniej szą
niż 2000 lecz więk szą niż 1000 dzia łek.

2. Licz ba dzia łek użyt ko wa nych w Okrę gu wy ni ka z
Uchwa ły Nr 1/2011 Pre zy dium KR PZD z dnia 2 lu te go
2011 r. w spra wie usta le nia po wierzch ni dzia łek użyt ko -
wa nych, sta no wią cych pod sta wę do przy go to wa nia pre li -
mi na rzy fi nan so wych okrę go wych za rzą dów i jed nost ki
kra jo wej PZD na rok 2011. W uchwa le przed sta wio no stan
dzia łek użyt ko wa nych w okrę gach na dzień 31 grud nia
2010 r.

§ 3
Okrę go we zjaz dy de le ga tów, uwzględ nia jąc kry te ria

okre ślo ne w § 2, wy bio rą na stę pu ją cą licz bę de le ga tów na
IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD:

OKRĘG Licz ba de le ga tów
1) Byd goszcz 17
2) Czę sto cho wa 4
3) El bląg 5
4) Gdańsk 26
5) Go rzów Wiel ko pol ski 7
6) Ka lisz 10
7) Ko sza lin 11
8) Le gni ca 18
9) Lu blin 15
10) Łódz ki 23
11) Ma ło pol ski 16
12) Ma zo wiec ki 43
13) Opol ski 18
14) Pi ła 7
15) Pod kar pac ki 14
16) Pod la ski 11
17) Po znań 28
18) Słupsk 6
19) Su dec ki 25
20) Szcze cin 25
21) Ślą ski 49
22) Świę to krzy ski 9
23) To ruń sko -Wło cław ski 13
24) War miń sko -Ma zur ski 19
25) Wro cław 28
26) Zie lo na Gó ra 13
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Łącz nie okrę go we zjaz dy wy bio rą 460 de le ga tów na IX
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD

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

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

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

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”

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ce lu re ali -
za cji § 1 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

1. Prze pro wa dzić w bie żą cym ro ku ba da nie w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych pod na zwą „Kim są pol scy
dział kow cy w 2011 ro ku”.

2. Ba da niem na le ży ob jąć m. in. ta kie za gad nie nia jak;
a) prze dzia ły wie ko we dział kow ców,
b) dział ko wy staż,
c) ak tyw ność za wo do wa (czyn ny za wo do wo, bez ro bot -

ny, eme ryt,
d) po ziom wy kształ ce nia,
e) za wód.
3. Za sa dy i me to dy prze pro wa dze nia ba da nia opra cu je,

za twier dzi i wdro ży Pre zy dium KR PZD.
4. Na prze pro wa dze nie ba da nia Pre zy dium KR PZD za -

bez pie czy nie zbęd ne środ ki fi nan so we w ra mach bu dże tu
KR PZD na 2011 r.

5. Prze pro wa dze nie ba da nia na le ży po wie rzyć za rzą dom
ROD, na to miast or ga ni za cję w po szcze gól nych okrę gach
– wła ści wym okrę go wym za rzą dom PZD.

6. Opra co wa nia wy ni ków ba dań i ich zin ter pre to wa nia
do ko na biu ro Kra jo wej Ra dy. Tak opra co wa ne ma te ria ły
przyj mie i opu bli ku je Pre zy dium KR PZD.

Ce lem ba da nia jest uka za nie spo łecz no ści dział ko wej
zgod nie ze sta nem ist nie ją cym w 2011 r. Kra jo wa Ra da
jest prze ko na na, że wy ni ki ba dań po twier dzą za ło że nia,
że spo łecz ność dział ko wa jest bar dzo zróż ni co wa na pod

wzglę dem wie ku, za wo du, że jest to śro do wi sko bar dzo
szyb ko zmie nia ją ce się pod wzglę dem wie ku oraz skła du
so cjal ne go i ze wzglę du na te zna czą ce zmia ny jest to spo -
łecz ność roz wo jo wa. 

Na szym zda niem ba da nie po ka że nie tyl ko kim są pol -
scy dział kow cy, ale rów nież, kto ko rzy sta z dzia łek ro -
dzin nych, a więc śred nie i mło de po ko le nia, na si po ten c-
jal ni człon ko wie.

Ba da nie po win no też wska zać, ja ką rze czy wi stą ro lę
speł nia ją dział ki w ży ciu ro dzi ny dział ko wej – ro dzi ny
sze ro ko po ję tej, naj czę ściej dwu i trzy po ko le nio wej. 

Cho dzi o to, aby w wy ni ku ba da nia po ka zać spo łe czeń -
stwu praw dzi wy ob raz pol skich dział kow ców, jak że od -
bie ga ją cy 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. Cho dzi rów -
nież o to, aby ten praw dzi wy ob raz pol skich dział kow ców
przed sta wić wła dzom pań stwo wym, sa mo rzą do wym, po -
słom i se na to rom. By ten praw dzi wy ob raz wpły nął na
zmia nę sto sun ku do dział kow ców i po trak to wa nie ich 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 pol skich dział kow ców po wi nien
utwier dzić nas, a in nych prze ko nać, że to śro do wi sko 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.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 151 ust. 3 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za twier dzić na stę pu ją ce uchwa ły Pre zy dium KR PZD:
1. Uchwa ła Nr 242/2010 z dnia 30 grud nia 2010 r. 

w spra wie od wo ła nia Kry sty ny Woj ter skiej od uchwa ły
Nr4/12/2010 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -
-Wło cław skie go PZD.

2. Uchwa ła Nr 243/2010 z dnia 30 grud nia 2010 r. 
w spra wie od wo ła nia Ry szar da Wil de ma na od uchwa ły
Nr 77/XIII/2010 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD
we Wro cła wiu.

3. Uchwa ła Nr 244/2010 z dnia 30 grud nia 2010 r. 
w spra wie stwier dze nia nie waż no ści uchwa ły OZ War -
miń sko -Ma zur skie go w spra wie za twier dze nia Pla nu za -
go spo da ro wa nia ROD „Skan da” w Olsz ty nie.

4. Uchwa ła Nr 15/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Jó ze fa Pta siń skie go od uchwa ły nr 83/2010
Pre zy dium OZ Ma zo wiec kie go PZD z dnia 7 paź dzier ni -
ka 2010 r. w spra wie od wo ła nia Za rzą du ROD „50-le cia
ZZK” w War sza wie.

5. Uchwa ła Nr 16/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Bo że ny Do ro dziń skiej od Uchwa ły 
nr 3/XIV/2010 OZ PZD w Gdań sku.

6. Uchwa ła Nr 17/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra wie

od wo ła nia Bo że ny Do ro dziń skiej od Uchwa ły nr
2/XIV/2010 OZ PZD w Gdań sku z dnia 5 li sto pa da 2010 r.

7. Uchwa ła Nr 18/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Mar ci na Gier cza ka od uchwa ły 
nr 6/XIV/2010 OZ PZD w Gdań sku z dnia 5 li sto pa da
2010 r.

8. Uchwa ła Nr 19/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Paw ła Proch na od uchwa ły nr 5/XIV/2010
OZ PZD w Gdań sku.

9. Uchwa ła Nr 20/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra-
wie od wo ła nia Paw ła Proch na od uchwa ły nr 4/XIV/2010
OZ PZD w Gdań sku z dnia 5 li sto pa da 2010 r.

10. Uchwa ła Nr 21/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Jó ze fa Ku skow skie go od uchwa ły 
nr 5/XIII/2010 OZ PZD w Gdań sku.

11. Uchwa ła Nr 22/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Edwar da Tat kow skie go od uchwa ły 
nr 1A/XII/2010 OZ PZD w Gdań sku.

12. Uchwa ła Nr 23/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Zdzi sła wa Pie trzyc kie go od uchwa ły 
nr 7/XII/2010 OZ PZD w Gdań sku.

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

wy mie nio ne w § 1 obo wią zu ją od dnia ich pod ję cia.

War sza wa, dnia 3 lu te go 2011 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA

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

z dnia 3 lu te go 2011 r.
w spra wie za twier dze nia uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

 Pre zy dium KR PZD w dniu 16 grud nia 2010 r.
a) Do ko na ło oce ny udzia łu przed sta wi cie li PZD w po -

sie dze niu sej mo wej Ko mi sji ds. Kon tro li Pań stwo wej na
te mat wy ni ków kon tro li NIK oraz usta li ło dal sze dzia ła nia
w obro nie usta wy i Związ ku,

b) Wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję czę ści ROD „Stor czyk” 
w Gdań sku oraz czę ści ROD im. J. So bie skie go w Gdań sku,

c) Wy ra zi ło zgo dę na czę ścio wą li kwi da cję ROD „Ko -
le jarz” w Klucz bor ku,

d) Do ko na ło oce ny sy tu acji w ROD „Sig ma Bar tyc ka”
i usta li ło dal szy tok po stę po wa nia OZ Ma zo wiec kie go 
i Za rzą du ROD,

e) Roz pa trzy ło od wo ła nie dział kow ca od uchwa ły Pre -
zy dium OZ PZD w Gdań sku utrzy mu jąc w mo cy roz strzy -
gnię cie Pre zy dium OZ,

f) Pod ję ło de cy zję o zre fun do wa niu OZ Ma ło pol skie mu
z Fun du szu Obro ny czę ści środ ków wy eg ze kwo wa nych
przez ko mor ni ka w związ ku z wy ro kiem o bez u mow ne

II. Z prac Prezydium KR PZD

1.Obrady Prezydium KR PZD
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ko rzy sta nie z grun tu ROD „No wa lij ka II” w Kra ko wie,
g) Pod ję ło de cy zję o zre fun do wa niu (z Fun du szu

Oświa to we go KR PZD) 8 okrę go wym za rzą dom PZD
kosz tów prze pro wa dzo nych szko leń in struk to rów SSI 
w IV kwar ta le 2010 r.,

h) Do ko na ło zmia ny uchwa ły w spra wie utwo rze nia 
w od dzia łach okrę go wych sta no wisk in struk to rów ogrod -
ni czych oraz źró deł ich fi nan so wa nia roz sze rza jąc za kres
wy kształ ce nia in struk to ra o kie ru nek rol ni czy,

i) Pod ję ło de cy zję o wy po sa że niu bi blio tek ogro do wych 
i in struk to rów SSI w po zy cje książ ko we. Kosz ty za ku pu
ksią żek po kry te zo sta ną z Fun du szu Oświa to we go KR PZD.

 Pre zy dium KR PZD w dniu 30 grud nia 2010 r.
a) Ogło si ło kon kurs kra jo wy „Ro dzin ny Ogród Dział -

ko wy Ro ku 2011”,
b) Przy ję ło pro gram ob cho dów Ju bi le uszu 30 le cia PZD,
c) Po wo ła ło ko mi sję do roz strzy gnię cia kon kur su „Jak

po wsta wa ły na sze ogro dy”,
d) Wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję ca ło ści ROD „Sto krot -

ka” w No wej Cer kwi,
e) Przy zna ło z Fun du szu „Po wódź 2010” do ta cje dla

ROD na usu wa nie skut ków po wo dzi,
f) Przy ję ło za ło że nia do pla nu pra cy KR PZD na 2011 r.
g) Roz pa trzy ło od wa la nia od uchwał pre zy diów OZ

PZD uchy la jąc dwie uchwa ły i prze ka zu jąc spra wy do po -
now ne go roz pa trze nia oraz stwier dzi ło nie waż ność jed nej
uchwa ły,

h) Pod ję ło de cy zję o wy dru ko wa niu i roz pro wa dze niu
na koszt KR PZD za wia do mień o wal nym ze bra niu w
2011 r. (w for ma cie pocz tów ki) w na kła dzie 950000 sztuk,

i) Usta li ło dal szy tok po stę po wa nia w spra wie są do wej
dot. ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu,

j) Zre fun do wa ło okrę go wym za rzą dom PZD kosz ty
prze pro wa dzo nych w IV kwar ta le 2010 r. szko leń in struk -
to rów SSI,

k) Pod ję ło de cy zję w spra wie dal szych prac dot. kom pu -
te ry za cji ROD,

 Pre zy dium KR PZD w dniu 2 lu te go 2011 r.
a) Przy ję ło po wierzch nię pod dział ka mi do usta le nia na -

leż no ści z ty tu łu skład ki człon kow skiej w 2011 r.

b) Przy ję ło ma te ria ły i pro jek ty uchwał na XX po sie -
dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, w tym za po zna ło się z oce ną
spra woz da nia z wy ko na nia pla nu pra cy KR PZD i spra -
woz da nia fi nan so we go za 2010 r. do ko na ną przez Kra jo -
wą Ko mi sję Re wi zyj ną. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na
do ko na ła tak że oce ny pre li mi na rzy fi nan so wych KR PZD
na 2011 r. Oce ny i wnio ski Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na
przed sta wi na po sie dze niu KR PZD.

c) Przy zna ło dla 18 ROD do ta cje na usu wa nie skut ków
po wo dzi w łącz nej wy so ko ści 240 tys. zł.

d) Przy zna ło dla ROD po życz kę z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go na mo der ni za cję hy dro for ni i uję cia wod ne go.

e) Stwier dzi ło fak tycz ną li kwi da cję ROD „Re laks” 
w Wo li nie (OZ Szcze cin).

f) Wy ra zi ło zgo dę na prze ka za nie przez PZD na rzecz
Skar bu Pań stwa dział ki geo de zyj nej sta no wią cej część
ROD „Obroń ców Wy brze ża” w Gdań sku w związ ku z re -
ali za cją in we sty cji dot. bu do wy zbior ni ka re ten cyj ne go.

g) Wy ra zi ło zgo dę na do ko na nie zmian w Re je strze
ROD pro wa dzo nym przez Kra jo wą Ra dę PZD w związ -
ku z za sto so wa niem spe cu sta wy dro go wej przy li kwi da cji
czę ści ROD „Przy szłość” w To ma szo wie Lu bel skim (OZ
w Lu bli nie).

h) Do ko na ło re gu la cji praw nych dot. ROD: im. A. Mic -
kie wi cza w Głub czy cach (OZ Opol ski), „No wa lij ka II”,
„Po lon” i „Wie czy sta” w Kra ko wie (OZ Ma ło pol ski), 

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

j) Roz strzy gnę ło 9 od wo łań od uchwal OZ i pre zy diów
OZ – nie uwzględ ni ło 8 od wo łań uzna jąc de cy zje OZ za
wła ści we do ko nu jąc jed no cze śnie zmia ny kwa li fi ka cji 
z uchy le nia wy bo ru na nie waż ność uchwał w spra wie wy -
bo ru przez wal ne ze bra nia spra woz daw czo wy bor cze w
ROD osób ra żą co na ru sza ją cych pra wo w skład za rzą dów
ROD i na de le ga tów na okrę go wy zjazd de le ga tów PZD.
W jed nej spra wie Pre zy dium KR PZD uwzględ ni ło od wo -
ła nie i stwier dzi ło nie waż ność uchwa ły Pre zy dium OZ
PZD.

k) Za ak cep to wa ło skład de le ga cji KR PZD na po sie dze -
nie Sej mo wej Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty -
ki Spo łecz nej w dniu 3 lu te go 2010 r.

2. Uchwały Prezydium KR PZD

UCHWAŁA NR 195/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD

w za kre sie rosz czeń do grun tów ro dzin nych ogro dów 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 uchwa ły nr 3/XVII/2010

Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 23 wrze śnia 2010 r. w spra wie
rosz czeń w sto sun ku do grun tów ROD po sta wia okre ślić



45

za da nia dla okrę go wych za rzą dów PZD i tym sa mym li -
nię obro ny przed skut ka mi rosz czeń zgła sza nych przez
oso by fi zycz ne i praw ne do grun tów ROD:

I. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny bez względ nie
re ali zo wać uchwa łę nr 134/2004 Pre zy dium KR PZD z
dnia 28.10.2004 r. w spra wie pro ce du ry po stę po wa nia
w przy pad kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych
zgła sza nych do grun tów ROD (Biu le tyn In for ma cyj -
ny PZD nr 8/2004), któ re po zwa la ją na bie żą co ana li -
zo wać prze bieg spraw rosz cze nio wych i wy pra co wać
me to dy obro ny Związ ku i dział kow ców przed ich ne -
ga tyw ny mi kon se kwen cja mi.

1. We wszyst kich Okrę go wych Za rzą dach PZD po wi -
nien być pro wa dzo ny re jestr rosz czeń do grun tów ROD
oraz re per to rium spraw są do wych i ad mi ni stra cyj nych,
któ re udzie lą ak tu al nych in for ma cji, na ja kim eta pie jest
po stę po wa nie w da nej spra wie rosz cze nio wej oraz ja kie
środ ki praw ne na le ża ło by pod jąć, aby nie do szło do ko -
niecz no ści wy da nia grun tu, li kwi da cji ROD czy za pła ty
od szko do wa nia za bez u mow ne ko rzy sta nie. 

2. W każ dej spra wie zwią za nej z rosz cze niem zgła sza -
nym do grun tu ROD, Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD po win no w opar ciu o ana li zę praw ną i peł ną do ku -
men ta cję for mal no -praw ną zgro ma dzo ną w da nej spra -
wie, w for mie uchwa ły usta lać kie run ki po stę po wa nia.
Uchwa ła po win na być po dej mo wa na po wcze śniej szej,
do kład nej ana li zie praw nej zgło szo ne go rosz cze nia, do -
ko na nej przez rad cę praw ne go lub kan ce la rię praw ną
współ pra cu ją cą z Okrę go wym Za rzą dem PZD. Uchwa łę
Okrę go we go Za rzą du PZD na le ży za wsze za łą czać do
wnio sku do Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie o na by cia,
zby cia lub ob cią że nia pra wa PZD, któ re jest czę sto je dy -
nym roz wią za niem re gu la cji sta nu praw ne go grun tu ROD
zwią za nym z rosz cze niem.

3. Spra wa rosz cze nio wa po win na być na bie żą co ana li -
zo wa na przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD, któ -
re w za leż no ści od jej roz wo ju, ko lej nych eta pów po s-
tę po wa nia i roz strzy gnięć w spra wie jest zo bo wią za ne 
w ra zie po trze by mo dy fi ko wać wcze śniej usta lo ne kie run -
ki po stę po wa nia.

4. Okrę go wy Za rząd PZD po wi nien bez zwłocz nie in -
for mo wać Kra jo wą Ra dę o prze bie gu spra wy rosz cze nio -
wej, prze sy ła jąc do wia do mo ści ko pie do ku men tów.
Bo wiem Kra jo wa Ra da spra wu je nad zór nad spra wa mi
pro wa dzo ny mi przez okrę gi.

5. W uza sad nio nych przy pad kach Kra jo wa Ra da PZD
obej mu je pro wa dze nie spraw rosz cze nio wych. Prze ję cie
spra wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku Okrę go we go Za -
rzą du PZD, w któ rym na le ży wska zać przy czy ny i uza -
sad nić prze ka za nie spra wy do pro wa dze nia przez Kra jo wą
Ra dę PZD. Na tej pod sta wie Pre zes Związ ku po dej mu je
de cy zję, wska zu jąc oso bę od po wie dzial ną za dal sze pro -
wa dze nie spra wy rosz cze nio wej. 

6. Okrę go wy Za rząd PZD po wi nien sys te ma tycz nie in -

for mo wać Za rząd ROD, któ ry jest ob ję ty rosz cze niem 
o sy tu acji praw nej ogro du, to czą cym się po stę po wa niu,
no wych oko licz no ściach i za gro że niach dla dział kow ców. 

7. W ce lu rze tel nej oce ny spra wy rosz cze nio wej, do ku -
men ta cja for mal no -praw na ROD po win na być uzgod nio -
na z Re je strem ROD, a rosz cze nie ujaw nio ne w pro gra mie
Re jestr ROD, któ ry po sia da od po wied nią funk cję w tym
za kre sie. Uzgod nie nie sta nu praw ne go grun tów ROD 
z Re je strem ko niecz ne jest rów nież w ce lu wy da nia ak tu -
al ne go wy pi su, któ ry w spra wach są do wych i ad mi ni stra -
cyj nych jest nie jed no krot nie je dy nym do ku men tem,
po twier dza ją cym pra wa PZD do grun tu ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go.

II. Spra wy zwią za ne z rosz cze nia mi zgła sza ny mi do
grun tów ROD po win ny być pro wa dzo ne w Okrę go -
wych Za rzą dach PZD przez oso by po sia da ją ce od po -
wied nie kwa li fi ka cje i do świad cze nie w tym za kre sie.

1. W każ dym Okrę go wym Za rzą dzie PZD spra wy są -
do we i ad mi ni stra cyj ne z za kre su rosz czeń mu szą być po -
wie rzo ne za trud nio ne mu w OZ PZD in spek to ro wi ds.
te re no wo -praw nych lub rad cy praw ne mu. 

2. W przy pad ku po wie rze nia spra wy rosz cze nio wej do
pro wa dze nia przez ze wnętrz ną kan ce la rię praw ną, Okrę -
go we Za rzą dy PZD po win ny spra wo wać więk szy nad zór
nad jej prze bie giem oraz za pa dły mi roz strzy gnię cia mi. 
W tym ce lu po win ni zo stać wy zna cze ni kon kret ni pra cow -
ni cy od po wie dzial ni za nad zór nad pro wa dze niem spra -
wy rosz cze nio wej w Okrę go wym Za rzą dzie PZD.

3. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny współ pra co wać 
z Kra jo wą Ra dą PZD. Współ pra ca po win na po le gać na
do radz twie i ukie run ko wy wa niu dzia łań praw nych Okrę -
go wych Za rzą dów PZD w spra wach rosz cze nio wych. 

III. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny brać udział 
i ak tyw nie uczest ni czyć we wszyst kich po stę po wa niach
są do wych i ad mi ni stra cyj nych zwią za nych z rosz cze -
nia mi zgła sza ny mi przez oso by fi zycz ne i praw ne. 

1. W przy pad ku, gdy by sąd bądź or gan ad mi ni stra cji od -
mó wił PZD przy mio tu stro ny, na le ży bez względ nie zło -
żyć śro dek od wo ław czy od ta kie go roz strzy gnię cia al bo
wzru szyć pra wo moc ny wy rok lub osta tecz ną de cy zję 
w try bie wzno wie nia po stę po wa nia.

2. W to ku po stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych
Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny pod no sić ure gu lo wa nia
wy ni ka ją ce z art. 24 usta wy o ROD, któ ry prze no si skut -
ki rosz czeń na wła ści cie la nie ru cho mo ści, od któ re go PZD
otrzy mał grunt w do brej wie rze. 

3. W przy pad kach uza sad nio nych, zgod nie z uchwa łą 
z dnia 26.11.2009 r. 5/XIII/2009 Kra jo wej Ra dy PZD 
w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Fun du szu Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 16/09), Okrę go we Za rzą dy
PZD mo gą ko rzy stać ze środ ków zgro ma dzo nych na Fun -
du szu Obro ny ROD, któ re są prze zna czo ne na po kry cie
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kosz tów wy ni ka ją cych ze stwier dzo nych pra wo moc ny mi
wy ro ka mi są do wy mi zo bo wią zań z ty tu łu bez u mow ne go
ko rzy sta nia z grun tu przez PZD, wy da nia nie ru cho mo ści
zaj mo wa nych przez ROD, jak rów nież kosz tów zwią za -
nych z re gu la cją sta nu praw ne go nie ru cho mo ści, w tym
kosz tów są do wych i eg ze ku cyj nych za są dzo nych w po -
stę po wa niach są do wych i ad mi ni stra cyj nych.

IV. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny kon ty nu ować
ba da nia i po dej mo wać dzia ła nia w za kre sie re gu la cji
sta nu praw ne go grun tów ROD, w szcze gól no ści w za -
kre sie ujaw nia nia praw PZD w księ gach wie czy stych.
Czyn no ści te po win ny się od by wać przy więk szym za -
an ga żo wa niu i po mo cy za rzą dów ROD. 

1. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny spraw dzać za pi sy
i na bie żą co mo ni to ro wać stan ksiąg wie czy stych pro wa -

dzo nych dla grun tów ROD, aby w ra zie stwier dze nia
uwłasz cze nia się na nich za kła dów pra cy móc za kwe stio -
no wać ich pra wa.

2. W przy pad ku stwier dze nia, że ROD ma nie ure gu lo -
wa ny stan praw ny, wy ni ka ją cy z bra ku do ku men ta cji po -
twier dza ją cej pra wo PZD do grun tu, Okrę go we Za rzą dy
PZD po win ny wy stą pić do są dów wie czy stok się go wych 
z wnio skiem o ujaw nie nie in for ma cji, że na da nym grun -
cie fi zycz nie funk cjo nu je ROD.

3. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny po zy ski wać źró -
dło wą do ku men ta cję for mal no -praw ną i ujaw niać w księ -
gach wie czy stych pra wa przy słu gu ją ce PZD, w szcze-
gól no ści ogra ni czo ne pra wo rze czo we – użyt ko wa nie, któ -
re go wpis w III dzia le księ gi wie czy stej ma cha rak ter fa -
kul ta tyw ny, lecz ma zna cze nia dla po twier dze nia ist nie nia
ROD na nie ru cho mo ści. 

War sza wa, dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Wicenty KULIK

UCHWAŁA NR 238/2010
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 30 grud nia 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

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

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 9.900 (słow nie zło tych:
dzie więć ty się cy dzie więć set zło tych) na in we sty cje i re -
mon ty w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro -
ku ze środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym
„Po wódź 2010” dla na stę pu ją cych ROD:

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

ŚWIĘTOKRZYSKI

1 Słoneczko Staporków naprawa silników elektrycznych, naprawa
tynków i malowanie Domu Działkowca 1 000
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt. 17 i § 172 ust. 1
pkt. 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re -
ali zu jąc za pi sy uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

§ 1
Przy znać do ta cje w kwo cie zł 10.000,00 (słow nie zło -

tych: dzie sięć ty się cy) na in we sty cje i re mon ty w za kre sie
usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze środ ków
zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź 2010” dla
na stę pu ją cych ROD:

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

2 Nadbrzezie Sandomierz 4 900

3 Kamionka Suchedniów wymiana siatki, słupków ogrodzeniowych,
naprawa furtek i murków, wymiana rur
kanalizacyjnych i kabli energetycznych 4 000

RAZEM 9 900

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

BYDGOSZCZ

1 Cukrownik Świecie remont świetlicy (wymiana zniszczonej
podłogi, remont elewacji zew. i wew. budynku) 10 000

RAZEM 10 000

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

Warszawa, dnia 30 grudnia 2010 r. SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 29.02.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 2/2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 2 lu te go 2011 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

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

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

§ 1
Przy znać do ta cje w kwo cie zł 42.000,00 (słow nie zło -

tych: czter dzie ści dwa ty sią ce) na in we sty cje i re mon ty 
w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze
środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź
2010” dla na stę pu ją cych ROD:

UCHWAŁA NR 3/2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 2 lu te go 2011 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w za kre sie

usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

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

PODKARPACKI

1 Szarotka Dębica naprawa ogrodzenia, naprawa sieci elektrycznej,
alejek, remont studni, ustępów, remont
pomieszczenia posiedzeń 20 000

2 XX-lecia Wola Mielecka odbudowa wału przeciwpowodziowego,
remont budynku gospodarczego, naprawa
ogrodzenia 12 000

3 Zorza Lesko remont mostków, remont dróg wewnętrznych
czyszczenie zamulonego drenażu 10 000

RAZEM 42 000

§ 2
1. Ter min roz li cze nia do ta cji uzu peł nia ją cych (po zy cja 1-2) usta lić do: 30.09.2011 r.
2. Ter min roz li cze nia do ta cji przy zna nej po raz pierw szy (po zy cja 3) usta lić do 29.02.2012 r.

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

War sza wa, dnia 2 lu te go 2011 r.
SKARBNIK

/-/ Marian PASIŃSKI
PRE ZES

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

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

§ 1
Przy znać do ta cje w kwo cie zł 188.000,00 (słow nie zło -

tych: sto osiem dzie siąt osiem) na in we sty cje i re mon ty 
w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze
środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź
2010” dla na stę pu ją cych ROD:

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

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI

1 im. 100-lecia Toruń remont cokołu wraz z wymianą siatki i słupków
Zakładów Mięsnych metalowych ogrodzenia 170 mb 15 000

2 Prząśniczka Toruń naprawa sieci energetycznej, alej, tablic
ogłoszniowych, naprawa bramy 8 000

3 Koło Kani Toruń odbudowa świetlicy, naprawa ogrodzenia,
naprawa nawierzchni dróg i alejek 20 000

4 Wisełka Toruń naprawa sieci energetycznej (wymiana słupa
energ. i budowa magistrali z rozdzielniami
i dróg ogrodowych) 15 000

5 Zofijka Włocławek naprawa sieci wodociągowej, naprawa sieci
energ., utwardzenie i melioracja alejek 12 000

6 Rudaczek Toruń naprwa i utwardzenie dróg i alej, wymiana 
tablic ogłoszeniowych, wzmocnienie
zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
wymiana skrzynek energ., wymiana paneli
w budynku admin. 15 000

7 Swoboda Toruń naprawa ogrodzenia, remont hydroforni,
naprawa drogi dojazdowej i rekultywacja
alejek, naprawa sieci energ,, naprawa 2 tablic
ogłoszeniowych, naprawa bramy 18 000

8 Flisak Toruń zakup 2 pomp głębinowych, nawiezienie
ziemi, budowa ogrodzenia na śmietniki 15 000

9 Przyszłość Włocławek wymiana linii kablowych, naprawa słupków
ogrodzenia, wywyższenie poziomu alejek 20 000

UCHWAŁA NR 4/2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 2 lu te go 2011 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku
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§ 2
1. Ter min roz li cze nia do ta cji uzu peł nia ją cych (po zy cje 1-12): usta lić do  31.10.2011 r. i (po zy cja 13) usta lić do

30.09.2011 r.
2. Ter min roz li cze nia do ta cji przy zna nej po raz pierw szy (po zy cja 14) usta lić do 29.02.2012 r.

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

War sza wa, dnia 2 lu te go 2011 r.

10 Agawa Włocławek remont instalacji elektrycznej przesyłowej,
naprawa magazynu, wymiana siatki 
ogrodzeniowej, wyrównanie drogi głównej,
alejek i parkingów 3 000

11 im. gen. J. Bema Toruń naprawa i wymiana instalacji elektryczej,
naprawa dróg, wywóz śmieci popowodziowych, 
naprawa parkingów przed ogrodem, naprawa
dróg i oczyszczenie zalanego terenu 15 000

12 Pod Topolami II Toruń wymiana rur wodociągowych, wymiana
pompy głębinowej 10 000

13 Relaks Toruń naprawa dróg, instalacji energ. ogrodzenia
i bramy, naprawa instalacji odwadniającej 10 000

14 Rybnica Włocławek wymiana rur wodociągowych, naprawa sieci
elektrycznej i przestawienie szafek licznikowych
nawiezienie ziemi i utwardzenie alejek 12 000

RAZEM 188 000

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

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

III. WYKORZYSTANIE ÂRODKÓW FINANSOWYCH
Z LIKWIDACJI OGRODÓW

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie
§ 150 ust. 2 pkt 17 i § 151 ust. 3 sta tu tu PZD, w związ ku
z usta wą z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych ( Dz. U. z 2005 r., nr 169, poz. 1419 z późn.
zm., usta wą z dnia 24 kwiet nia 2009 r. o zmia nie usta wy

o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych( Dz. U z 2009 r. nr 72
poz. 620), usta wą z dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre -
sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych ( Dz. U z 2010 r. 

UCHWAŁA NR 14/2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 2 lu te go 2011 r.
w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję -

cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych
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a) wy pła ty od szko do wań dla dział kow ców za skład ni ki
ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach, a sta no wią ce ich
wła sność Środ ki te wpły wa ją na ra chu nek bie żą cy okrę go -
we go za rzą du PZD i są księ go wa ne na kon tach roz ra chun -
ko wych, zgod nie z Za kła do wym Pla nem Kont PZD.

b) wy pła ty od szko do wań i od praw dla osób za trud nio -
nych na umo wę o pra cę w ROD z uwa gi na li kwi da cję miej -
sca pra cy. Środ ki te wpły wa ją na ra chu nek bie żą cy
okrę go we go za rzą du PZD i są księ go wa ne na kon tach roz -
ra chun ko wych, zgod nie z Za kła do wym Pla nem Kont PZD.

c) re fun da cje kosz tów ad mi ni stra cyj nych po nie sio nych
przez Okrę go wy Za rząd w pro ce sie li kwi da cji lub cza so -
we go za ję cia te re nu ROD. Środ ki te wpły wa ją na ra chu -
nek bie żą cy okrę go we go za rzą du PZD i są księ go wa ne na
po zo sta łych przy cho dach zgod nie z Za kła do wym Pla nem
Kont PZD.

§ 5
1. Roz li cze nie wy dat ków ze środ ków fi nan so wych po -

cho dzą cych z li kwi da cji każ de go ROD lub je go czę ści
oraz cza so we go za ję cia te re nu ROD do ko nu je co rocz nie
(na dzień 31 grud nia) okrę go wy za rząd PZD do cza su
osta tecz ne go roz li cze nia ca łe go pro ce su li kwi da cji.

2. Roz li cze nia, o któ rym mo wa w punk cie 1 do ko nu je
się wg wzo ru sta no wią ce go za łącz nik nr 1 do ni niej szej
uchwa ły.

3. Za łącz nik o któ rym mo wa w ust. 2 przed sta wia się
łącz nie z rocz nym spra woz da niem fi nan so wym z Fun du -
szu Roz wo ju ROD, spo rzą dza nym przez Okrę go wy Za -
rząd PZD.

§ 6 
Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z li kwi da cji ROD, je go

czę ści lub cza so we go za ję cia te re nu wy dat ko wa ne nie -
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pod le ga ją zwro to -
wi na okrę go wy Fun dusz Roz wo ju ROD.

§ 7
Środ ki Fun du szu Roz wo ju ROD na pod sta wie art. 36

ust. 5 usta wy o ROD nie pod le ga ją eg ze ku cji, z wy jąt kiem
przy pad ków, gdy eg ze ku cja jest pro wa dzo na w związ ku z
zo bo wią za nia mi Fun du szu Roz wo ju ROD. Dla te go jed -
nost ki or ga ni za cyj ne PZD obo wią za ne są prze cho wy wać
środ ki Fun du szu Roz wo ju na od ręb nych kon tach ban ko -
wych zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tej mie rze prze pi sa mi
związ ko wy mi *.

§ 8
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły, tra ci moc

uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 24/97 z dnia
18 czerw ca 1997 r. w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia
środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji pra cow -
ni czych ogro dów dział ko wych.

§ 9
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

nr 143 poz. 963) usta na wia na stę pu ją ce za sa dy dys po no -
wa nia, wy ko rzy sta nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych
po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nu ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych:

§ 1
1. Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z li kwi da cji ca ło ści lub

czę ści ROD, gro ma dzo ne są na okrę go wym Fun du szu
Roz wo ju ROD pro wa dzo nym przez wła ści wy okrę go wy
za rząd PZD na wy dzie lo nym kon cie ban ko wym za wy -
jąt kiem przy pad ków okre ślo nych w ni niej szej uchwa le. 

2. Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z ty tu łu cza so we go za -
ję cia te re nu ROD, gro ma dzo ne są na okrę go wym Fun du -
szu Roz wo ju ROD pro wa dzo nym przez wła ści wy
okrę go wy za rząd PZD na wy dzie lo nym kon cie ban ko -
wym, za wy jąt kiem przy pad ków okre ślo nych w ni niej szej
uchwa le, z prze zna cze niem  w pierw szej ko lej no ści na
uza sad nio ne po trze by te go ROD, w za kre sie bu do wy, mo -
der ni za cji i re mon tów bu dyn ków i bu dow li oraz in fra -
struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia przez
dział kow ców. 

§ 2
1. Środ ki fi nan so we zgro ma dzo ne na okrę go wym Fun -

du szu Roz wo ju ROD po cho dzą ce z li kwi da cji ROD lub
je go czę ści, prze zna czo ne są w pierw szej ko lej no ści na
od two rze nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

2. Je że li nie jest od twa rza ny ROD, środ ki o któ rych mo -
wa w ust. 1, prze zna czo ne są na: 

a) po kry cie opłat in we sty cyj nych za dział kow ców, któ -
rzy otrzy mu ją dział ki za stęp cze w ist nie ją cych ROD,

b) bu do wę, mo der ni za cję i re mon ty in fra struk tu ry, słu -
żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia przez dział kow ców.

3. Bu do wa, mo der ni za cja i re mon ty bu dyn ków i bu dow -
li oraz in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia
przez dział kow ców, od by wa się z za cho wa niem norm 
i prze pi sów pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go oraz
prze pi sów i pro ce dur obo wią zu ją cych w tym wzglę dzie
w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

4. Środ ki fi nan so we otrzy ma ne przez ROD, o któ rych
mo wa w § 2 ust. 2 pkt. b pod le ga ją roz li cze niu przez Okrę -
go wy Za rząd PZD w try bie i na za sa dach, ma ją cych miej -
sce przy roz li cze niu do ta cji. 

§ 3
Opła ty in we sty cyj ne za dział kow ców, któ rzy otrzy mu ją

dział ki za mien ne w ist nie ją cych ROD, po kry wa ne są z okrę -
go we go Fun du szu Roz wo ju ROD przez okrę go wy za rząd
wła ści wy miej sco wo dla ROD, któ re go li kwi da cja do ty czy.

§ 4
Nie sta no wią przy cho du okrę go we go Fun du szu Roz wo -

ju ROD uzy ska ne i wy ne go cjo wa ne środ ki fi nan so we 
z ty tu łu li kwi da cji ca ło ści lub czę ści oraz cza so we go za -
ję cia te re nu prze zna czo ne na:

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 2 lu te go 2011 r.
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* uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 59/2006 z dnia  17 ma ja 2006 r. w spra wie ra chun ków ban ko wych Fun du szu Roz -
wo ju ROD w okrę go wych za rzą dach PZD 

uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 135/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie ra chun ku ban ko we go dla środ ków Fun du -
szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 14/11
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 02.02.2011r.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
POCHODZĄCYCH z LIKWIDACJI LUB CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU 

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

ROD………………………………………………………………………………
( na zwa i miej sco wość)

Nr Re je stru ROD………………………………………………………………..

Uchwa ła……...……………………….nr ……………………da ta………………
(na zwa or ga nu PZD)

do ty czy: wpły wów i wy dat ków środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z :

• li kwi da cji ca ło ści/czę ści ROD*
• cza so we go za ję cia te re nu *

Lp. TREŚĆ Kwota w zł

1. Wartość otrzymanego odszkodowania ogółem

a Odszkodowanie dla działkowców za ich majątek

b Środki na odtworzenie ROD

c Odszkodowanie za majątek Związku nie polegający ogtworzeniu

d Rekompesata kosztów i strat poniesionych przez PZD

2. Wykorzystanie odszkodowania ogółem

a Wypłacone odszkodowanie dla działkowców

b Koszty odtworzenia ogrodu

c Opłaty inwestycyjne za działkowców

d Finansowanie inwestycji i remontów

3. Środki pozostające na Funduszu Rozwoju ROD do dalszego wykorzystania

* niepotrzebne skreślić

OZ PZD ..........................................................................
........................................................................................

miescowość, data

Główny księgowy
...............................................

(podpis)

Skarbnik
...............................................

(podpis)

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

(podpis)
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Zmia na Uchwa ły nr 24/97 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 18 czerw ca 1997 r. w spra wie prze zna cze nia
i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi -
da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych spo wo do wa na jest
zmia ną prze pi sów kształ tu ją cych po wyż szą spra wę.

Ak tu al nie w tym wzglę dzie za sto so wa nie ma ją na stę -
pu ją ce unor mo wa nia praw ne: 

• usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych ( Dz. U. z 2005 r., nr 169, poz. 1419 z późn. zm. 

• usta wa 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 ( Dz. U z 2008 r nr 193 poz. 1194 z po en. zm.
oraz usta wa z dnia 24 kwiet nia 2009 r. o zmia nie usta wy
o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych( Dz. U z 2009 r. nr 72
poz. 620).

• usta wa z dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow -
li prze ciw po wo dzio wych ( Dz. U z 2010 r. nr 143 poz.
963).

• sta tut PZD uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów PZD z dnia 6 kwiet nia 2006 r. wraz z je go zmia ną
uchwa łą VIII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD z dnia 
9 grud nia 2007r.

• za kła do wy plan kont za twier dzo ny uchwa łą nr
212/2008 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 15 grud -
nia 2008 r.

• uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2007 
z dnia 16.05.2007 r. w spra wie za sad i try bu li kwi da cji
oraz cza so we go za ję cia te re nu

• uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 132/2007
z dnia 22.08.2007 w spra wie za sad i - try bu li kwi da cji
ROD wraz z In struk cją

• uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 215/2008
z dnia 30 12.2008 r. w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych re ali zo wa nych na pod -
sta wie zmia ny usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. 
o szcze gól nych za sa dach i re ali za cji in we sty cji dro go wych
w za kre sie dróg pu blicz nych wraz z in struk cją

• uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 59/2006 z
dnia 17 ma ja 2006 r. w spra wie ra chun ków ban ko wych
Fun du szu Roz wo ju ROD w okrę go wych za rzą dach PZD

• uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 135/2010 z dnia
15.07.2010 r. w spra wie ra chun ku ban ko we go dla środ -
ków Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych

• uchwa ła Kra jo wej Ra dy PZD 2/XVII/2005 z dnia
16.11.2005 w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz wo ju
ROD PZD

• uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 33/2007 
z dnia 21.03.2007 w spra wie za sad go spo da ro wa nia Fun -
du szem Roz wo ju ROD

• uchwa ła nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z

dnia 6 lu te go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia i wy ko -
rzy sty wa nia Fun du szu Oświa to we go PZD

• sta no wi sko Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 
25 li sto pa da 2008 r. w spra wie sto so wa nia przez or ga ny
pol skie go Związ ku Dział kow ców za pi sów art. 19 usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych od no szą cych się do
wa run ków li kwi da cji ROD.

Wa run ki li kwi da cji wy ni ka ją ce z usta wy o ROD
Wa run ki li kwi da cji w tym środ ki fi nan so we ja kie otrzy -

mu je PZD w związ ku z li kwi da cją ROD wy ni ka ją wprost
z unor mo wań za gwa ran to wa nych usta wą z dnia 8 lip ca
2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ( art. 17-22 ).
Pod miot w in te re sie któ re go na stę pu je li kwi da cja ROD,
zo bo wią za ny jest do:

• za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej ( art. 19 ust. 1
pkt 1)

• za ło że nia no we go ogro du i od two rze nia urzą dzeń i bu -
dyn ków od po wia da ją cych ro dza jo wo urzą dze niom i bu -
dyn kom zli kwi do wa ne go ogro du ( art. 19 ust 1 pkt 2)

Jed nak że za zgo dą stron re ali za cję po wyż szych obo -
wiąz ków mo że prze jąć na sie bie PZD, wów czas pod miot
w in te re sie któ re go na stę pu je li kwi da cja zo bo wią za ny jest
wy pła cić na rzecz PZD uzgod nio ną kwo tę sta no wią cą
rów no war tość sza cun ko wych kosz tów re ali za cji tych obo -
wiąz ków ( za ku pu grun tu i od two rze nia ogro du ) art. 19
ust. 2. Środ ki wy mie nio ne w art. 19 ust. 2 są środ ka mi ce -
lo wy mi i win ny być wy ko rzy sta ne na od two rze nie li kwi -
do wa ne go ROD. W kwe stii re ali za cji ar ty ku łu 19 usta wy
o ROD przez or ga ny PZD pod ję te jest sta no wi sko Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 25 li sto pa da 2008 r. 
– prze sła ne do wszyst kich OZ w dniu 27 11.2008 r. przy
pi śmie ldz. 7594/WGG2885/08. Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy w przed mio to wym sta no wi sku wy ra ża zda nie, iż PZD
ma za gwa ran to wa ne pra wo w za kre sie grun tu za mien ne -
go i od two rze nia li kwi do wa ne go ogro du i wi nien do ma -
gać się re ali za cji tych wa run ków przez pod miot w in te -
re sie, któ re go na stę pu je li kwi da cja. Prze ma wia za tym
fakt, iż za cho wy wa ny jest po ten cjał ogro dów, od po wied -
ni stan dard od twa rza ne go ogro du. Na to miast Zwią zek bio -
rąc na sie bie obo wią zek za ku pu grun tu i od two rze nia
ogro du ma obiek tyw ne trud no ści w re ali za cji tych za dań
i nie mo że im spro stać, gdyż nie po sia da wła ści wych służb
w tym wzglę dzie, na po ty ka na zmie nia ją ce się uwa run ko -
wa nia eko no micz no -go spo dar cze (środ ki otrzy ma ne na
ten cel w bar dzo krót kim okre sie cza su są nie wy star cza ją -
ce) oraz trud no ści ad mi ni stra cyj ne np. w pro ce sie uzy ska -
nia sto sow nych de cy zji. Za tem Pre zy dium uzna ło, iż nie
le ży w in te re sie Związ ku ma so we przej mo wa nie tych obo -
wiąz ków przez PZD. 

Ko lej ny ty tuł wpły wu środ ków fi nan so wych na rzecz
PZD to:

• wy pła ta od szko do wa nia, we dług kosz tów od two rze -
nia za skład ni ki ma jąt ko we PZD a nie pod le ga ją ce od two -

Wprowadzenie
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rze niu ( art. 20 ust. 1 pkt. 2) Sy tu acja ta ka ma miej sce
wów czas, gdy pod miot ze wnętrz ny od twa rza ogród i bu -
du je in fra struk tu rę, na to miast część in fra struk tu ry nie jest
od twa rza na np. nie od twa rza się stud ni głę bi no wych 
z uwa gi, iż no wy te ren za opa trzo ny jest w sieć wo do cią -
go wą miej ską, wów czas PZD przy słu gu je od szko do wa -
nie z te go ty tu łu 

• re kom pen sa ta kosz tów i strat po nie sio nych przez PZD
w związ ku z li kwi da cją – art. 20 ust 3. Z te go ty tu łu w dro -
dze ne go cja cji stron usta la ne są wa run ki okre śla ją ce mię -
dzy in ny mi kosz ty ad mi ni stra cyj ne ja kie po no si PZD 
w związ ku z prze pro wa dze niem li kwi da cji np. wy jaz dy,
te le fo ny, ob słu ga ad mi ni stra cyj na itp., wów czas nie wpły -
wa ją one na okrę go wy Fun dusz Roz wo ju. Jed nak są przy -
pad ki, iż na mo cy te go prze pi su OZ ne go cju ją kwo ty
nie bę dą ce kosz ta mi ad mi ni stra cyj ny mi, wów czas sta no -
wią one wpływ na okrę go wy Fun dusz Roz wo ju.

• Po nad to pod miot w in te re sie któ re go na stę pu je li kwi -
da cja zo bo wią za ny jest wy pła cić człon kom PZD od szko -
do wa nie za skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na
dział kach, a sta no wią ce ich wła sność- art. 20 ust. 1 pkt. 1.
W przy pad ku li kwi da cji ROD w okre sie we ge ta cji, człon -
kom PZD przy słu gu je do dat ko we od szko do wa nie w wy -
so ko ści war to ści prze wi dy wa nych plo nów, we dług cen
kształ tu ją cych się w ob ro cie ryn ko wym- art. 20 ust. 4. 
W przy pad ku gdy wpła ta od szko do wań na rzecz człon -
ków Związ ku od by wa się za po śred nic twem PZD, wów -
czas Zwią zek otrzy mu je w tym za kre sie środ ki fi nan so we.

Wa run ki li kwi da cji wy ni ka ją ce ze „spec usta wy dro -
go wej” i „usta wy wa ło wej”.

Dzię ki in ter wen cji i wy tę żo nym sta ra niom Związ ku do -
pro wa dzo no do ko rzyst nych zmian usta wy o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
dróg pu blicz nych( Usta wa z dnia 24 kwiet nia 2009 r. 
Dz. U nr 72 poz. 620). Gdy re ali za cja in we sty cji dro go wej
obej mu je te re ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na
mo cy tzw. spec usta wy dro go wej, pod miot w in te re sie któ -
re go na stę pu je li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go, zo bo wią za ny jest :

• wy pła cić człon kom PZD od szko do wa nie za sta no wią -
ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du -
ją ce się na dział kach,

• wy pła cić PZD od szko do wa nie za sta no wią ce je go wła -
sność urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro du
dział ko we go i prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia
przez użyt ku ją cych dział ki i słu żą ce do za pew nie nia funk -
cjo no wa nia ogro du,

• za pew nić grun ty za stęp cze na od two rze nie ro dzin ne go
ogro du dział ko we go.

Ana lo gicz ne roz wią za nia i uwa run ko wa nia obo wią zu ją
w przy pad ku re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li
prze ciw po wo dzio wych. W tym wy pad ku usta wo daw ca
za warł je w usta wie z dnia 8 lip ca 2010 r o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre -
sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych (Dz. U. nr 143 poz.
963).

MK

USTAWY

NOWELIZACJA SPEC USTAWY DROGOWEJ 

Dz.U.09.72.620 

USTAWA
z dnia 24 kwiet nia 2009 r.

o zmia nie usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji 
w za kre sie dróg pu blicz nych

(Dz. U. z dnia 14 ma ja 2009 r.)

Art. 1. W usta wie 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.
1194 i Nr 199, poz. 1227) w art. 18 po ust. 1f do da je się
ust. 1g w brzmie niu:

„1g. W przy pad ku gdy de cy zja o ze zwo le niu na re ali -
za cję in we sty cji dro go wej do ty czy ro dzin nych ogro dów
dział ko wych usta no wio nych zgod nie z usta wą z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pod -
miot, w któ re go in te re sie na stą pi li kwi da cja ro dzin ne go

ogro du dział ko we go lub je go czę ści, zo bo wią za ny jest:
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 zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez użyt ku ją -
cych dział ki i słu żą ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia
ogro du;
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3) za pew nić grun ty za stęp cze na od two rze nie ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go”

Art. 2. Do spraw wszczę tych a nie za koń czo nych do dnia
wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy sto su je się prze pi sy

usta wy, o któ rej mo wa w art. 1, w brzmie niu nada nym ni -
niej szą usta wą.

Art. 3. Usta wa wcho dzi w ży cie po upły wie 14 dni od
dnia ogło sze nia.

Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej: L. Ka czyń ski

USTAWA WAŁOWA (wy ciąg)

Dz.U.10.143.963 

USTAWA
z dnia 8 lip ca 2010 r.

o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li 
prze ciw po wo dzio wy ch1)

(Dz. U. z dnia 10 sierp nia 2010 r.)

Art. 21. 10. W przy pad ku, gdy de cy zja o po zwo le niu na
re ali za cję in we sty cji 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 pod miot, 
w któ re go in te re sie na stą pi li kwi da cja ro dzin ne go ogro du
dział ko we go lub je go czę ści, zo bo wią za ny jest:

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 zna-
czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez użyt ku ją cych dział -
ki i słu żą ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew nić nie ru cho mo ści za mien ne na od two rze nie
ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

Art. 37 Usta wa wcho dzi w ży cie po upły wie 14 dni od
dnia ogło sze nia 

Mar sza łek Sej mu wy ko nu ją cy obo wiąz ki 
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej: G. Sche ty na

IV. KONKURS KRAJOWY „ROD ROKU 2011”

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców, działając na podstawie §150 ust. 2 pkt. 1 statutu
PZD w związku z §7 statutu, postanawia:

§1
l. Ogłosić na rok 2011 konkurs krajowy pn: „Rodzinny

Ogród Działkowy Roku 2011”.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do

niniejszej uchwały.

3. Ankieta konkursowa stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§2
1. Do udziału w konkursie prezydia okręgowych

zarządów PZD zgłaszają rodzinne ogrody działkowe,
które były laureatami w konkursach okręgowych  w roku
2010

2. Prezydium okręgowego zarządu PZD, na terenie
którego znajduje się więcej niż 50.000 działek, może

UCHWAŁA NR 237/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 grudnia 2010
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego
„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011”
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zgłosić do konkursu 2 rodzinne ogrody działkowe.
3. Laureaci konkursów krajowych mogą być zgłaszani

przez okręgowe zarządy po 3-letniej karencji.
4. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa 

z dniem 25 maja 2011 r.
§3

1.Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane
rodzinne ogrody działkowe:

a) w których działki posiadają altany ponadnormatywne,
występują zjawiska zamieszkiwania oraz przypadki
zameldowania na terenie działek w ROD,

b) miejskie, w których na działkach znajdują się
zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz inne
zjawiska skażania środowiska 

§4
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
1) uchwałę Prezydium okręgowego zarządu PZD 

z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego
położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnią w ha 
i liczbą działek, a także numerem pod którym ogród jest
zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD,

2) pisemną informację o rodzinnym ogrodzie
działkowym wraz z jego historią,

3) wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego 
w infrastrukturę oraz tereny ogólne, wypoczynkowe
(place zabaw dla dzieci, place do użytku ogólnego, aleje
spacerowe z ich wyposażeniem, np. ławki ogrodowe itp.),

4) materiał fotograficzny przedstawiający zagospo-
darowanie ogrodu i działek, w tym bramy wjazdowe do
ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicę i budynki
administracyjno-gospodarcze, tereny użytku ogólnego i
rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi,
najlepiej zagospodarowane działki w ogrodzie z podaniem
ich numerów oraz nazwisk użytkowników, życie w ogro-
dzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Działkowca, Dzień
Dziecka, integracyjne itp.). Materiał fotograficzny winien
być dobrej jakości wykonany w sposób umożliwia-
jący jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane jest, aby
był wykonany przez dobrego fotografa i przekazany 
w formie elektronicznej.

§5
Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów wymie-

nionych w §4 uchwały skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia
rodzinnego ogrodu działkowego do konkursu.

§6
l. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD na

podstawie materiałów wymienionych w §3 uchwały, 
a także lustracji przeprowadzonych

w okresie od 1 czerwca do 10 lipca 2011 roku dokona
oceny rodzinnych grodów działkowych zgłoszonych do
konkursu.

2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi
ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby
Prezydium Krajowej Rady PZD.

3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie
protokołu z pracy Komisji i wniosków:

1) dokona rozstrzygnięcia konkursu, ustali listę lau-
reatów, w tym  ROD który zajął I miejsce i otrzymał tytuł
„Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011” oraz
ogrody wyróżnione w poszczególnych dziedzinach

2) przyzna tytuły:
a)ogrodowi, który uzyskał najwyższą ocenę w

konkursie: „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku
2011”

b) pozostałym laureatom: „ROD Roku 2011” oraz
wyróżnienia dla ogrodów w poszczególnych dziedzinach,
tj. 1) Działalność Statutowa, 2) Aktywność ROD 
w obronie Związku, ogrodów i Ustawy o ROD, 
3) Działalność oświatowa, 4) Inwestycje i remonty
infrastruktury ROD, 5) Zagospodarowanie ROD, 
6) Zagospodarowanie działek, 7) Działalność na rzecz
ochrony środowiska, 8) Bezpieczeństwo w ROD, 
9) Promocja ROD. 

§7
1. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011”

otrzyma puchar Prezesa PZD, dyplom, tablicę oko-
licznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 
5.000 zł.

2. Rodzinne ogrody działkowe, które zdobyły tytuły
„ROD Roku 2011” otrzymują puchar, dyplom, tablicę
okolicznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości
4.000 zł.

3. Rodzinne ogrody działkowe, które otrzymały
wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach otrzymują
puchar, dyplom, tablicą okolicznościową oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 2.000 zł.

§8
Wszystkie rodzinne ogrody działkowe biorące udział w

konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych
na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

§9
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie

uroczystości Krajowych Dni Działkowca Roku 2011 oraz
opublikowane w miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie
Informacyjnym PZD.

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 30 grudnia 2010 r.
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I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

l. Dokumentacja organizacyjna ogrodu (walnych zebrań i zebrań zarządu ROD za rok 2010– protokoły, uchwały,
decyzje, zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD, ilość nowych
użytkowników działek, dokumentacja wpisowego i jego podział oraz zabezpieczenie rocznej prenumeraty „działkowiec”                    

0-20 pkt. 

2. Zgodność planu zagospodarowania ROD ze stanem faktycznym  (ze szczególnym uwzględnieniem ilości bram 
i furtek)  

0-20 pkt.  

3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek,
prawidłowo wypełnione karty rejestracyjne C – zabezpieczenie rejestru i przestrzeganie ustawy o ochronie danych
osobowych)                                                                  

0-20 pkt.      

4. Komisje problemowe w ogrodzie (liczba działających komisji-należy wziąć pod uwagę co najmniej trzy takie
komisje, dokumentacja pracy komisji oraz efekty ich pracy)                                                                                       

0-10 pkt.                 

5. Realizacja regulaminowego wymogu pracy członków Związku na rzecz ogrodu w roku 2010 (ilość godzin
uchwalonych przez walne zebranie a ilość godzin przepracowanych łącznie oraz zebrany ekwiwalent za niewykonane
prace (w zł.)                                                                                              

0-20 pkt.                 

6. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny dostępny dla działkowców (wymienić jaki).                  
0-10 pkt.                 

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

1. Udokumentowana aktywność ROD w obronie Związku, ogrodów i Ustawy o ROD: 
a) działalność Zarządu ROD                                                        0-10 pkt.
b) działalność Komisji Rewizyjnej ROD                                      0-10 pkt.
c) działalność Komisji Rozjemczej ROD                                      0-10 pkt.
d) stanowisko Walnych Zebrań                                                    0-10 pkt.
e) aktywność i postawa działkowców                                            0-10 pkt.
f) inne formy działalności społeczności ogrodowej w tej sprawie 0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                      60  pkt.

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1.Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej dla działkowców, w tym:
Szkolenia tj. wykłady, pogadanki, prelekcje- ilość szkoleń i uczestników
Pokazy praktyczne – ilość pokazów i uczestników                                  0-30 pkt.

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2011”

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                      100 pkt.
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2. Propagowanie i rozprowadzanie literatury związkowej, w tym:
a) miesięcznika „działkowiec” w roku 2010 – prenumerata miesięcznika dla instruktorów ogrodowych 
SSI PZD i członków organów ROD           0-10 pkt.
b) rozprowadzanie przez zarząd ROD w roku 2010 literatury związkowej
na potrzeby działkowców                                                                       0-10 pkt.                 
c) prowadzenie biblioteki ogrodowej                                                        0-5 pkt.
3. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
– liczba instruktorów ogrodowych przypadających średnio na 100 działek w ROD, 
okręgowych i krajowych.                                                              0-20 pkt.
4. Prowadzenie kroniki ogrodowej                                                        0-15 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                         90 pkt.

IV. INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD
(dotyczy zadań realizowanych w roku 2010)

1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów prowadzonych przez zarząd ROD 
zgodnie ze statutem PZD i uchwałą nr 69/99 Prezydium KR PZD z dnia 28 października 1999 r. 
w oparciu o uchwałę walnego zebrania                                                                                     0-20 pkt.
2. Przygotowanie, prowadzenie i realizacja inwestycji i remontów        0-30 pkt.
3. Bieżąca konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu                       0-10 pkt.                 
4. Prowadzenie Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD 
oraz jego realizacja                                                                   0-30 pkt.                 

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                         90 pkt.

V. ZAGOSPODAROWANIE ROD

l. Zagospodarowanie przestrzenne ogrodu (zgodność zagospodarowania ogrodu z planem 
zagospodarowania ogrodu i racjonalność wykorzystania terenu) 0-20 pkt.                 
2. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym:
a) ogrodzenie zewnętrzne                                                                      0-10 pkt.
b) bramy i furtki                                                                                     0-10 pkt.
c) tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka                                                  0-10 pkt.   
d) drogi i alejki ogrodowe ich stan i funkcjonalność                              0-10 pkt.  
e) parkingi i miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenią izolacyjną od działek                0-10 pkt.     
f) obiekty kubaturowe występujące na terenie ROD, tj. dom działkowca, świetlica, 
budynki gospodarcze                                                              0-20 pkt.                    
g) nawadnianie ogrodu- sposób nawadniania                                         0-10 pkt.
h) sieć energetyczna i jej rozprowadzenie po ogrodzie  
(wyprowadzenie poza altany podliczników)                                       0-10 pkt.
i) sanitariaty, ich stan i odizolowanie od działek sąsiednich               0-10 pkt.
3. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych
(należy podać rodzaj placów ogólnych i placów rekreacyjnych
oraz ich wyposażenie)                                                                           0-30 pkt.    
4. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie – aktualność zamieszczanych 
w nich materiałów i ogłoszeń                                0-10 pkt.     

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                      160 pkt.
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VI. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK

l. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):
a) altany (ich prawidłowe usytuowanie, powierzchnia i wysokość oraz estetyka)  0-15 pkt.
b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działek             0-15 pkt.
c) szklarnie i tunele foliowe                                                                      0-5 pkt.
d) elementy małej architektury na działkach (murki, pergole, trejaże, itp.)   0-10 pkt.
e) powszechność stosowania kompostowników – jego usytuowanie oraz wykorzystanie 
na działkach zgodnie z regulaminem ROD                     0-10 pkt.                 
2. Estetyka i funkcjonalność działek                                                      0-15 pkt.
3. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie, odnawianie)    0-20 pkt.
4. Ekologia na działce                                                                            0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                       100 pkt.

VII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

l. Występowanie naturalnych pasów izolacyjnych w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych 
lub innych źródeł zanieczyszczeń                               0-20 pkt.
2. Udokumentowane przez zarząd ROD badania gleby                           0-10 pkt.
3. Utrzymywanie czystości w ogrodzie, na działkach i na terenach
przylegających bezpośrednio do ogrodu                                                 0-20 pkt.
4. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci (umowy)    0-20 pkt.
5. Ekologia w ogrodzie (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby  ochrony roślin, 
stosowanie nawozów naturalnych, kompostowniki na działkach)                                 0-10 pkt.   
6. Inicjatywy w ROD prowadzące do zmniejszania ilości śmieci poprzez zagospodarowanie 
odpadów roślinnych (np. skoszonej trawy itp.)oraz usuwanych gałęzi z drzew i krzewów        0-10 pkt.                 

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                         90 pkt.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD

l. Udokumentowana współpraca z policją, strażą miejską                      0-10 pkt.
2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku                                          0-10 pkt.
3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów ogólnych
i związkowych w tym zakresie                                                                 0-10 pkt.
4. Układ komunikacyjny w ogrodzie umożliwiający swobodny dojazd
do każdej działki pojazdów służb ratowniczych – jak rozwiązany jest problem kluczy 
do bramy wjazdowej                                                                    0-20 pkt.
5. Inne formy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie (wymienić jakie)  0-10pkt.  

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                         60 pkt.

IX. PROMOCJA ROD 

1.„ROD otwarty”- wymienić i opisać (max. w 2 zdaniach) metody realizacji hasła 0-30 pkt.
2.Ogrodowe Dni Działkowca i inne imprezy (wymienić jakie) z udziałem społeczności lokalnej 
organizowane na terenie ogrodu                           0-10 pkt.                 
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3. Współpraca ROD z placówkami edukacyjno-dydaktycznymi, tj. szkoły, przedszkola oraz 
inne placówki opiekuńczo- wychowawcze                 0-15 pkt.
4 .Udział ROD w imprezach miejskich ( wystawy, festyny itp.)        0-15 pkt.
5.Intenyswność i udokumentowana współpraca ROD z mediami 
lokalnymi (TV, radio, prasa, Internet)                                                     0-15 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania                                                         85 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 835 pkt.

Ponieważ materiały ilustracyjne będą publikowane oraz wykorzystywane do promowania rodzinnych ogrodów
działkowych i Związku winny być one dobrej jakości oraz sporządzone wyłącznie na nośnikach elektronicznych

Prezydium Krajowej Rady PZD

Warszawa, dnia 30 grudnia 2010 r.

V. INFORMACJE

1. Informacja z posiedzenia sejmowej komisji Samorzàdu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej rozpatrujàcej raport NIK dotyczàcy 
warunków funkcjonowania ROD

W dniu 3 lu te go br. sej mo wa Ko mi sja Sa mo rzą du Te ry -
to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej za ję ła się ra por tem NIK
do ty czą cym wy ni ków kon tro li za pew nie nia wa run ków dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ROD. W po sie dze niu
uczest ni czył Pre zes PZD mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki,
któ ry prze wo dził 7-oso bo wej de le ga cji Związ ku, skła da -
ją cej się z re pre zen tan tów nie któ rych okrę go wych za rzą -
dów. Udział też wziął Wi ce pre zes NIK Ma rek Za ją ka ła
oraz Ja nusz Lau be – Wi ce dy rek tor De par ta men tu Śro do -
wi ska, Rol nic twa i Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go.
Mi mo za pro sze nia w po sie dze niu nie uczest ni czył ża den
przed sta wi ciel sa mo rzą dów te ry to rial nych. Spo śród
uczest ni czą cych w dys ku sji po słów na le ży wy mie nić:
Bro ni sła wa Dut kę (PSL), Wi tol da Gin tow ta -Dzie wiał tow -
skie go (SLD), Sta ni sła wa Ka lem bę (PSL), Bo że nę Kot -
kow ską (SLD), Ar tu ra Ostrow skie go (SLD), Syl we ste ra
Paw łow skie go (SLD), Nor ber ta Ra ba (PO), Ha li nę Roz -
pon dek (PO), Wie sła wa Ry gie la (PSL), Sta ni sła wa Ste ca
(SLD), Ste fa na Strzał kow skie go (PiS) oraz Ry szar da Za -
wadz kie go (PO). 

W trak cie po sie dze nia Wi ce pre zes NIK po wtó rzył
wszyst kie za strze że nia wy ni ka ją ce z ra por tu, a zwłasz cza
nie uj mo wa nie ROD w pla nach za go spo da ro wa nia, przy -

pad ki za miesz ki wa nia i po nadnor ma tyw ne go bu dow nic -
twa oraz nie wy ko rzy sty wa nie in stru men tów praw nych
przez Zwią zek ce lem zwal cza nia ne ga tyw nych zja wisk 
w ROD. W efek cie Wi ce pre zes NIK uznał, że przy wró ce -
nie wła ści wych funk cji ogro dom mo że na stą pić tyl ko po -
przez kom plek so wą zmia nę usta wy o ROD. 

Głos za brał rów nież Pre zes PZD, któ ry uznał za krzyw -
dzą cą dla pol skich dział kow ców te zę o ba ła ga nie w ogro -
dach. Wska zał na nie re pre zen ta tyw ność kon tro li - zba da no
za le d wie 1,06% ogól nej licz by ogro dów i 0,17% dzia łek.
Przy po mniał, że to gmi ny pod le ga ły kon tro li, a nie PZD.
Pre zes Związ ku od niósł się rów nież do za rzu tów ra por tu,
m.in. po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa, za miesz ki wa -
nia oraz na ru sza nia śro do wi ska. Za zna czył, że więk szość
uchy bień ma cha rak ter mar gi nal ny i wy ni ka ją z bez czyn -
no ści or ga nów pu blicz nych, a nie dzia łal no ści PZD, któ -
ry nie ma kom pe ten cji do ich zwal cza nia. Pre zes Związ ku
od rzu cił głów ną kon klu zję NIK o ko niecz no ści zmia ny
usta wy o ROD, gdyż nie wy ni ka ona z tre ści ra por tu. 

Nie mal wszy scy po sło wie, któ rzy za bra li głos w dys ku -
sji, uzna li wnio ski ra por tu za zbyt dra stycz ne, zwłasz cza
że oce nio no wszyst kie ROD po przez stan ist nie ją cy w kil -
ku dzie się ciu ogro dach. Usta le nia kon tro l ne uzna no za ma -
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ło rze tel ne i ode rwa ne od za sad ni cze go ce lu kon tro li, któ -
ra mia ła okre ślić wa run ki dla pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia ROD. Za uwa żo no, że NIK miał skon tro lo wać
gmi ny, a wnio ski do ty czą za sad ni czo PZD. Wie lu dys ku -
tan tów stwier dzi ło, że głów na wi na spa da na gmi ny i or -
ga ny nad zo ru bu dow la ne go, wo bec cze go wnio ski
po win ny do ty czyć dzia łal no ści tych jed no stek. Pro blem
do ty czy bo wiem ad mi ni stra cji, a nie – PZD i usta wy o
ROD. Jed nak głów na kon klu zja Izby do ty czy wła śnie
zmia ny tej usta wy, co ma się ni jak do tre ści ra por tu, gdyż
to nie usta wa wpły wa ne ga tyw nie na zja wi ska w ogro -
dach. Wy ra ża no zdzi wie nie, cze mu przy tak da le ko idą -
cej kon klu zji, NIK nie wska zał na wet kie run ków ewen-
tu al nej zmia ny usta wy. Kil ku po słów oce ni ło, że kon tro la
by ła ten den cyj na i ukie run ko wa na na stwo rze nie pre tek -
stu do zmia ny usta wy o ROD. Zgło szo no na wet pro po zy -
cję wy co fa nia przez NIK głów nej kon klu zji ra por tu.
Pod kre ślo no rów nież, że Zwią zek nie za słu żył na tak ne -
ga tyw ną oce nę, gdyż jest or ga ni za cją do brze dzia ła ją cą
dla lo kal nej spo łecz no ści i za wsze ro zu mie ją cą in te re sy
pu blicz ne, więc na le ży się ra czej za sta no wić, jak po móc
PZD, że by sku tecz niej roz wią zy wać pro ble my wy stę pu ją -
ce w ogro dach. Po nad to uzna no, że ogrod nic two dział ko -
we do brze funk cjo nu je, a ra port jest nie re pre zen ta tyw ny 

i krzyw dzą cy dla ogro dów. Ze stro ny de le ga cji PZD głos
za bra ła Iza be la Oże gal ska (OZ Łódz ki), Gra ży na Fran ke
(OZ Ma zo wiec ki) oraz Ja nusz Mosz kow ski (OZ we Wro -
cła wiu). Wszy scy pod no si li głów ne pro ble my, z ja ki mi
spo ty ka ją się ogro dy i Zwią zek w swo jej dzia łal no ści.
Pod kre śla li ne ga tyw ną i bier ną po sta wę or ga nów pu blicz -
nych w sto sun ku do dział kow ców, któ rzy po zo sta wie ni są
sa mi so bie z tak trud ny mi zja wi ska mi jak mel do wa nie, za -
miesz ki wa nie i po nadnor ma tyw ne bu dow nic two. Ak cen -
to wa no rów nież pro blem usu wa nia ogro dów z do ku men -
tów pla ni stycz nych, co świad czy o za mia rach nie któ rych
miast co do ich praw dzi we go sto sun ku do dział kow ców 
i ROD.

W od po wie dzi na po wyż sze wy stą pie nia Wi ce pre zes
NIK prze pro sił za sło wa o ba ła ga nie w ogro dach ja ko
prze sa dzo ne. Zgo dził się bo wiem, że więk szość ROD
dzia ła zgod nie z pra wem. Przy znał rów nież, że nie wiel ka
jest ska la zja wisk sa mo wo li i za miesz ki wa nia. Uznał jed -
nak, że kon tro la wy kry ła pew ne nie pra wi dło wo ści i dla te -
go zgło szo no po stu lat o roz wa że nie no we li za cji usta wy 
o ROD. Po kre ślił jed nak, że z roz po zna niem te go po stu -
la tu na le ży za cze kać do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go w spra wie usta wy o ROD. 

Opra co wał:
To masz Ter lec ki

Rzecz po spo li ta – 7 lu te go 2011 r.

„Pra wo co dnia” w spra wie kon tro li NIK

Na dział kach miesz ka ją lu dzie, a nad zór jest bier ny

Na te re nie ogro dów dział ko wych ła ma ne jest pra wo. Od
wie lu lat m.in. miesz ka ją tam lu dzie, nie któ rzy ma ją na wet
mel du nek. Te go ro dza ju za rzu tów jest znacz nie wię cej.
Za wie ra je ra port NK do ty czą cy kon tro li ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. NIK prze pro wa dzi ła ją na zle ce nie 
Sej mu.

Z wy ni ka mi tej kon tro li za zna jo mi li się pod ko niec ubie -
głe go ty go dnia po sło wie z Sej mo wej Ko mi sji Sa mo rzą du
Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej. Kry ty ka pod ad re -
sem NIK by ła dru zgo cą ca. Par la men ta rzy ści wy tknę li jej
wie le błę dów. Po dob nie uczy nił Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców (PZD).

Co usta li ła NIK
NIK ob ję ła kon tro lą osiem gmin, na te re nie któ rych

znaj du je się 15 proc. dzia ła ją cych ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Do ty czy ła ona okre su od i stycz nia 2006 r.
do 30 wrze śnia 2009 r.

Zda niem NIK w sze ściu gmi nach na te re nie ogród ków
miesz ka ło bli sko 1000 osób. Tej sy tu acji win ne są m.in.
nie ja sne prze pi sy. Po zwa la ją one na mel do wa nie osób na

dział kach, mi mo że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (da lej: usta wa) za bra nia za miesz ki wa nia na ich
te re nie. NIK sfor mu ło wa ła tak że wie le za rzu tów pod ad -
re sem sa me go PZD. Jej zda niem trud no jed nak zdy scy -
pli no wać ten zwią zek, bo usta wo daw ca w żad nych
prze pi sach nie wska zał urzę du, któ ry spra wo wał by nad
nim nad zór. NIK wy tknę ła też, że w gmi nach bra ko wa ło
kom plet nej do ku men ta cji ogro dów.

We dług ra por tu przy wró ce nie pra wi dło wej funk cji ro -
dzin nym ogro dom mo że na stą pić tyl ko po przez zmia nę
usta wy.

Za ma ły pro cent
– Kon tro la by ła nie do koń ca rze tel na - uwa ża po seł

Nor bert Ra ba (PO). – Na przy kład we Wro cła wiu NIK
wska za ła na dział kach do my, któ re sto ją tam od cza sów
przed wo jen nych i są to za byt ki. O tym NIK nic jed nak nie
wspo mi na, wy ty ka je dy nie na ru sze nie prze pi sów.

– Skon tro lo wa no zbyt ma ło ogro dów, by wy cią gać aż
tak da le ko idą ce wnio ski – twier dził z ko lei w Sej mie Eu -
ge niusz Kon drac ki, pre zes PZD.
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Po dob ne go zda nia by li po sło wie. Twier dzi li wręcz, że
ra port NIK przy po mi na strze la nie śru tem z ar ma ty.

Eu ge niusz Kon drac ki przy znał, że ow szem, są przy pad -
ki za miesz ki wa nia na te re nie ogro dów. Wa dze ogro dów i
sam PZD nie są jed nak w sta nie sa me so bie z tym pro ble -
mem po ra dzić, nie zbęd na jest in ter wen cja nad zo ru bu -
dow la ne go, a ten jest bier ny. Za ba ła gan w do ku men tach
od po wie dzial ne są na to miast gmi ny. Do sta ły bo wiem
wszyst kie nie zbęd ne do ku men ty tuż po tym, gdy we szła w
ży cie usta wa.

– Je że li jest ba ła gan w gmi nach, to niech za bio rą się za
po rząd ki – uwa ża po seł Sta ni sław Stec(SLD).

We dług po słów nie ma po trze by no we li za cji usta wy.
Nie bę dzie zmian
Na ra zie zmia na w usta wie więc nie bę dzie. Jak po wie -

dział w Sej mie Ma rek Za ją ka ła, wi ce pre zes NIK, Mi ni -
ster stwo In fra struk tu ry cze ka na roz pa trze nie przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny wnio sku pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go do ty czą ce go usta wy. Do pie ro wte dy ewen tu al nie
po dej mie de cy zję, co da lej.

2. Zwiàzek w sprawie nadzoru

Te mat nad zo ru nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców
wra ca jak bu me rang. Już od po nad ro ku jest on wy ko rzy -
sty wa ny do two rze nia nie praw dzi we go ob ra zu PZD ja ko
or ga ni za cji, któ ra ja ko by dzia ła po za gra ni ca mi pra wa i
nie pod le ga żad ne mu nad zo ro wi. Ta ki za rzut wy su wał na
po cząt ku ubie głe go ro ku Rzecz nik Praw Oby wa tel skich,
a te raz jest on po wie la ny przez NIK. Świad czy o tym tekst
po wyż sze go ar ty ku łu, w któ rym czy ta my „NIK sfor mu ło -
wa ła tak że wie le za rzu tów pod ad re sem sa me go PZD. Jej
zda niem trud no jed nak zdy scy pli no wać ten zwią zek, bo
usta wo daw ca w żad nych prze pi sach nie wska zał urzę du,
któ ry spra wo wał by nad nim nad zór”. Na pod sta wie tej fał -
szy wej te zy za rów no Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, a te -
raz NIK for mu łu ją wnio sek o do ko na nie zmia ny usta wy 
o ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Nie po dzie la jąc ta kie go po glą du, Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD już 25 mar ca 2010 ro ku do ko na ło wła snej oce -
ny przed mio to we go za gad nie nia i przy ję ło w tej spra wie
ofi cjal ne sta no wi sko Związ ku, w któ rym kom plek so wo
wy ja śni ło wszel kie wąt pli wo ści do ty czą ce za sad nad zo ru
nad Związ kiem. Mi mo tych jed no znacz nych wy ja śnień
nie któ re or ga ny pań stwo we na dal po wta rza ją bez pod staw -
ne twier dze nia o bra ku nad zo rze, zu peł nie igno ru jąc obo -
wią zu ją ce w tej ma te rii prze pi sy usta wo we.

Z po wyż szych wzglę dów za chę ca my wszyst kich za in -
te re so wa nych do za po zna nia się ze sta no wi skiem Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie nad zo ru nad Pol -
skim Związ kiem Dział kow ców. Ma my na dzie ję, że lek tu -
ra te go do ku men tu po zwo li Pań stwu wy ro bić so bie opi nie
w tej bul wer su ją cej spra wie.

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

z dnia 25 mar ca 2010 r.
w spra wie nad zo ru nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców

W związ ku ze sta no wi skiem Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich o bra ku ja kie go kol wiek nad zo ru ad mi ni stra cyj -
ne go nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ re zo sta ło wy ra żo ne na pod sta wie po glą dów Mi ni stra
In fra struk tu ry oraz Pre zy den ta m.st. War sza wy nie uzna -
ją cych się za or ga ny upraw nio ne do spra wo wa nia ta kie go
nad zo ru, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD jest zo bo wią za -
ne usto sun ko wać się do po wyż szych ocen i przed sta wić
w tej spra wie sta no wi sko Związ ku.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest de mo kra tycz ną, sa -
mo dziel ną, nie za leż ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz -
ną, dzię ki cze mu jest part ne rem dla władz pu blicz nych 
i od daw na re ali zu je w prak ty ce ideę spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go. Zwią zek pro wa dzi dzia łal ność, któ ra przy -
czy nia się do re ali za cji ce lów ogól no spo łecz nych,
zwłasz cza w dzie dzi nie wy po czyn ku, re kre acji, oświa ty,
ochro ny przy ro dy i śro do wi ska oraz po pra wy wa run ków
by to wych spo łecz no ści miej skich. Dla te go też Zwią zek

od gry wa nie oce nio ną ro lę wy ko nu jąc za da nia pu blicz ne,
przez co wy rę cza or ga ny ad mi ni stra cyj ne.

Po mi mo tra dy cyj nej nie za leż no ści i sa mo dziel no ści 
– tak bar dzo ce nio nych przez śro do wi sko dział kow ców -
na sza or ga ni za cja ni gdy nie uchy la ła się od nad zo ru ze
stro ny wła ści wych władz pu blicz nych. Wszak to Zwią zek
był ini cja to rem wpro wa dze nia art. 38 do usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, któ ry prze ka zy wał upraw -
nie nia nad zor cze Mi ni stro wi Śro do wi ska. Prze pis ten
do brze funk cjo no wał w prak ty ce, jed nak z nie ja snych
przy czyn i bez ja kich kol wiek kon sul ta cji z PZD re gu la cja
ta zo sta ła uchy lo na z dniem 15 li sto pa da 2008 r. Obec nie
zaś jest to wy ko rzy sty wa ne prze ciw ko Związ ko wi i usta -
wie o ROD ja ko za rzut o rze ko mym ode rwa niu PZD spod
nad zo ru pu blicz ne go. Słu ży to w kon se kwen cji do for mu -
ło wa nia po stu la tów o zmia nę po wszech nie po pie ra nej
usta wy o ROD, któ ra two rzy gwa ran cje praw ne dla dal -
sze go by tu i roz wo ju ogro dów dział ko wych. Ist nie je więc
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po trze ba od nie sie nia się do po wyż sze go za rzu tu po przez
usta le nie or ga nu spra wu ją ce go nad zór nad PZD w opar ciu
o obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa.

Jak wspo mnia no, Zwią zek jest or ga ni za cją spo łecz ną
po wo ła ną w dro dze usta wy w ce lu re ali za cji ści śle okre -
ślo nych za dań. Sta tus PZD zo stał więc okre ślo ny przede
wszyst kim w usta wie o ROD, gdzie znaj du ją się ele men -
tar ne prze pi sy do ty czą ce za sad funk cjo no wa nia Związ ku.
Nie ozna cza to jed nak, że usta wa o ROD za wie ra peł ną 
i wy czer pu ją cą re gu la cję do ty czą cą po zy cji praw nej PZD,
gdyż nie by ło by to ani moż li we, ani po trzeb ne. Usta wa o
ROD jest bo wiem usta wą szcze gól ną, któ ra w spo sób od -
ręb ny nor mu je ści śle okre ślo ne za gad nie nia, na to miast w
po zo sta łym za kre sie za sto so wa nie znaj du ją prze pi sy ogól -
ne do ty czą ce or ga ni za cji spo łecz nych, któ re znaj du ją się w
usta wie – Pra wo o sto wa rzy sze niach. Za sa dę tą wy ra ża
art. 7 ust. 2 tej usta wy, któ ra od no si się do PZD w każ dej
spra wie unor mo wa nej w usta wie – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach, któ ra nie jest ina czej roz strzy gnię ta w usta wie o
ROD. Ozna cza to więc, że sko ro uchy lo no art. 38 usta wy
o ROD, to w kwe stii nad zo ru nad dzia łal no ścią Związ ku
sto su je się prze pi sy usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach.

Dla te go też Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że
na grun cie obec nie obo wią zu ją ce go pra wa or ga nem spra -
wu ją cym nad zór nad PZD, ja ko ogól no kra jo wą or ga ni za -
cją spo łecz ną, jest sta ro sta wła ści wy ze wzglę du na
sie dzi bę Związ ku, a za tem Pre zy dent m. st. War sza wy (art.
8 ust. 5 pkt 2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach). Jed no -
cze śnie po wo ła na usta wa prze wi du je od ręb ny nad zór nad
te re no wy mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi. W przy pad ku
PZD ta ki mi jed nost ka mi – z mo cy art. 28 ust. l pkt 2 usta -
wy o ROD – są funk cjo nu ją ce w Związ ku okrę gi. Wo bec
te go na le ży uznać, że or ga na mi nad zo ru ją cy mi jed nost ki
te re no we PZD (okrę gi) są sta ro sto wie wła ści wi ze wzglę -
du na sie dzi by tych jed no stek, czy li za zwy czaj pre zy den -
ci od po wied nich miast na pra wach po wia tu (art. 27 usta wy
- Pra wo o sto wa rzy sze niach). Na to miast usta wa ta nie
obej mu je nad zo rem ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
któ rym usta wo daw ca nie na dał sta tu su jed no stek te re no -
wych PZD, ale pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych
Związ ku (art. 28 ust. l pkt l usta wy o ROD). W kon se -
kwen cji spra wy do ty czą ce ogro dów po win ny być za ła -
twia ne za po śred nic twem od po wied nie go okrę go we go
za rzą du, któ ry z mo cy sta tu tu PZD (zba da ne go przez sąd
po wszech ny w ra mach re je stra cji Związ ku) jest nie tyl ko
we wnętrz nym or ga nem nad zo ru ją cym ROD z ob sza ru
swo je go dzia ła nia, ale rów nież re pre zen tu je in te re sy ROD
i współ pra cu je z or ga na mi pu blicz ny mi w za kre sie za kła -
da nia, funk cjo no wa nia i roz wo ju ogro dów (por. § 122 oraz
§ 123 sta tu tu PZD).

Na le ży pod kre ślić, że or ga ny nad zor cze nie mo gą po -
dej mo wać do wol nych dzia łań w ra mach swo ich kom pe -
ten cji. Nad zór nad or ga ni za cja mi spo łecz ny mi mo że być
bo wiem wy ko ny wa ny wy łącz nie z punk tu wi dze nia le gal -
no ści, tzn. zgod no ści dzia łal no ści tych pod mio tów z prze -

pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi sta tu tu, bez wkra cza nia w
me ry to rycz ną stro nę tej dzia łal no ści. W re zul ta cie ozna cza
to, że upraw nie nie do za sto so wa nia od po wied nich środ -
ków nad zo ru po wsta je do pie ro kie dy dzia łal ność da nej or -
ga ni za cji jest sprzecz na z pra wem we wnętrz nym lub
ogól nie obo wią zu ją cym.

Prze pi sy ści śle okre śla ją, ja kie środ ki mo gą być sto so -
wa ne wo bec nad zo ro wa nej or ga ni za cji. Ro dzaj za sto so -
wa ne go środ ka mu si być ade kwat ny do ro dza ju i stop nia
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści. Wo bec te go pra wo za -
bra nia or ga nom nad zor czym sto so wać do wol nie wy bra ne
środ ki nad zo ru nie za leż nie od ro dza ju i stop nia stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ści. Ka ta log ta kich środ ków znaj du je
się w usta wie – Pra wo o sto wa rzy sze niach i obej mu je
moż li wość:

1) żą da nia do star cze nia, w wy zna czo nym ter mi nie, od -
pi sów uchwał od po wied nich or ga nów Związ ku,

2) żą da nia nie zbęd nych wy ja śnień,
3) wy stą pie nia o usu nię cie stwier dzo nych nie pra wi dło -

wo ści w okre ślo nym ter mi nie,
4) udzie le nia ostrze że nia,
5) wy stą pie nia do są du o za sto so wa nie jed ne go ze środ -

ków nad zo ru są do we go.
Za kres dzia łań, ja kie mógł by pod jąć or gan nad zor czy

wo bec PZD, jest ści śle okre ślo ny oraz iden tycz ny dla
wszyst kich or ga ni za cji pod le ga ją cych usta wie – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach. W szcze gól no ści or gan nie miał by
moż li wo ści uchy lać uchwał Związ ku, co na le ży ewen tu -
al nie do nie za wi słe go są du. Na le ży jed nak za zna czyć, że
w ra zie nie za sto so wa nia się do wy ma gań okre ślo nych 
w pkt l i 2, sąd – na wnio sek or ga nu nad zo ru ją ce go – mo -
że na ło żyć grzyw nę. W ter mi nie 7 dni moż na jed nak wy -
stą pić do są du o zwol nie nie od grzyw ny, je że li po jej
wy mie rze niu nie zwłocz nie za sto so wa no się do wy ma gań
or ga nu nad zo ru ją ce go.

Usta le nie po wyż szych or ga nów i za sad nad zo ru wy ni ka
w spo sób oczy wi sty z usta wy - Pra wo o sto wa rzy sze niach,
wo bec cze go nie zro zu mia ły jest wy ra ża ny ostat nio po gląd
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich o bra ku ja kie go kol wiek
nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go nad dzia łal no ścią Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Po gląd ten opie ra się o błęd ne za -
ło że nie, że spra wo wa nie nad zo ru nad Związ kiem, we dług
prze pi sów usta wy - Pra wo o sto wa rzy sze niach, by ło by
dzia ła niem „na pod sta wie do mnie ma nia”, co jest ską di -
nąd nie do pusz czal ne. Nie traf ność te go po glą du wy ni ka z
te go, że usta le nie wła ści we go sta ro sty, ja ko or ga nu nad zo -
ru ją ce go od po wied nie struk tu ry PZD, nie jest re zul ta tem
do mnie ma nia, któ re mo że mieć miej sce je dy nie wte dy,
gdy nie ist nie je nor ma praw na re gu lu ją ca da ne za gad nie -
nie. W przed mio to wej zaś kwe stii ta ka nor ma obo wią zu -
je i z te go wzglę du nie ma po wo du, aby or ga ny
ad mi ni stra cji pu blicz nej sto so wa ły ja kie kol wiek do mnie -
ma nia.

W kon se kwen cji nie ma żad nych pod staw do twier dze -
nia, że obo wią zu ją ce prze pi sy nie prze wi du ją nad zo ru nad
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Związ kiem. Za ist nia łą sy tu ację na le ży ra czej roz pa try wać
w ka te go riach bez czyn no ści ad mi ni stra cyj nej, ewen tu al -
nie spo ru kom pe ten cyj ne go, gdzie za rów no Pre zy dent m.
st. War sza wy, jak i Mi ni ster In fra struk tu ry nie uzna ją się
za or ga ny nad zo ru ją ce PZD. W ta kim zaś przy pad ku obo -
wią zu ją ce pra wo prze wi du je od po wied nie po stę po wa nie
są do wo ad mi ni stra cyj ne do ty czą ce roz strzy ga nia po dob -
nych spo rów. Co istot ne, ta kie po stę po wa nie mo że za ini -
cjo wać m.in. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Jed nak nie
pod jął w tym za kre sie żad nych dzia łań. Zdzi wie nie mu si
tak że bu dzić, że Rzecz nik pod kre ślał, iż po dzie la sta no -
wi sko Związ ku w spra wie sto so wa nia usta wy – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach w za kre sie nad zo ru nad PZD, lecz jed -
no cze śnie twier dzi, iż Zwią zek nie pod le ga ja kie mu kol -
wiek nad zo ro wi.

Sprzecz ność te go ro zu mo wa nia jest za sta na wia ją ca,
zwłasz cza w świe tle po stu la tu Rzecz ni ka do Mi ni stra In -
fra struk tu ry o no we li za cję usta wy o ROD ze wzglę du na
po trze bę okre śle nia or ga nu nad zor cze go nad Związ kiem.
Ro dzi się więc za sad ne przy pusz cze nie, że kwe stia nad zo -

ru nie jest praw dzi wym pro ble mem - sko ro sam Rzecz nik
nie wy stą pił na wet o roz strzy gnię cie tej spra wy przez sąd
- a je dy nie pre tek stem do za ini cjo wa nia zmia ny usta wy 
o ROD, w któ rej obro nie opo wie dzia ło się 619 tys. dział -
kow ców.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD stwier dza, że po mi mo usta wo wo za gwa ran to wa nej
sa mo dziel no ści i nie za leż no ści Zwią zek za wsze uzna wał
po trze bę nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go nad swo ją dzia łal no -
ścią i ni gdy się od te go nie uchy lał. Ta ki nad zór nie mo że
być jed nak bez względ ny, lecz mu si stwa rzać ochro nę
przed bez praw ną in ge ren cją przez or ga ny pu blicz ne 
w dzia łal ność PZD. Obec nie Zwią zek pod le ga nad zo ro wi
ad mi ni stra cyj ne mu na pod sta wie usta wy - Pra wo o sto wa -
rzy sze niach, więc bez za sad ne są twier dze nia, że na sza or -
ga ni za cja jest wy ję ta spod ja kie go kol wiek nad zo ru.
Na le ży w tym kon tek ście tak że przy po mnieć, że w ra mach
PZD funk cjo nu ją spraw nie dzia ła ją ce or ga ny kon tro li we -
wnętrz nej, któ re sa mo dziel nie ogra ni czają przy pad ki na -
ru sza nia pra wa do mi ni mum.

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

3. Kra jo wa Ra da od po wia da na in ter pe la cj´ po słów

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
W związ ku ze skie ro wa ną do Mi ni stra Śro do wi ska in ter -

pe la cją po słów Grze go rza Ro sza ka i Mar ka Wojt kow skie -
go w spra wie gro ma dze nia śmie ci oraz od pa dów nie -
bez piecz nych dla śro do wi ska na te re nach ro dzin nych
ogród ków dział ko wych, zwra cam się z uprzej mą proś bą 
o udzie le nie od po wie dzi na na stę pu ją ce py ta nia:

1. Ja kie dzia ła nia po dej mo wa ne są w przed mio cie eg -
ze kwo wa nia ochro ny śro do wi ska (wy sy pi ska gru zu, śmie -

ci itp.) na te re nach ogro dów dział ko wych bę dą cych w za -
rzą dza niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców?

2. Czy Pol ski Zwią zek Dział ko wy prze ka zu je in for ma -
cje o gro ma dze niu od pa dów nie bez piecz nych dla śro do wi -
ska w myśl obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa?

Ze wzglę du na ko niecz ność ter mi no we go udzie le nia od -
po wie dzi, pro szę o prze ka za nie po wyż szych in for ma cji
do dnia 2 lu te go 2011 r.

Z po wa ża niem
Za stęp ca Dy rek to ra De par ta men tu 

/-/ Mał go rza ta Szym bor ska
War sza wa, 26 stycz nia 2011 r.
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W od po wie dzi na Pań stwa pi smo w spra wie in ter pe la cji
po słów Grze go rza Ro sza ka i Mar ka Wojt kow skie go (znak
jak wy żej), Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców pra gnie udzie lić na stę pu ją cych in for ma cji.

Ad 1) Na te re nach wszyst kich ro dzin nych ogro dów
dział ko wych obo wią zu je uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę
PZD re gu la min ROD, któ ry okre śla szcze gó ło we za sa dy
do ty czą ce za go spo da ro wa nia i użyt ko wa nia dział ki oraz
funk cjo no wa nia i za go spo da ro wa nia ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, a tak że za sa dy współ ży cia spo łecz ne go obo -
wią zu ją ce na te re nie ogro dów.

Re gu la min ROD nor mu je m.in. kwe stię kom po sto wa -
nia i usu wa nia od pa dów. Przede wszyst kim każ dy dział -
ko wiec ma obo wią zek kom po sto wać od pa dy po cho dze nia
or ga nicz ne go, a w szcze gól no ści po cho dzą cych z dział ki
czę ści ro ślin. Te go ty pu od pa dów nie moż na spa lać, ani
też wrzu cać do ogro do wych po jem ni ków na śmie ci. Po -
jem ni ki słu żą bo wiem do gro ma dze nia od pa dów po cho -
dze nia nie orga nicz ne go (np. pla sti ki, pa pier, szkło itp.).
Jed no cze śnie re gu la min ROD wpro wa dza sze reg za ka zów
do ty czą cych przed mio to we go za gad nie nia, w tym m.in.
za kaz za nie czysz cza nia dzia łek, ale jek, dróg, ro wów me -
lio ra cyj nych, oraz oto cze nia ogro du wszel ki mi od pa da mi,
a tak że za kaz gro ma dze nia, prze cho wy wa nia i spa la nia na
te re nie ogro du i dział ce wszel kich od pa dów. Po wyż sze re -
gu la cje są za bez pie czo ne sank cja mi sta tu to wy mi, czy li ka -
ra mi po rząd ko wy mi oraz – w skraj nych przy pad kach 
– po zba wie niem człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

W kwe stiach ogól nych za rząd ROD od po wia da za zgod -
ne z obo wią zu ją cym pra wem, w tym pra wem miej sco -
wym, gro ma dze nie i usu wa nie od pa dów z te re nu ogro du.
Ozna cza to, że za rzą dy po szcze gól nych ROD dzia ła ją we -
dług za sad okre ślo nych w usta wie z dnia 13 wrze śnia 1996 r.

o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach. W szcze -
gól no ści ogro dy są wy po sa ża ne w urzą dze nia słu żą ce do
zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych, któ re są usu wa ne przez
od po wied nie pod mio ty, co jest rów nież do ku men to wa ne.

Ad 2) Je że li cho dzi o od pa dy nie bez piecz ne, to na te re nie
ogro dów sto so wa na jest przede wszyst kim usta wa z dnia
19 czerw ca 1997 r. o za ka zie sto so wa nia wy ro bów za wie -
ra ją cych azbest. Cho dzi głów nie o wy stę pu ją ce jesz cze na
nie któ rych dział kach fa li ste pły ty azbe sto wo -ce men to we,
zwa ne eter ni tem. W tym za kre sie prze pi sy wy ko naw cze do
po wyż szej usta wy na ło ży ły na wła ści cie li i wła da ją cych
nie ru cho mo ścia mi sze reg obo wiąz ków. Pod sta wo wy obo -
wią zek do ty czy in wen ta ry za cji wy ro bów za wie ra ją cych
azbest i prze ka za nie tej in for ma cji do wła ści we go od po -
wied nio wo je wo dy, wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta mia -
sta. Po win ność ta ob cią żą od po wied nio za rząd ogro du oraz
dział kow ca. Po nad to obo wią zu ją ce prze pi sy okre śla ją mię -
dzy in ny mi spo so by za bez pie cza nia wy ro bów azbe sto -
wych, aby zmi ni ma li zo wać ich szko dli wość dla oto cze nia,
a tak że wa run ki usu wa nia wy ro bów azbe sto wych. Usta wa
oraz wy da ne na jej pod sta wie prze pi sy wy ko naw cze są bar -
dzo waż ne z punk tu wi dze nia in te re sów dział kow ców, po -
nie waż na kła da ją wie le obo wiąz ków na tych, któ rzy są
wła ści cie la mi al tan po kry tych eter ni tem, a tak że na kła da ją
od po wied nie obo wiąz ki na za rzą dy ogro dów. Z te go wzglę -
du Kra jo wa Ra da PZD sys te ma tycz nie pu bli ku je w tym te -
ma cie in for ma cje i przy po mnie nia, aby za rzą dy ogro dów 
i dział kow cy zna li po wyż sze ure gu lo wa nia praw ne i wy -
peł nia li cią żą ce na nich obo wiąz ki do ty czą ce usu wa nia wy -
ro bów za wie ra ją cych azbest.

Wy ra ża my na dzie ję, że po wyż sze in for ma cje wy ja śnią
Pań stwu wszel kie wąt pli wo ści zwią za ne z przed mio to wą
spra wą.

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

Mi ni ster stwo Śro do wi ska
De par ta ment Go spo dar ki
Od pa da mi
War sza wa

Wasz znak: DGOop-070-3-3498/10/KK

War sza wa, 2 lu ty 2011 r.

4. Umo wa dzier ̋ a wy – nie dla grun tów ROD!

W dniu 9 lip ca 2010 r. Urząd Mia sta, Wy dział Skar bu
Pań stwa w Kra ko wie wy stą pił do Okrę go we go Za rzą du
PZD Ma ło pol skie go z pro po zy cją pod pi sa nia umów dzier -
ża wy na wszyst kie grun ty ROD po ło żo ne na te re nie mia -

sta Kra ko wa. Mia ło by to na ce lu re gu la cję sta nu praw ne -
go tych grun tów, któ ra jest moż li wa do pie ro w obec nym
sta nie praw nym. Zwią za ne jest to z tym, że obec nie nie
ma już wy mo gu, że tyl ko grun ty ROD po ło żo ne na te re -
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nach (bę dą cych wła sno ścią jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go) prze zna czo nych w miej sco wych pla nach za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ogro dy dział ko we
mo gą być prze ka za ne na rzecz PZD (wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z dnia 9.12.2008 r.). Wy so ko ści sta wek
dzier żaw nych zo sta ły okre ślo ne w za rzą dze niu nr
1852/2007 Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa z dnia 7.09.2007
r., zmie nio ne go za rzą dze niem nr 211/2010 z dnia
4.02.2010 r. i wy no si ły by rocz nie od 0,06 zł do 0,74 zł za
m2 (w za leż no ści od stre fy po ło że nia grun tu). Zda niem
Urzę du Mia sta Kra ko wa, grun ty ROD w Kra ko wie ma ją
nie ure gu lo wa ną sy tu ację praw ną. Część ROD by ła two -
rzo na ja ko przy za kła do we pra cow ni cze ogro dy dział ko -
we. Za kła dy pra cy by ły zo bo wią za ne do po zy ski wa nia
de cy zji lo ka li za cyj nych oraz osta tecz nych de cy zji o prze -
ka za niu nie ru cho mo ści w użyt ko wa nie. Tyl ko nie licz ne
za kła dy pra cy uzy ska ły pra wo za rzą du lub użyt ko wa nia,
usta na wia ne na pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nej. 
W związ ku z tym, PZD nie mógł prze jąć praw, któ rych
nie po sia da ły za kła dy pra cy. Tym sa mym, w przy pad ku
więk szo ści kra kow skich ROD, PZD nie le gi ty mu je się ty -
tu łem praw nym do ich grun tów np. część ROD „Po lon” w
Kra ko wie. Ure gu lo wa ną sy tu ację praw ną moż na przy jąć
wy łącz nie w za kre sie grun tów ROD „Pła szów” i czę ści
ROD „Dęb ni ki” w Kra ko wie.

W od po wie dzi na pro po zy cję za war cia umów dzier ża wy
i ta kie uza sad nie nie, Kra jo wa Ra da PZD za ję ła na stę pu ją -
ce sta no wi sko w tej spra wie.

Zgod nie z art. 10 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z 8 lip ca 2005 r., ty tuł praw ny PZD do grun tu, bę -
dą ce go wła sno ścią jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go lub
Skar bu Pań stwa mo że być dwo ja ki: użyt ko wa nie al bo
użyt ko wa nie wie czy ste (ewen tu al nie wła sność). Ta ka sa -
ma za sa da obo wią zy wa ła przy grun tach prze ka zy wa nych
dla PZD pod rzą da mi usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych z dnia 6 ma ja 1981 r. (art. 8). Od tej za sa dy
usta wo daw ca nie prze wi dział wy jąt ków.

Do dnia wej ścia w ży cie usta wy o POD z 1981 r. obo -
wią zy wa ła usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych z 9 mar ca 1949 r.. Zgod nie z tą usta wą za kła da nie
ogro dów dział ko wych by ło wręcz obo wiąz kiem gmin. 
W tym cza sie do za kła da nia i utrzy ma nia ogro dów dział -
ko wych by ły zo bli go wa ne rów nież za kła dy pra cy, któ re
za trud nia ły po wy żej 200 osób. (art. 5) Aby zre ali zo wać
ten obo wią zek, za kła dy pra cy i gmi ny mu sia ły po zy skać
grunt, a na stęp nie za opa trzyć ogród w ogro dze nie, wo dę,
urzą dze nia sa ni tar ne, tech nicz ne i spo łecz ne. Środ ki prze -
zna czo ne na ten cel z re gu ły po cho dzi ły ze środ ków przed -
się bior stwa - za kła do wych fun du szy so cjal nych. Uprasz-
cza jąc, moż na więc po wie dzieć, że bu do wa in fra struk tu -
ry ogro do wej by ła fi nan so wa na ze środ ków pra cow ni ków
za kła dów, któ rzy są obec nie dział kow ca mi.

Zgod nie z obo wią zu ją cym po rząd kiem praw nym, gmi -
ny mia ły obo wią zek prze ka za nia grun tu na rzecz za kła du
pra cy w try bie ad mi ni stra cyj nym. Na to miast z dniem wej -

ścia w ży cie usta wy o POD z 1981 r. i po wsta niem PZD
gmi ny mia ły obo wią zek prze ka zy wa nia grun tów bez po -
śred nio na rzecz Związ ku. Jak po ka zu je prak ty ka, prze ka -
zy wa nie grun tów na rzecz za kła dów pra cy nie za wsze
od by wa ło się zgod nie z prze pi sa mi pra wa. Za miast usta -
na wia nia ty tu łu praw ne go w dro dze de cy zji ad mi ni stra -
cyj nej, gmi ny prze ka zy wa ły grunt pro to ko ła mi zdaw-
czo -od bior czy mi, na pod sta wie de cy zji o lo ka li za cji ogól -
nej i szcze gó ło wej (obec ne po zwo le nie na bu do wę, któ re
nie kształ to wa ło praw do te re nu).

Bio rąc pod uwa gę, że znacz na część ogro dów dział ko -
wych po wsta ła przed po wsta niem Związ ku, wy da je się
nie uza sad nio ne osą dza nie PZD za nie kom plet ną do ku -
men ta cję w tym za kre sie. Nie moż na przy pi sy wać wi ny
PZD za ewen tu al ne błę dy urzęd ni cze, lu ki w gmin nej do -
ku men ta cji do ty czą cej za kła da nia i usta na wia nia ty tu łu
praw ne go PZD. To sa mo do ty czy ROD utwo rzo nych
przez za kła dy pra cy, od któ rych PZD otrzy mał czę sto tyl -
ko do ku men ty szcząt ko we. Nie bez zna cze nia jest rów -
nież fakt, że za cho dzą ce w la tach 90 prze kształ ce nia
wła sno ścio we sprzy ja ły po wsta wa niu bra ków w do ku -
men ta cji for mal no -praw nej za kła dów pra cy i co za tym
idzie, za cie ra niu się hi sto rii ROD. Cze go obec nie skut -
kiem jest la wi na po zwów o zwrot grun tów i za pła tę od -
szko do wa nia za bez u mow ne ko rzy sta nie, kie ro wa nych
przez za kła dy pra cy, któ re bez praw nie uwłasz czy ły się na
grun cie ROD.

Usta wo daw ca, prze wi du jąc po wyż sze sy tu acje i zna jąc
re alia funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w tam tych
cza sach, nie bez przy czy ny za mie ścił w usta wie o POD 
z 1981 r. (w prze pi sach wpro wa dza ją cych) art. 32 i 33.
Zgod nie z ty mi ar ty ku ła mi, miej skie i przy za kła do we
POD ist nie ją ce w dniu wej ścia w ży cie sta ły się POD 
w ro zu mie niu usta wy (art. 32 ust. l). PZD prze jął nie od -
płat nie ma ją tek, na leż no ści i zo bo wią za nia do tych czas
dzia ła ją cych jed no stek or ga ni za cyj nych POD (art. 32 ust.
2). Na to miast POD ist nie ją ce po nad 10 lat, a nie ma ją ce
usta lo nej lo ka li za cji, zo sta ły uzna ne za pra cow ni cze ogro -
dy dział ko we (art. 33). Szcze gól ne zna cze nie dla PZD 
w tej sy tu acji ma art. 33 usta wy o POD z 1981 r. Dzię ki
nie mu, wszyst kie ogro dy dział ko we o nie ure gu lo wa nej
sy tu acji praw nej (zwią za nej m.in. z bra kiem lub wa dli wą
do ku men ta cją do ty czą cą ty tu łu praw ne go do grun tu) sta -
ły się ogro da mi dział ko wy mi o ure gu lo wa nej sy tu acji
praw nej. A w sto sun ku do ich grun tów, Zwią zek – z mo -
cy pra wa - na był pra wo użyt ko wa nia (ogra ni czo ne pra wo
rze czo we). Ten ty tuł praw ny PZD był wie lo krot nie pod -
wa ża ny. Osta tecz nie w tej spra wie wy po wie dzia ło się
orzecz nic two, któ re jed no znacz nie opo wie dzia ło się za
pra wem użyt ko wa nia przy słu gu ją cym PZD (wy rok NSA
z dnia 3.03.1995 r. sygn. akt. I SA 2526/93, wy rok SN z
dnia 5.08.2004 r., sygn. akt. III CK 348/03, wy rok SN z
dnia 6.07.2000 sygn. akt. VCKM 988/00).

Kon se kwen cją ta kie go sta nu rze czy jest to, że sy tu acja
wszyst kich grun tów ROD na by tych pod rzą da mi usta wy
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o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z dnia 9.03.1949 r.
i de kre tu o ogro dach dział ko wych z dnia 25.06.1946 r. jest
ure gu lo wa na, a ty tuł praw ny PZD w peł ni uza sad nio ny.

Je że li cho dzi o wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
z dnia 9.12.2008 r., któ ry uznał za nie zgod ny z Kon sty tu -
cją RP art. 10 usta wy o ROD w za kre sie try bu prze ka zy -
wa nia grun tów ko mu nal nych na rzecz PZD, to nie ma on
za sto so wa nia w przy pad ku ROD już ist nie ją cych. Kon se -
kwen cją utra ty mo cy obo wią zu ją cej te go ar ty ku łu jest to,
że od dnia wej ście w ży cie wy ro ku TK, na by wa nie przez
Zwią zek praw do no wych grun tów mo że od by wać się wy -
łącz nie na za sa dach ogól nych – usta wy o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi tj. za od płat no ścią. W przy pad ku grun tów
już ist nie ją cych ROD, Zwią zek utrzy mu je do nich pra wo
w nie zmie nio nym kształ cie, w opar ciu o kon sty tu cyj ną za -
sa dę ochro ny praw na by tych. W tym za kre sie or ga ny wła -
dzy pań stwo wej zo bo wią za ne są rów nież do prze s-
trze ga nia za sa dy „lex re tro non agit”, któ ra sta no wi fun da -
men tal ną za sa dę de mo kra tycz ne go pań stwa praw ne go.

Pod kre śle nia wy ma ga rów nież fakt, że do tej po ry wy -
rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go uchy la ją cy w czę ści 
art. 10 usta wy o ROD, nie od na lazł swo je go od zwier cie -
dle nia w no we li za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. W związ ku z tym, nie jest jesz cze osta tecz nie
prze są dzo na kwe stia, jak bę dzie wy glą dał tryb prze ka zy -
wa nia grun tów ko mu nal nych pod ogro dy dział ko we. Za -
pi sy usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi ma ją obec nie
cha rak ter wy łącz nie po sił ko wy, a do cza su ure gu lo wa nia
tej spra wy przez Sejm RP – tak że tym cza so wy.

W związ ku z po wyż szym, bez za sad ne jest kwe stio no -
wa ne przez Gmi nę Miej ską Kra ków ty tu łu praw ne go PZD
do grun tów po ło żo nych na te re nie mia sta Kra ko wa. Brak
do ku men ta cji w spra wie ty tu łu praw ne go do grun tu lub
do ku men ta cja szcząt ko wa nie prze są dza o bez u mow nym
ko rzy sta niu z grun tu przez ROD. PZD do wszyst kich
ogro dów, któ re w dniu w ży cie usta wy o POD mia ły cha -
rak ter sta ły, z mo cy tej usta wy na był pra wo użyt ko wa nia.

Pod pi sa nie przez PZD umów dzier ża wy grun tów po ło -
żo nych w Kra ko wie by ło by nie zgod ne z usta wą o ROD,
któ ra nie prze wi du je wła da nia grun ta mi ogro dów dział -
ko wych w opar ciu o ten ty tuł praw ny. Za dzi wia ją ca jest
wręcz pro po zy cja gmi ny w tym za kre sie. W szcze gól no -
ści, że go spo da ro wa nie nie ru cho mo ścia mi przez gmi ny
tak że pod le ga szcze gól ne mu re żi mo wi praw ne mu, z tym
że okre ślo ne mu w usta wie o go spo dar ce nie ru cho mo ścia -
mi. Gmi ny (jak i PZD) są zwią za ne pew ny mi ogra ni cze -
nia mi w za kre sie dys po no wa nia nie ru cho mo ścia mi (np.
art. 13 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi). Na by -
wa nie, zby wa nie grun tów przez gmi ny nie od by wa się jak
w ob ro cie pry wat nym. Tak sa mo jest w przy pad ku PZD.
Na by wa nie grun tów mo że od by wać się wy łącz nie na pod -
sta wie art. 10 usta wy o ROD, a ich li kwi da cja – art. 17-22
usta wy o ROD.

Po za tym, pro po no wa na umo wa dzier ża wy w zu peł no -
ści nie przy sta je do spe cy fi ki ogro dów dział ko wych.

Umo wa dzier ża wy nie za bez pie cza od po wied nio in te re -
sów Związ ku i dział kow ców. Pod pi sa nie umów dzier ża wy
po gor szy ło by sy tu acją praw ną dział kow ców, jak i sa mych
ogro dów. ROD prze sta ły by funk cjo no wać w opar ciu 
o usta wę o ROD i tym sa mym, nie mia ły by już za sto so wa -
nia pra wa wy ni ka ją ce z tej usta wy m.in.. do zwol nień po -
dat ko wych i opłat ad mi ni stra cyj nych (art. 16), pra wo
wła sno ści dział kow ców do na sa dzeń, na nie sień i obiek -
tów znaj du ją cych się na dział ce ro dzin nej (art. 15 ust. 2),
pra wo wła sno ści PZD do urzą dzeń, bu dyn ków i bu dow li,
prze zna czo nych do wspól ne go ko rzy sta nia przez użyt ku -
ją cych dział ki (art. 15 ust. 1). Po nad to, zgod nie z art. 693
§ l Ko dek su cy wil ne go, za uży wa nie i po bie ra nie po żyt -
ków, dzier żaw ca zo bo wią za ny jest pła cić dzier ża wiące mu
czynsz. A dział kow ców, któ rzy są w więk szo ści eme ry ta -
mi i ren ci sta mi nie stać na staw ki za pro po no wa ne przez
gmi nę Kra ków (4 krot nie wyż sze niż skład ka człon kow -
ska w PZD).

Jed nak naj gor sze kon se kwen cje praw ne wy ni ka ją ce 
z umo wy dzier ża wy zwią za ne są z peł ną do wol no ścią 
w kształ to wa niu okre su i ter mi nu wy po wie dze nia ta kiej
umo wy (art. 693 § l k.c.). Tyl ko w sy tu acji, gdy przed mio -
tem umo wy jest dzier ża wa grun tu rol ne go ma ją za sto so -
wa nie dłuż sze ter mi ny wy po wie dze nia, co w przy pad ku
grun tów po ło żo nych na te re nie Kra ko wa ra czej nie bę dzie
mia ło za sto so wa nia. Skut kiem moż li wo ści wy po wie dze -
nia umo wy dzier ża wy w każ dym cza sie bę dzie li kwi da cja
ogro du – bez wy ma ga nej zgo dy PZD, bez pra wa do te re -
nu za mien ne go i od two rze nie na nim no we go ROD oraz
do od szko do wa nia za ma ją tek PZD i dział kow ców. Do -
dat ko wo, zgod nie z art. 705 Ko dek su Cy wil ne go, po za -
koń cze niu dzier ża wy, obo wiąz kiem dzier żaw cy jest
zwró ce nie wy dzier ża wia ją ce mu przed mio tu dzier ża wy,
któ ry mu si znaj do wać się w sta nie zgod nym z za sa da mi
pra wi dło wej go spo dar ki. To w prak ty ce mo że ozna czać,
że w przy pad ku li kwi da cji, dział kow cy bę dą mu sie li sa mi
i na wła sny koszt upo rząd ko wać te ren. Obec nie wy glą da
to ina czej za spra wą usta wy o ROD, któ ra to ce du je te
obo wiąz ki na wnio sko daw cę li kwi da cji.

Dla te go też nie do przy ję cia są pro po zy cje mia sta
Kra ko wa do ty czą ce re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD po przez umo wy dzier ża wy. Jesz cze raz wy -
ma ga pod kre śle nia, że ta ka umo wa jest nie zgod na 
z usta wą ROD, któ ra prze wi du je użyt ko wa nie, użyt -
ko wa nie wie czy ste i wła sność ja ko pra wo mo gą ce przy -
słu gi wać PZD do grun tu ROD.

Na za koń cze nie war to rów nież za zna czyć, że pod pi sa -
nie przez PZD umów dzier ża wy by ło by jed no znacz ne ze
stwier dze niem, że do tej po ry Zwią zek ko rzy stał z grun tu
bez ty tu łu praw ne go, co nie jest zgod ne ze sta nem fak -
tycz nym i praw nym. 

Po za tym, nie ru cho mo ści za ku pio ne przez za kła dy pra -
cy z prze zna cze niem pod or ga ni za cję ogro dów dział ko -
wych sta ły się wła sno ścią gmi ny (zo sta ły sko mu na -
li zo wa ne) tyl ko dzię ki te mu, że znaj do wa ły się na nich
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ROD. W związ ku z tym, ab sur dal na wy da je się pro po zy -
cja Gmi ny Miej skiej Kra ków do ty czą ca po bie ra nia czyn -

szów dzier żaw nych od grun tów otrzy ma nych wy łącz nie
dzię ki ogro dom dział ko wym.

przy go to wa ła 
Mo ni ka Kil jań czyk 

WGG KR PZDWar sza wa, dnia 21 stycz nia 2011 r.

5. Przy łà cze nie ROD do sie ci ka na li za cyj nej

Zgod nie z art. 5 ust. l pkt. 2 usta wy o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi nach, wła ści ciel (lub użyt kow nik
wie czy sty) ma obo wią zek pod łą cze nia swo jej nie ru cho -
mo ści do ist nie ją cej sie ci ka na li za cyj nej. W szcze gól no ści
ma to miej sce w sy tu acjach, gdzie nie ru cho mo ści po ło żo -
ne są w stre fach ochron nych uję cia wo dy oraz na ob sza -
rach ochron nych zbior ni ków wód śród lą do wych.

Co do za sa dy, stre fę ochron ną i ob sza ry chro nio ne usta -
na wia w dro dze roz po rzą dze nia, dy rek tor re gio nal ne go za -
rzą du go spo dar ki wod nej. Wska za ne są w nim za ka zy,
na ka zy oraz ogra ni cze nia w za kre sie użyt ko wa nia grun -
tów lub ko rzy sta nia z wo dy.

Stre fa ochron na dzie li się na te ren ochro ny bez po śred -
niej i po śred niej. Na te re nie ochro ny bez po śred niej ujęć
wód pod ziem nych oraz po wierzch nio wych za bro nio ne
jest użyt ko wa nie grun tów do ce lów nie zwią za nych z eks -
plo ata cją uję cia wo dy. Te ren ochro ny bez po śred niej na le -
ży ogro dzić, a je go gra ni ce prze bie ga ją ce przez wo dy
po wierzch nio we ozna czyć za po mo cą roz miesz czo nych
w wi docz nych miej scach sta łych zna ków sto ją cych lub
pły wa ją cych; na ogro dze niu oraz zna kach na le ży umie -
ścić ta bli ce za wie ra ją ce in for ma cje o uję ciu wo dy i za ka -
zie wstę pu osób nie upo waż nio nych. Na to miast na
te re nach ochro ny po śred niej mo że być za bro nio ne lub
ogra ni czo ne wy ko ny wa nie ro bót oraz in nych czyn no ści
po wo du ją cych zmniej sze nie przy dat no ści uj mo wa nej wo -
dy lub wy daj no ści uję cia. Do ty czy to m.in. wpro wa dza nia
ście ków do wód lub do zie mi, sto so wa nia na wo zów oraz
środ ków ochro ny ro ślin, wy ko ny wa nia ro bót me lio ra cyj -
nych oraz wy ko pów ziem nych, lo ka li zo wa nia ferm cho wu
lub ho dow li zwie rząt, my cia po jaz dów me cha nicz nych,
urzą dza nia par kin gów czy też lo ka li zo wa nia no wych ujęć
wo dy (art. 54 usta wy Pra wo wod ne).

W przy pad ku ROD, szcze gól ne zna cze nie bę dzie mia -
ło ogra ni cze nie zwią za ne z wpro wa dza niem ście ków do
wód lub do zie mi. Z uwa gi, że wią że się ono z obo wiąz -
kiem li kwi da cji zbior ni ków bez od pły wo wych (szamb) 
i na ka zem przy łą cze nia do sie ci ka na li za cyj nej. Nie wy -
wią za nie się z obo wiąz ku skut ku je sank cja mi kar ny mi w
po sta ci na ło że nia ka ry grzyw ny. Zwol nie nie od obo wiąz -
ku pod łą cze nia się do sie ci ka na li za cyj nej jest moż li we,
ale wy łą cze nie w przy pad kach, gdy nie ru cho mość jest wy -

po sa żo na w przy do mo wą oczysz czal nię ście ków. Chy ba,
że prze pi sy szcze gól ne wy klu cza ją ta ką moż li wość.

W ostat nim cza sie, obo wią zek przy łą cze nia do sie ci ka -
na li za cyj nej zo stał na ło żo ny na ro dzin ne ogro dy dział ko -
we po ło żo ne na te re nie okrę gu byd go skie go. Do ty czy to
m.in. ROD „Za ci sze”, „Opła wiec”, „Ustro nie”, „Trans -
por to wiec” i „Pod gó rze” w Byd gosz czy.

W przy pad ku ROD „Opła wiec” obo wią zek przy łą cze nia
do sie ci ka na li za cyj nej zo stał na ło żo ny de cy zją z dnia
9.12.2010 r. i zwią za ny jest z tym, że ogród le ży w stre fie
ochron nej uję cia wo dy po wierzch nio wej z rze ki Brdy
„Czyż ków ko”, któ ra zo sta ła usta no wio na de cy zją Wo je -
wo dy Byd go skie go z dnia 19.08.1997 r. Zgod nie z za pi sa -
mi tej de cy zji na te re nie po śred niej stre fy ochron nej
za bra nia się gro ma dze nia i wpro wa dza nia do zie mi ście -
ków, któ re mo gą za nie czysz czać wo dę. Na te re nie te go
ogro du znaj du ją się 124 dział ki, w tym 101 jest wy po sa -
żo nych w szam ba. Pre zy dent Byd gosz czy na ka zał wy ko -
na nie obo wiąz ku przy łą cze nia do sie ci ka na li za cyj nej 
w ter mi nie do dnia 21.12.2014 r.

Na to miast, w przy pad ku ROD „Za ci sze”, Pre zy dent Byd -
gosz czy w de cy zji z dnia 17.09.2008 r. na ka zał przy łą cze -
nie się do sie ci ka na li za cyj nej w ter mi nie do dnia
31.12.2013 r. De cy zja zo sta ła wy da na w opar ciu o po sta no -
wie nie In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska i pi smo In spek to ra
Sa ni tar ne go, któ rzy wska zu ją, że ten ro dzin ny ogród dział -
ko wy za nie czysz cza uję cie wo dy „Las Gdań ski”. W to ku
po stę po wa nia do dat ko wo usta lo no, że ROD po ło żo ny jest
na ob sza rze obo wią zy wa nia Roz po rzą dze nia nr 2/2005 Dy -
rek to ra Re gio nal ne go Za rzą du Go spo dar ki Wod nej 
w Gdań sku z dnia 5.07.2005 r., któ re na ka zu je ska na li zo wa -
nie i li kwi da cję zbior ni ków bez od pły wo wych na nie czy sto -
ści cie kłe. W od po wie dzi, ogród wniósł wnio sek o wzno -
wie nie po stę po wa nia w tej spra wie i uchy le nie przed mio to -
wej de cy zji w spra wie obo wiąz ku przy łą cze nia do sie ci ka -
na li za cyj nej. Pod no szo ne w to ku po stę po wa nia prze pi sy
re gu la mi nu ROD (§ 106), któ re ze zwa la ją na bu do wę
szamb w ogro dach po za gra ni ca mi miast nie zo sta ły uzna -
ne. Przy ję to, że przed mio to we ure gu lo wa nia ma ją cha rak -
ter prze pi sów we wnątrz związ ko wych, a prze pi sy roz po rzą-
dzeń do ty czą cych stref ochron nych są po wszech nie obo -
wią zu ją ce i mają pry mat nad pra wem we wnętrz nym. Obec -
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nie trwa się po stę po wa nie w tej spra wie. Li kwi da cja szamb
i przy łą cze nie się do sie ci ka na li za cyj nej jest bar dzo pro -
ble ma tycz ne, gdyż jest ono zwią za ne z ko niecz no ścią po -
nie sie nia du żych na kła dów fi nan so wych. Dział kow ców,
któ rzy są w więk szo ści eme ry ta mi i ren ci sta mi nie stać na
kosz ty zwią za ne ze spo rzą dze niem do ku men ta cji tech -
nicz nej i wy ko na niem sie ci ka na li za cyj nej. 

Ogro dom nie sprzy ja rów nież orzecz nic two w tym za -
kre sie. Bo wiem, zgod nie z wy ro kiem WSA w War sza wie
z 6 li sto pa da 2009 r. (sygn. akt IV S A/Wal 071/09), de cy -
zja do ty czą ca obo wiąz ku przy łą cze nia do sie ci ka na li za -
cyj nej nie ma cha rak te ru uzna nio we go. Nie są bra ne
moż li wo ści fi nan so we, ży cio we oso by zo bli go wa nej do
wy ko na nia cią żą ce go na niej obo wiąz ku. Roz wa ża się tyl -
ko, czy nie ru cho mość po sia da tech nicz ne moż li wo ści

przy łą cze nia do sie ci ka na li za cyj nej, któ re usta la za kład
wo do cią gów i ka na li za cji. W ce lu zmniej sze nia uciąż li -
wo ści fi nan so wej zwią za nej z przy łą cze niem ROD do sie -
ci ka na li za cyj nej, mia sto pro po nu je roz ło że nie re ali za cji
in we sty cji w cza sie (do 5 lat) i ofe ru je do pro wa dze nie in -
sta la cji do gra ni cy ogro dów. Ta po moc wy da je się jed nak
nie wy star cza ją ca. Na le ży więc roz wa żyć wy stą pie nie 
o po moc fi nan so wą do or ga nów pań stwo wych i sa mo rzą -
do wych oraz spraw dzić moż li wo ści sko rzy sta nia ze środ -
ków unij nych lub też kra jo wych pro gra mów ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki wod nej. W szcze gól no ści, że 
w ta kim przy pad ku bu do wa sie ci ka na li za cyj nej zwią za -
na, jest bez po śred nio z ochro ną śro do wi ska wod ne go i ma
na ce lu je go za po bie że nie przed ska że niem za nie czysz -
cze nia mi zwią za ny mi z go spo dar ką ście ko wą.

przy go to wa ła Mo ni ka Kil jań czyk 
WGG KR PZD

War sza wa, 7 stycz nia 2011 r.

6. GMO – go rà cy te mat

Te mat zdro we go od ży wia nia na bie ra w ostat nich cza -
sach co raz więk sze go zna cze nia, szcze gól nie kon tro wer -
syj ne sta ło się do pusz cza nie do ob ro tu pro duk tów z GMO,
czy li or ga ni zmów zmo dy fi ko wa nych ge ne tycz nie, któ -
rych ma te riał ge ne tycz ny zo stał ce lo wo zmie nio ny przez
czło wie ka w spo sób nie za cho dzą cy w wa run kach na tu ral -
nych.

Po sta no wi li śmy za brać głos w tej kwe stii, nie zwy kle
waż nej dla zdro wia spo łe czeń stwa oraz rów no wa gi eko lo -
gicz nej w na tu ral nym śro do wi sku.

W nu me rze 14’2010 „Biu le ty nu In for ma cyj ne go PZD”
opu bli ko wa ne zo sta ło opra co wa nie pt. „Za gro że nia wy -
ni ka ją ce z za sto so wa nia Or ga ni zmów Mo dy fi ko wa nych
Ge ne tycz nie i ich wpływ na róż no rod ność bio lo gicz ną”.

Cykl ar ty ku łów na ten te mat pu bli ku je my też w mie -
sięcz ni ku „dział ko wiec”. W nu me rze 2’2011 uka za ła się
pierw sza część, opi su ją ca hi sto rię po wsta nia GMO oraz
tech no lo gię ja ką się przy tym sto su je. W nu me rze 3’2011
pu bli ku je my dru gą część, re la cjo nu ją cą ak tu al ny stan wie -
dzy oraz opi nie na ukow ców na te mat GMO.

Fak ty ja kie są tam przed sta wio ne mo gą być szo ku ją ce.
Oka zu je się m.in., że do tych cza so we ba da nia prze pro wa -

dzo ne przez ba da czy nie za leż nych oraz zdo by te już bo ga -
te do świad cze nia prak tycz ne z kra jów gdzie wpro wa dzo -
no upra wy ro ślin GM, po twier dza ją, że upra wy GMO nie
są obo jęt ne dla śro do wi ska na tu ral ne go i są nie opła cal ne
eko no micz nie. Ist nie je rów nież wie le ba dań bu dzą cych
oba wy co do te go, czy żyw ność i pa sza zmo dy fi ko wa ne
ge ne tycz nie są bez piecz ne dla zdro wia lu dzi i zwie rząt.

Au tor ki ww. cy klu ar ty ku łów: dr Ane ta Za łęc ka oraz 
dr hab. Ewa Rem biał kow ska są pra cow ni ka mi na uko wy -
mi w Za kła dzie Żyw no ści Eko lo gicz nej na Wy dzia le Na -
uk o Ży wie niu Czło wie ka i Kon sump cji Szko ły Głów nej
Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie. Na co dzień zaj -
mu ją się ta ki mi te ma ta mi jak m.in.: eko lo gia i ochro na
śro do wi ska, eko lo gicz ne me to dy pro duk cji żyw no ści, pro -
duk ty eko lo gicz ne w ży wie niu czło wie ka, eko lo gia kra -
jo bra zu. Dr Ewa Rem biał kow ska jest też pre ze sem
„Sto wa rzy sze nia Fo rum Rol nic twa Eko lo gicz ne go 
im. Mie czy sła wa Gór ne go”.

Go rą co za chę ca my do lek tu ry! Na si Czy tel ni cy za słu -
gu ją na rze tel ną wie dzę w tym za kre sie, szcze gól nie gdy
w grę wcho dzi zdro wie nas sa mych i na szych ro dzin oraz
ja kość na tu ral ne go śro do wi ska.

opracował: S. Milewski

7. Spo tka nie opłat ko we w ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu

Za rząd ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu in for mu je, że
dniu 15 stycz nia 2011 r. od by ło się ko lej ne już spo tka nie

no wo rocz no -opłat ko we, któ re by ło oka zją do pod su mo -
wa nia na szej dzia łal no ści w 2010 r. a któ re zbie gło się 
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w cza sie z otrzy ma niem dru giej już na gro dy za pro mo cją
mia sta. Na gro dę na Ga li miej skiej w ki nie „Fo rum” od -
bie ra ła pre zes Za rzą du ROD w raz z 6-cio oso bo wą de le -
ga cją dział kow ców 13.01.2011.

Rok 2010 to rok suk ce sów i zbie ra nie „plo nów” za dzia -
ła nia roz po czę te w po przed nich la tach i tak:

1. ROD „Tu li pan” zo stał lau re atem ogól no pol skie go
kon kur su na Naj lep szy ROD w Pol sce. 

2. Zdo by cie I miej sca w okrę go wym kon kur sie na Naj -
lep szy ROD w okrę gu le gnic kim.

3. Za ję cie I miej sca w kon kur sie „Bo le sła wiec w kwia -
tach” or ga ni zo wa ne go przez Pre zy den ta mia sta i To wa -
rzy stwo Mi ło śni ków Bo le sław ca w ka te go rii naj pięk niej
ukwie co ny ogród dział ko wy.

4. Za ło że nie stro ny in ter ne to wej www.tu li pan ki.pl., ja -
ko pierw si w okrę gu, je dy ni wśród 16-tu bo le sła wiec kich
ogro dów.

5. Wspar cie fi nan so we ogro dów -po wo dzian w kra ju
oraz za ku pie nie i prze ka za nie da rów dla po wo dzian w Bo -
ga ty ni.

6. Ży wa i ak tyw na współ pra ca z Za rzą dem Re jo no wym
PCK w Bo le sław cu po przez:

– prze ka za nie nad wy żek owo ców, wa rzyw na po trze by
schro ni ska dla bez dom nych,

– wspar cie dzia łań PCK na te re nie mia sta po przez po -
moc przy or ga ni za cji wie lu cie ka wych im prez np. fe styn
czer wo ne go krzy ża w par ku miej skim, Świa to wy Dzień
Wal ki z gło dem, gdzie dział kow cy sprze da wa li krom ki
chle ba z smal cem- na szą spe cjal ność. Za ze bra ne pie nią -
dze prze ka za no na PCK,

– gosz cze nie na ogro dzie pre zes fun da cji „Ban ku daw -
ców Szpi ku” pa nią U. Ja wor ską z War sza wy.

7. Ak tyw na współ pra ca z przed szko lem Nr 2 po przez
or ga ni za cja im prez dla dzie ci – Dzień dziec ka, świę to pie -
czo ne go ziem nia ka oraz uży cze nie dział ki dzie ciom ja ko
warsz ta tu.

8. Udział na sze go przed sta wi cie la w szko le niu or ga ni zo -
wa nym przez pa nią Eu ro po seł Li dię Ge rin ger de Oeden -
berg w sto li cy de mo kra cji eu ro pej skiej w Stras bur gu. 
W 2011 r. ko lej ny dział ko wicz po je dzie do Stras bur ga.

Na no wo rocz ne spo tka nie w do mu dział kow ca po za
człon ka mi za rzą du przy szli dział ko wi cze któ rzy za wsze
włą cza ją się w róż no rod ne pra ce spo łecz ne na rzecz „Tu li -
pa na”. Pre zes Je rzy Za jąc zło żył ze bra nym ży cze nia no wo -
rocz ne, dzię ku jąc za po myśl na re ali za cja za dań za pla -
no wa nych przez za rząd w 2010 r. a zdo by te wy róż nie nia 
i na gro dy zdo by te trak tu je my ja ko do ce nie nie na szej pra cy
w ogro dzie i na dział kach, ale tak że ja ko za chę tę do dal szej
ry wa li za cji w kon kur sach okrę go wych i kra jo wych.

Ma my czym się chwa lić bo wiem zre ali zo wa li śmy 3 za -
da nia uję te w otwar tym dłu go fa lo wym pro gra mie mo der -
ni za cji ogro du a dział ko wi cze prze pra co wa li na rzecz
ogro du 1497 go dzin. Pa ni St. Zię cik zło ży ła dział ko wi -
czom ży cze nia prze ka za ne wraz z chle bem od na uczy ciel -
skie go klu bu „Car pe Diem”.

Rok 2011 to rok wie lu wy da rzeń w PZD, to rok wy bor -
czy, przed na mi Zjazd okrę go wy i Kra jo wy ale przede
wszyst kim 30 rocz ni ca po wsta nia PZD. My ja ko ogród
też uczci my tę rocz ni cę i zor ga ni zu je my im pre zę na ogro -
dzie, tak za de cy do wa li li ze bra ni.

Pre zes ROD
/-/ Je rzy Za jąc

Bo le sła wiec, 20 stycz nia 2011 r.

8. In for ma cje Fi nan so we

I. SKALA PODATKOWA W 2011 Ro ku jest ta ka sa ma jak w 2010 r.

Pod sta wa praw na: Art. 27 ust. 1 usta wy z dnia 26 lip ca
1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych (Dz.
U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. w Dz. U.  nr 226,
poz.1478)

Kwo ta wol na od po dat ku w 2010 r. wy no si 3.089 zł.
(po uwzględ nie niu za sad za okrą gla nia wy ni ka ją cych 
z art. 63 Or dy na cji po dat ko wej – 3091 zł) Kwo ta wol -
na od po dat ku w 2011 r. jest ta ka sa ma jak w 2010 r.

Pod sta wa ob li cze nia po dat ku w zło tych po da tek wy no si

Do                85.528         18% mi nus kwo ta zmniej sza ją ca po da tek 556 zł 02 gr.
po nad 85.528          14.839 zł 02 gr.+ 32% nad wyż ki po nad 85.528 zł 
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Zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z 19 grud nia 2002 r. w spra wie wy so ko ści oraz
wa run ków usta la nia na leż no ści przy słu gu ją cych pra cow -
ni ko wi za trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo rzą do wej
jed no st ce sfe ry bu dże to wej z ty tu łu po dró ży służ bo wej na
ob sza rze kra ju (Dz. U. nr 236, poz.1990: ost. zm. w Dz.U.
z 2006 r. nr 227, poz. 1661). wy so kość die ty od 1 stycz nia
2007 r. – na dal za czas po dró ży wy no si – 23 zł.

Ozna cza to, że je że li po dróż bę dzie trwa ła nie dłu żej niż
do bę i bę dzie wy no sić:

– od 8 do 12 go dzin to przy słu gu je po ło wa die ty w kwo -
cie 11,50 zł,

– po nad 12 go dzin – przy słu gu je 23 zł tj. die ta w peł nej
wy so ko ści,

Je że li po dróż bę dzie trwa ła dłu żej niż do bę, to za każ dą do -

bę przy słu gu je peł na die ta, a za nie ca łą, ale roz po czę tą do bę:
– do 8 go dzin – 11,50 zł – po ło wa die ty,
– po nad 8 go dzin – 23 zł – die ta w peł nej wy so ko ści
Ry czałt na po kry cie kosz tów do jaz du środ ka mi ko mu -

ni ka cji miej skiej w cza sie po dró ży służ bo wej wy no si
(20% die ty) 4,60 zł

Ry czałt na po kry cie kosz tów noc le gu w cza sie po dró ży
służ bo wej wy no si (150% die ty) 34,50 zł

Po wyż sze staw ki i za sa dy do ty czą pra cow ni ków PZD
oraz człon ków or ga nów PZD od by wa ją cych po dró że
służ bo we zgod nie z Uchwa łą nr 59/2007 Pre zy dium
KR PZD z 5 kwiet nia 2007 roku w spra wie obo wią zu -
ją cych w PZD za sad do ty czą cych od by wa nia po dró ży
służ bo wych (opu bli ko wa ną w Biu le ty nie nr 5/2007 
(nr 170) str. 77) 

II. DIETA od 1.01.2007 – na dal  wy no si  23 zł

III. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Kosz ty uzy ska nia przy cho dów w 2011 r. są ta kie sa me jak w 2010 r. i wy no szą: 

Pra cow nik                          Kwo ta mie sięcz na w zł              Kwo ta rocz na w zł
Uzy sku ją cy przy cho dy                                                           (nie wię cej niż)

1. Z ty tu łu jed ne go sto sun ku służ bo we go             111,25                      1.335,00 
sto sun ku pra cy, spół dziel cze go sto sun ku pra cy
Oraz pra cy na kład czej
2. Rów no cze śnie z wię cej niż jed ne go sto sun ku
służ bo we go, sto sun ku pra cy, spół dziel cze go 
sto sun ku pra cy oraz pra cy na kład czej           z każ de go z tych             łącz nie nie  
w wię cej niż jed nym za kła dzie pra cy              sto sun ków                      wię cej niż

111,25                        2.002,05
3. Z ty tu łu jed ne go sto sun ku służ bo we go,
sto sun ku pra cy,  spół dziel cze go sto sun ku
pra cy oraz pra cy na kład czej, gdy miej sce
sta łe go lub cza so we go za miesz ka nia pra cow ni ka                              łącz nie nie 
jest po ło żo ne po za miej sco wo ścią, w któ rej znaj du je                             wię cej niż
się za kład pra cy, a pra cow nik nie uzy sku je         139,06                          1.668,72
do dat ku za roz łą kę 
4. Rów no cze śnie z wię cej niż jed ne go sto sun ku 
Służ bo we go, sto sun ku pra cy, spół dziel cze go 
sto sun ku pra cy oraz pra cy na kład czej, gdy 
miej sce sta łe go lub cza so we go za miesz ka nia
pra cow ni ka jest po ło żo ne po za miej sco wo ścią, 
w któ rej znaj du je się za kład pra cy                        z każ de go z tych      łącz nie nie
a pra cow nik nie uzy sku je do dat ku za roz łą kę          sto sun ków            wię cej niż

139,06                  2.502,56

pod sta wa praw na: art. 22 ust. 2 i 11 usta wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych 
( Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307: ost. zm. w Dz. U. nr 226, poz.1478)
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1. Od set ki usta wo we od 15 grud nia 2008 r. – i  na dal
wy no szą 13 % w sto sun ku rocz nym (Dz. U. z 2008 r. 
nr 220, poz. 1434)

2. Od set ki od za le gło ści po dat ko wych od 9.11.2010 r.
na dal wy no szą 9,00% kwo ty za le gło ści w sto sun ku rocz -
nym (M.P. z  2010 r. nr 83, poz.993)

Pod sta wa praw na: Roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi nan sów 
z dnia 22 sierp nia 2005 r. w spra wie na li cza nia od se tek za
zwło kę oraz opła ty pro lon ga cyj nej, a tak że za kre su in for -
ma cji, któ re mu szą być za war te w ra chun kach (Dz. U. 
nr 165, poz. 1373; ost. zm w Dz. U. z 2008 r. nr 236, 
poz. 1633).

IV. ODSETKI

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZA PRACOWNIKÓW

Ro dzaj ubez pie cze nia                      2010 r.                                    2011 r.
spo sób fi nan so wa nia              spo sób fi nan so wa nia

pra co daw ca    pra cow nik       pra co daw ca  pra cow nik
eme ry tal ne                       9,76%           9,76%                9,76%         9,76%
ren to we                                          4,50%                             1,50%                4,50%                              1,50%
cho ro bo we                                        -                                    2,45%                    -                                    2,45%
wy pad ko we                                      x*                                     -                          x*                                     -
zdro wot ne                                         -                                    9,00%                    -                                    9,00%
skład ka na ubez pie cze nie 
zdro wot ne pod le ga ją ce
od li cze ni                                           -                                    7,75 %                   -                                    7,75 

Uwa ga*): Sto pa pro cen to wa skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we usta la na jest zgod nie z roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 29 li sto pa da 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692; ost. zm. w Dz. U. z 2010 r. nr 50, poz. 304). 

VI. MI NI MAL NE WY NA GRO DZE NIE ZA PRA CĘ

2010 r.                         2011 r.
Kwo ta (zł)                                             1.317,00                      1.386,00
W I ro ku pra cy* (zł)                              1.053,600                    1.108,80

Pod sta wa praw na: (Dz. U. z 2010 r. nr 194, poz.1288)
*) 80% mi ni mal ne go wy na gro dze nia
Pod sta wa praw na: Usta wa z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cę (DZ. U. nr 200,

poz.1679: ost. zm. Dz. U. z 2005 r. nr 157, poz.1314),

opra co wa ła: 
/-/ M. Marks 

9. Kom pu te ro wy pro gram fi nan so wo-ksi´ go wy dla ROD

Zgod nie z de cy zją Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
w 2010 ro ku zo sta ły pod ję te in ten syw ne pra ce zwią za ne 
z wpro wa dze niem jed no li te go pro gra mu fi nan so wo -księ -
go we go dla Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Za da nie nie jest ła twe i wią że się z ogrom ną od po wie -
dzial no ścią do bo ru od po wied nie go pro gra mu, któ ry bę -
dzie funk cjo no wał w Związ ku przez la ta. Dla te go też
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD te mu te ma to wi po świę ci -

ło du żo cza su, w efek cie cze go 30 grud nia 2010 r. pod ję -
ło de cy zje o ko lej nych dzia ła niach, któ re w krót kim cza -
sie ma ją do pro wa dzić do sfi na li zo wa nia ca łe go za da nia
kom pu te ry za cji ROD.

Do Kra jo wej Ra dy PZD na pły wa ją nie po ko ją ce in for -
ma cje o co raz częst szych przy pad kach in dy wi du al ne go
za ku pu przez ROD pro gra mów dro gich (w gra ni cach od
3000 do 7000 zł) i nie w peł ni speł nia ją cych wy mo gów 
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w za kre sie sto so wa nia prze pi sów związ ko wych i po -
wszech nie obo wią zu ją cych. Dla te go też pro si my ROD 
o wstrzy ma nie się przed za ku pem pro gra mów z róż nych
źró deł, gdyż w krót kim cza sie bę dzie do stęp ny pro gram
kom pu te ro wy fi nan so wo -księ go wy PZD do sto so wa ny do
po trzeb Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Pro gram ten

bę dzie speł niał ocze ki wa nia na szych ROD pod wzglę dem
me ry to rycz nym, jak rów nież je go ce na bę dzie zde cy do -
wa nie niż sza od cen obo wią zu ją cych na ryn ku co spra wi,
że bę dzie on do stęp ny dla wszyst kich chęt nych Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych.

Opra co wa ła
/-/ M. Marks

10. Jak sto łecz ni urz´d ni cy trak tu jà ro dzin ne ogro dy dział ko we

W dniu 29 grud nia 2010 roku, o godz. 15.14 do sie dzi -
by okrę go we go za rzą du Ma zo wiec kie go PZD wpły nę ło
fa xem pi smo z Biu ra Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
Urzę du m. st. War sza wy na ka zu ją ce na tych mia sto we upo -
rząd ko wa nie i przy go to wa nie te re nu, na któ rym funk cjo -
nu je część ROD „Owoc” w War sza wie, ce lem prze ka za nia
nie ru cho mo ści Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych 
i Au to strad.

Z in for ma cji prze ka za nych w pi śmie wy ni ka, iż de cy -
zją nr 19/10 z dnia 5 li sto pa da 2010 r. o ze zwo le niu na re -
ali za cję in we sty cji dro go wej po le ga ją cej na bu do wie dro gi
eks pre so wej S 79 na od cin ku wę zeł „Ma ry nar ska” w War -
sza wie, grunt prze szedł z mo cy pra wa na rzecz Skar bu
Pań stwa. Jed no cze śnie, Urząd Mia sta wska zał, iż ter min
wy da nia nie ru cho mo ści upły wa w dniu 30 grud nia 2010 r.
Za tem dział kow cy otrzy ma li je den dzień na za bra nie ca -
łe go swo je go do byt ku z dzia łek i opusz cze nie te re nu, któ -
ry przez wie le lat słu żył im ja ko miej sce wy po czyn ku 
i re kre acji.

Ro dzin ny ogród dział ko wy „Owoc” w War sza wie po -
wstał w 1958 ro ku, jest ogro dem sta łym o po wierzch ni
12,42 ha, skła da ją cym się z 344 dzia łek ro dzin nych, na
któ rym znaj du je się nie tyl ko in fra struk tu ra Związ ku ale
przede wszyst kim al ta ny, urzą dze nia i na sa dze nia użyt -
kow ni ków dzia łek, bę dą ce wła sno ścią dział kow ców, któ -
rzy w więk szo ści sta no wią gru pę eme ry tów, ren ci stów 

i bez ro bot nych. Mia sto nie pa trząc na krzyw dę mi ni mum
60 lu dzi, któ rzy użyt ku ją te ren prze zna czo ny pod in we -
sty cję dro go wą, na ka za ło, aby dział ki zo sta ły upo rząd ko -
wa ne i od da ne w je den dzień. Nikt na wet nie po my ślał,
aby wcze śniej po in for mo wać Zwią zek o pla nach bu do wy
i dał mu moż li wość po wia do mie nia i przy go to wa nia dział -
kow ców do tej trud nej ope ra cji. Nie mó wiąc już o ko -
niecz no ści wy pła ty od szko do wań dla dział kow ców,
Związ ku oraz za pew nie nia te re nu za stęp cze go a tak że
pod ję cia in nych dzia łań nie zbęd nych w pro ce sie li kwi da -
cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go, któ re prze cież za pew -
nia ją – wy wal czo ne przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– za pi sy usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych
w za kre sie dróg pu blicz nych. Po wyż sze skan da licz ne za -
cho wa nie wska zu je, ja kie zda nie o dział kow cach ma ją sto -
łecz ni urzęd ni cy.

Okrę go wy za rząd Ma zo wiec ki PZD wy stą pił już do
Urzę du m. st. War sza wy z pi smem, w któ rym ne ga tyw nie
oce nił dzia ła nie urzę du. Do ma ga się rów nież po sza no wa -
nia praw Związ ku i dział kow ców zgod nie z obo wią zu ją -
cym po rząd kiem praw nym. Zwią zek jest or ga ni za cją
po wo ła ną do re pre zen to wa nia i obro ny praw i in te re sów
swych człon ków, dla te go też po dej mu je dzia ła nia zmie -
rza ją ce do wy peł nie nia po wyż szych upraw nień przy słu -
gu ją cych za rów no dział kow com jak i PZD.

AR

11. Po dzi´ ko wa nie za zbiór

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes 
Kra jo wej Ra dy PZD
War sza wa

W imie niu pre ze sów ro dzin nych ogro dów dział ko wych
z Lub ska ser decz nie Pa nu dzię ku je my za wy da nie: „Zbio -
ru prze pi sów związ ko wych” stan na dz. 1.01.2011 r. pra -

cy w ogro dach. Ma my przez ca ły czas ak tu al ne prze pi sy
związ ko we, nie zbęd ne do funk cjo no wa nia struk tur ogro -
do wych (któ rych jest nie ma ło).
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Ze „Zbio ru” ko rzy sta ją człon ko wie ko mi sji sta tu to wych
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i człon ko wie za rzą dów.

W za łą cze nie prze sy łam Pań stwu pi smo o współ pra cy

ro dzin nych ogro dów dział ko wych w na szym mie ście z ga -
ze tą lo kal ną „Ma ga zy nu Lub skie go” oraz z wła dza mi sa -
mo rzą do wy mi.

Z po wa ża niem 
Pre zes Za rzą du

/-/ Kry sty na Misz koLub sko, 31 stycz nia 2011 r.

12. Ma ga zyn Lub ski Nr 1, sty czeƒ 2011

.„Do rocz ne spo tka nie dział kow ców z wła dza mi”

W Sa li Urzę du Sta nu Cy wil ne go w Lub sku 20 grud nia
2010 r. od by ło się do rocz ne świą tecz no -no wo rocz ne spo -
tka nie pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
z przed sta wi cie la mi sa mo rzą du lo kal ne go.

W spo tka niu uczest ni czy li pre ze si ROD „Ju trzen ka”,
„Ja śmin”, „Re laks”, „Ko le jarz”, „Przy szłość”, i „Lu we -
na”. Wła dze sa mo rzą do we re pre zen to wa li An drzej To mia -
ło wicz - prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej i Hen ryk Dyb ka -
se kre tarz gmi ny Lub sko.

Roz ma wia no o dzia ła niach w spra wie obro ny obo wią -
zu ją cej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 

z 2005 r., oce nie lo kal ne go pro gra mu pt. „Bez piecz ny
ogród”, wy ko na niu za dań in we sty cyj no -re mon to wych 
w Ogro dach oraz o wy ni kach wy bo rów sa mo rzą do wych
w gmi nie.

Na za koń cze nie spo tka nia po dzie lo no się opłat kiem,
skła da nie wza jem nie ży cze nia świą tecz no -no wo rocz ne.

Za po śred nic twem re dak cji „Ma ga zy nu Lu bu skie go”
pra gnie my ser decz nie po dzię ko wać Elż bie cie Bo biń skiej -
kie row ni ko wi USC za udo stęp nie nie sa li i świą tecz ny wy -
strój oraz za współ pra cę w cią gu ca łe go ro ku.

/-/ K. Misz ko

VI. PRZYPOMNIENA ORGANIZACYJNE 

1. Sprawozdanie finansowe ROD za 2010 rok

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we zgod nie z § 82 ust 5 sta tu -
tu PZD oraz zgod nie z Za kła do wym Pla nem Kont PZD zo -
bo wią za ne są do spo rzą dze nia spra woz da nia fi nan so we go
za 2010 rok. Spra woz da nia fi nan so we skła da ją się z:

1. Bi lan su,
2. Ra chun ku wy ni ków,
3. Spra woz da nia z fun du szu oświa to we go,
4. Spra woz da nia z fun du szu roz wo ju ROD,
5. In for ma cji do dat ko wej.
Każ de spra woz da nie win no być spo rzą dzo ne na dru kach

opra co wa nych przez Kra jo wą Ra dę PZD i do star czo nych
ogro dom za po śred nic twem biur Okrę go wych Za rzą dów
PZD na na ra dach szko le nio wo -in struk ta żo wych z księ go -
wy mi ROD.

Każ de spra woz da nie win no być spo rzą dzo ne pra wi dło -
wo, rze tel nie i ter mi no wo, dla te go też na le ży:

ująć w księ gach ra chun ko wych wszyst kie osią gnię te
przy cho dy i kosz ty do ty czą ce 2010 ro ku bez wzglę du na
da tę ich za pła ty.

Do ko nać ana li zy wszyst kich kont ana li tycz nych i syn te -
tycz nych, do pro wa dza jąc do re al nych sald.

W ce lu usta le nia pra wi dło we go wy ni ku za le ży za pew -
nić kom plet ność do ku men tów i pra wi dło we ich uję cie 
w przy cho dach i kosz tach. Ma ją tek ROD wy ka za ny w bi -
lan sie wi nien być ob ję ty in wen ta ry za cją rocz ną (za sa dy
prze pro wa dze nia in wen ta ry za cji zo sta ły przed sta wio ne 
w Biu le ty nie nr 14/2010).

Środ ki trwa łe i war to ści nie ma te rial ne i praw ne w bi lan -
sie na le ży wy ka zać po stro nie ak ty wów w war to ści net to
tzn. po mniej szo ne o umo rze nie. Środ ki fi nan so we w ka sie
i w ban ku po win ny być po twier dzo ne. Do kont ze spo łu 
2 Na leż no ści / ak ty wa/ i zo bo wią za nia / pa sy wa/ ko niecz -
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ne jest do łą cze nie spe cy fi ka cji na leż no ści i zo bo wią zań 
z da tą ich po wsta nia. Każ de sal do zgod nie z art. 26 Usta -
wy o ra chun ko wo ści po win no być po twier dzo ne. Nie do -
pusz cza się tzw. „mil czą ce go ak cep tu”.

Po stro nie pa sy wów na le ży wy ka zać:
– fun dusz sta tu to wy, któ ry jest pod sta wo wym fun du -

szem jed nost ki, usta no wio nym Uchwa łą nr 7/V/2008 Kra -
jo wej Ra dy PZD z 26 li sto pa da 2008 r.

– war tość środ ków trwa łych w fun du szu sta tu to wym 
– kon to 805 jest to rów no war tość ma jąt ku ROD sfi nan so -
wa ne go z Fun du szu Roz wo ju i in nych źró deł okre ślo nych
w Sta tu cie PZD (Biu le tyn nr 12/2008 r.)

– wy nik fi nan so wy, któ ry po wi nien być zgod ny z wy ni -
kiem z „Ra chun ku zy sków i strat”.

Na le ży do pro wa dzić do roz li cze nia nie po dzie lo nych
wy ni ków z lat ubie głych. Wy nik do dat ni po dzie lić zgod -
nie z Uchwa łą Kraj owej Ra dy PZD nr 3/XVII/2005 z dnia
16 li sto pa da 2005 r. w spra wie wy ko rzy sta nia nad wyż ki
rocz nej z dzia łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej w jed nost -
kach or ga ni za cyj nych PZD (Biu le tyn 1/2006), na to miast
wy nik ujem ny na le ży po kryć z Fun du szu sta tu to we go
ROD.

Kon to 810 Fun dusz Roz wo ju w bi lan sie po win no być
zgod ne z wy ni kiem wy ka za nym w Spra woz da niu z Fun -
du szu Roz wo ju ROD, a kon to 851 Fun du szu Oświa to we -
go po win no wy ka zy wać war tość zgod ną ze sta nem ze
Spra woz da nia z Fun du szu Oświa to we go ROD.

W ra chun ku zy sków i strat na le ży wy ka zać przy cho dy

i kosz ty dzia łal no ści ro dzin ne go ogro du dział ko we go. 
W po zy cji wpły wy ze skład ki człon kow skiej na le ży ująć
wpły wy z ty tu łu skład ki człon kow skiej, któ ra zgod nie 
z Uchwa łą nr.6/XIII/2009 Kra jo wej Ra dy PZD wy no si ła
17 gr od 1 m2 po wierzch ni dział ki. Ogro dy w tej po zy cji
wy ka zu ją tyl ko wpły wy na leż ne ROD, czy li 65% skład ki
otrzy ma nej od dział kow ców.

Po stro nie kosz tów na le ży wy ka zać zgod nie z dru kiem
wszyst kie kosz ty zwią za ne z funk cjo no wa niem ogro du 
w 2010 ro ku w ukła dzie ro dza jo wym,

W in for ma cji do dat ko wej ROD na le ży wy ka zać wy mie -
nio ne w do star czo nym dru ku do dat ko we in for ma cje do ty -
czą ce ogro du w tym in for ma cje o sta nie praw nym grun-
tów w ROD.

Pra wi dło wo spo rzą dzo ne spra woz da nie fi nan so we na -
le ży or ga ni za cyj nie i do ku men ta cyj nie przy go to wać do:

– ba da nia zgod nie z § 97 ust. 1 Sta tu tu PZD przez
Ogro do wą Ko mi sję Re wi zyj ną

– za twier dze nia zgod nie z § 82 ust. 5 Sta tu tu PZD
przez Wal ne Ze bra nie ROD. Spra woz da nie fi nan so we
win no być pod pi sa ne przez Pre ze sa Za rzą du ROD, Skarb -
ni ka Za rzą du oraz oso bę spo rzą dza ją cą.

Kom plet ne spra woz da nie wraz z pro to ko łem Ogro do -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Uchwa łą Wal ne go Ze bra nia za -
twier dza ją cą spra woz da nie fi nan so we na le ży do star czyć
zgod nie z § 30 ust. 2 Re gu la mi nu ROD w cią gu 14 dni od
da ty od by cia Wal ne go Ze bra nia do Okrę go we go Za rzą du
PZD.

Opra co wa ła:
GK KR PZD M. Marks

2. Re ali za cja za daƒ in we sty cyj no-re mon to wych w ROD

W związ ku z nad cho dzą cym okre sem wal nych ze brań
człon ków ROD, war to za sta no wić się, ja kie za da nia in -
we sty cyj no - re mon to we na le ży prze pro wa dzić w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. W tym ce lu, za rzą dy ROD
po win ny do ko nać prze glą du in fra struk tu ry ogro do wej 
tj. sie ci ener ge tycz nej, wo do cią go wej, bu dyn ków oraz
ogro dzeń i przed sta wić za kres po trzeb in we sty cyj nych i
re mon to wych na wal nym ze bra niu człon ków ROD. 

Na le ży pa mię tać, że za da nia z za kre su in we sty cji i re -
mon tów ma ją ogrom ne zna cze nie dla ogro dów i dział -
kow ców. Po za tym, że wpły wa ją ko rzyst nie na funk cjo -
no wa nie i wi ze ru nek ROD, to rów nież po pra wia ją wa run -
ki użyt ko wa nia dzia łek przez dział kow ców. 

Spo sób przy go to wa nia, re ali za cji i za koń cze nia in we -
sty cji i re mon tów po wi nien od by wać się zgod nie z uchwa -
łą 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.).

Aby roz po cząć za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we, 
w pierw szej ko lej no ści mu si być pod ję ta przez wal ne ze -
bra nie człon ków ROD uchwa ła w spra wie re ali za cji za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go. Pro po zy cję w
tym za kre sie przed sta wia za rząd ROD, któ ry we wnio sku
na wal ne ze bra nie po wi nien okre ślić ro dzaj za da nia, je go
prze wi dy wa ny koszt, ter min re ali za cji oraz za pro po no wać
źró dła fi nan so wa nia in we sty cji lub re mon tu. Po wy ra że niu
zgo dy przez wal ne ze bra nie człon ków ROD, uchwa łę
wraz wnio skiem o wy ra że nie zgo dy na re ali za cję za da nia
i włą cze nia go do pla nu in we sty cji i re mon tów na le ży
prze słać do okrę go we go za rzą du PZD (w ter mi nie do dnia
30 czerw 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 in we sty cyj ne go lub re mon to we go.
Przy tej oka zji, na le ży pa mię tać, że re ali za cja nie któ rych



76

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. Po za koń cze niu za da nia, w cią gu mie sią ca od pro -
to ko lar ne go prze ka za nia 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).

Bar dzo waż nym ele men tem przy pla no wa niu za da nia
in we sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD jest okre śle nie
je go źró deł fi nan so wa nia. Ta kie za da nie mo że być re ali zo -
wa ne przy udzia le prac dział kow ców, środ ków zgro ma -
dzo nych na Fun du szu Roz wo ju ROD, par ty cy pa cji
fi nan so wej człon ków PZD oraz do ta cji i po mo cy rze czo -
wej uzy ska nej od sa mo rzą dów i spon so rów. 

Wspar cia fi nan so we go przy re ali za cji za dań in we sty cyj -
nych i re mon to wych udzie la ją rów nież or ga ny PZD 
tj. okrę go we za rzą dy i Kra jo wa Ra da. W przy pad ku Kra -
jo wej Ra dy, po moc pie nięż na udzie la na jest w for mie bez -
zwrot nych do ta cji i ni sko opro cen to wa nych po ży czek 
(w 2011 r. – 3% w ska li ro ku). Z do ta cji i po ży czek na re -

ali za cję przed mio to wych za dań mo gą sko rzy stać ROD, 
w któ rych wal ne ze bra nia człon ków ROD uchwa li ło
Otwar ty i Dłu go fa lo wy Pro gram Roz wo ju i Mo der ni za cji
ROD, któ re go ce lem jest sta łe uno wo cze śnia nie ogro dów.
Ta ki plan wy ma ga do dat ko wo przy ję cia przez okręg. 

Po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD, jak i do -
ta cje z Fun du szu Roz wo ju PZD udzie la ne są na pod sta -
wie od po wied nich wnio sków za rzą dów ROD, za opi nio-
wa nych przez okrę go we za rzą dy PZD. Z tych form po -
mo cy fi nan so wej mo gą sko rzy stać wy łącz nie ROD, 
w któ rych zo sta ła pod ję ta uchwa ła w spra wie re ali za cji
za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go. W przy pad ku
po ży czek wy ma ga na jest rów nież uchwa ła wal ne go ze -
bra nia w spra wie za cią gnię cia po życz ki, któ ra win na okre -
ślać kwo tę po życz ki, źró dła jej spła ty oraz pro po zy cję
okre su cza su, na ja ki ma być za cią gnię ta. 

Do kład ne kry te ria i spo sób przy zna wa nia do ta cji i po ży -
czek zo sta ły okre ślo ne m.in. w uchwa le nr 15/2006 Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 9 lu te go 2006 roku 
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 i Dłu go fa lo wym Pro gra mem Roz wo ju i Mo -
der ni za cji ROD (Biu le tyn In for ma cyj ny KR PZD 
nr 6/2006).

MAK

Re gu la cja z § 47 sta tu tu PZD wy czer pu ją co okre śli ła
przy pad ki wy ga śnię cia man da tu człon ka or ga nu Związ ku
przed upły wem ka den cji. Jed nym z ta kich przy pad ków
jest re zy gna cja ze spra wo wa ne go man da tu. W kon se -
kwen cji w każ dej chwi li moż na zre zy gno wać ze swo je go
man da tu, gdyż jest to upraw nie nie każ de go człon ka or ga -
nu Związ ku. Na le ży za zna czyć, że ta ka re zy gna cja ma
cha rak ter jed no stron nej czyn no ści praw nej, jest więc sku -
tecz na z chwi lą jej zło że nia. Uczest nic two w ja kim kol -
wiek or ga nie Związ ku jest bo wiem w peł ni do bro wol ne.
Zbęd ne jest za tem przy ję cie re zy gna cji ze spra wo wa ne go
man da tu. Ozna cza to, że w tym za kre sie wła ści wy or gan
PZD (w tym za rząd ogro du) nie mu si po dej mo wać uchwa -
ły. Tym bar dziej, że ża den prze pis związ ko wy nie na kła -
da na nie go ta kie go obo wiąz ku.

Jed no cze śnie in for mu je my, że w za kre sie nie ure gu lo -
wa nym prze pi sa mi związ ko wy mi, do or ga nów ko mi sa -
rycz nych na le ży od po wied nio sto so wać re gu la cje do ty-
czą ce wła ści wych or ga nów Związ ku. W świe tle sta tu tu

PZD, człon kiem or ga nów Związ ku mo że być każ dy czło -
nek PZD. Jest to jed nak za sa da ogól na, któ ra do zna je sze -
re gu wy jąt ków. I tak, nie do pusz czal ne jest po wo ła nie 
w skład or ga nu Związ ku (w tym za rzą du ko mi sa rycz ne go
ROD):

1. oso by spo za gro na człon ków PZD;
2. oso by bę dą cej człon kiem in ne go or ga nu Związ ku te -

go sa me go stop nia;
3. oso by, któ rej współ mał żo nek wcho dzi w skład te go

sa me go or ga nu lub or ga nu te go sa me go stop nia;
4. od wo ła ne go człon ka or ga nu Związ ku do koń ca na -

stęp nej ka den cji.
Na le ży pod kre ślić, że po wyż szy ka ta log ma cha rak ter

za mknię ty. Za wie ra on bo wiem wy jąt ki od re gu ły ogól nej
obo wią zu ją cej w Związ ku i z te go wzglę du nie mo że być
in ter pre to wa ny roz sze rza ją co. W kon se kwen cji trze ba
stwier dzić, że w skład or ga nu Związ ku (w tym za rzą du
ko mi sa rycz ne go ROD) mo gą wcho dzić za rów no oso by,
któ re zre zy gno wa ły z man da tu człon ka za rzą du ogro du

VII. PORADY PRAWNE

Czy w skład za rzą du ko mi sa rycz ne go ROD mo gą wcho dzić oso by, któ re zre zy gno wa ły z man da tu człon -
ka za rzą du ogro du oraz oso by, któ rych „staż człon kow ski” nie prze kra cza ro ku?
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oraz oso by, któ re ta kiej re zy gna cji nie zło ży ły, ale wy ga -
sły im man da ty ze wzglę du na zmniej sze nie skła du za rzą -
du po wy żej 50%. Po dob nie nie ma prze szkód praw nych,

aby człon kiem or ga nu ko mi sa rycz ne go by ła oso ba, któ rej
„staż człon kow ski” nie prze kra cza jed ne go ro ku.

To masz Ter lec ki

VIII. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

Za rząd ROD zmie nił oso bę na sta no wi sku pre ze sa, nie od wo łu jąc ni ko go ze swo je go skła du. Czy od wo -
ła nie jest wła ści wą for mą za skar że nia ta kiej uchwa ły? 

Jed nym z pod sta wo wych praw sta tu to wych jest moż -
ność skła da nia od wo łań od uchwał i orze czeń or ga nów
PZD bez po śred nio do ty czą cych człon ka Związ ku (§ 14
pkt 6 sta tu tu PZD). Kon se kwen cją te go jest re gu la cja za -
war ta w § 56 sta tu tu PZD, któ ra pre cy zu je ko rzy sta nie 
z po wyż sze go pra wa, wpro wa dza jąc dwu in stan cyj ny sys -
tem po stę po wa nia we wnątrz związ ko we go. Słu ży to re ali -
za cji za sa dy, że od uchwał (orze czeń) or ga nów PZD
bez po śred nio do ty czą cych in dy wi du al ne go człon ka PZD,
pod ję tych w pierw szej in stan cji, za in te re so wa nym stro -
nom w spra wie przy słu gu je od wo ła nie (§ 56 ust. 2 sta tu -
tu PZD). 

Na le ży jed nak za uwa żyć, że treść po wyż sze go prze pi su
wska zu je, że do ty czy on wy łącz nie spraw wy ni ka ją cych 
z człon ko stwa w PZD, a nie – ze spra wo wa nia man da tu 
w or ga nach Związ ku. Z te go wzglę du w spra wach udzia -
łu we wła dzach jed no stek PZD na le ży sto so wać in ne prze -
pi sy, a w szcze gól no ści § 50 ust. 5 sta tu tu, któ ry re gu lu je
za sa dy za skar ża nia uchwał w przed mio cie od wo ła nia ze
skła du or ga nu Związ ku. Z uwa gi jed nak na szcze gó ło wy
cha rak ter te go prze pi su, to nie moż na go roz cią gać na in -
ne – na wet po dob ne – sy tu acje. Do ty czy to zwłasz cza
uchwał o zmia nie wy ko ny wa nej funk cji w za rzą dzie

ROD, pod ję tych w opar ciu o § 89 ust. 1 i 2 sta tu tu PZD.
Dla te go też – wo bec bra ku kon kret nej re gu la cji – na le ży
uznać, że od ta kich uchwał nie przy słu gu je od wo ła nie. Ta -
ka kon sta ta cja wy ni ka rów nież z te go, że są to uchwa ły
ty po wo or ga ni za cyj ne, słu żą ce do ko na niu pra wi dło we go
po dzia łu obo wiąz ków w za rzą dzie ROD, a więc ich bez -
po śred nim przed mio tem nie jest sta tus in dy wi du al ne go
człon ka Związ ku. 

Nie za leż nie jed nak od po wyż szych uwag na le ży stwier -
dzić, że rów nież uchwa ły w spra wach wy ko ny wa nej funk -
cji w za rzą dzie ROD pod le ga ją we ry fi ka cji w kon tek ście
prze sła nek okre ślo nych w § 57 ust. 1 sta tu tu PZD. Ozna -
cza to, że ta kie uchwa ły mu szą być zgod ne z po wszech nie
obo wią zu ją cym pra wem, po sta no wie nia mi sta tu tu, re gu -
la mi nu ROD oraz uchwa ła mi nad rzęd nych or ga nów PZD
- pod ry go rem nie waż no ści. W prak ty ce ba da nie oma wia -
nych uchwał spro wa dza się do oce ny, czy zo sta ły pod ję te
w obo wią zu ją cym try bie i za cho wu ją od po wied nie wy -
mo gi for mal ne. Na to miast nie pod le ga ją one ba da niu pod
wzglę dem ich ce lo wo ści, gdyż ob sa dza nia po szcze gól -
nych funk cji na le ży do wy łącz nej kom pe ten cji za rzą dów
ROD, zaś or ga ny nad rzęd ne nie mo gą ich w tym za kre sie
wy rę czać.

To masz Ter lec ki

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Prze wod ni czą ca

Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej

War sza wa, dnia 12 sierp nia 2010 r.

Pa ni
………………….....................................................................
……………………..................................................................

Sygn. akt: KKR-
Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust. l sta tu tu PZD 

od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym
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do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD na osta tecz ne
orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w
……………….. z dnia ……………………… w spra wie

po zba wie nia skar żą cej ………………….. człon ko stwa
Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki w Ro dzin nym
Ogro dzie Dział ko wym …………………..

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z tre ścią cyt wy żej § 162 ust. l sta tu tu PZD,
Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej mo że zło -
żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej na osta tecz ne orze cze nie ko mi sji
roz jem czej koń czą ce po stę po wa nie je że li:

1) ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu PZD lub prze -
pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez ich
błęd ną wy kład nię lub nie wła ści we za sto so wa nie,

2) na ru sza po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia ko -
mi sji roz jem czych

PZD, je że li uchy bie nie to mo gło mieć istot ny wpływ na
wy nik spra wy.

Z po wyż sze go ure gu lo wa nia praw ne go wy ni ka, że Prze -
wod ni czą cy KKR mo że za skar żyć pra wo moc ne orze cze -
nie ko mi sji roz jem czej je dy nie w sy tu acji, gdy któ ra-
kol wiek z wy mie nio nych prze sła nek zo sta nie speł nio na,
przy czym po da nie o zło że nie skar gi w try bie nad zwy czaj -
nym po win no za wie rać ta kie za rzu ty, któ re wy ka zu ją, że
orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej na ru sza, 
w spo sób ja skra wy, nor my praw ne obo wią zu ją ce w PZD.

Po wni kli wej ana li zie do ku men ta cji zgro ma dzo nej w
spra wie, w opar ciu o prze pi sy pra wa obo wią zu ją ce go w
Związ ku, uzna ję, że w ni niej szej spra wie brak jest pod -
staw do zło że nia skar gi do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej w ………….............................. W szcze gól no ści nie
do pa tru ję się w przed mio to wym orze cze niu ra żą ce go na -
ru sze nia usta wy o ROD bądź sta tu tu PZD, ani też na ru -
sze nia pro ce du ry okre ślo nej w re gu la mi nie po stę po wa nia
ko mi sji roz jem czych PZD. Skar żą ca w po da niu o wnie -
sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym nie sfor mu ło wa ła
wo bec orze cze nia OKR ta kich za rzu tów, któ re moż na by
by ło za kwa li fi ko wać do któ rej kol wiek z pod staw do wnie -
sie nia skar gi. Ża den bo wiem z za rzu tów, za war tych w po -
da niu, nie do ty czył ani na ru sze nia prze pi sów usta wy o
ROD, ani sta tu tu PZD ani re gu la mi nu po stę ki wa nia ko -
mi sji roz jem czych.

Na le ży za uwa żyć, że w po stę po wa niu od wo ław czym
Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w ……………….. od da -
li ła od wo ła nie skar żą cej 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
………………......... w ……………................. o po zba -
wie niu skar żą cej człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki. Z to ku po stę po wa nia przed ko mi sja mi
roz jem czy mi, a tak że z wy da nych orze czeń w przed mio -
to wej spra wie wy ni ka, że ko mi sje roz jem cze obu in stan -
cji roz pa trzy ły spra wę rze tel nie i bar dzo szcze gó ło wo.
Orze cze nia po sia da ją wy czer pu ją ce uza sad nie nia opar te

o prze pi sy pra wa obo wią zu ją ce go w Związ ku. Zgro ma -
dzo na do ku men ta cja nie da je pod staw do sfor mu ło wa nia
ja kich kol wiek za rzu tów wo bec ko mi sji roz jem czych obu
in stan cji w kwe stii ewen tu al nych uchy bień for mal nych, 
a tym bar dziej na ru sze nia prze pi sów pra wa ma te rial ne go,
mo gą ce go sta no wić pod sta wę do wnie sie nia skar gi w try -
bie nad zwy czaj nym.

Ma te riał do wo do wy w ni niej szej spra wie po twier dza, że
skar żą ca nie prze rwa nie od 2000 ro ku nie prze ja wia żad nej
ini cja ty wy w za kre sie upo rząd ko wa nia i za go spo da ro wa -
nia dział ki. Fakt ów po twier dza ją co rocz ne prze glą dy dzia -
łek i kie ro wa ne do skar żą cej pi sma o upo rząd ko wa nie
dział ki i pra wi dło we jej za go spo da ro wa nie oraz udzie la ne
ka ry po rząd ko we, któ re nie od no si ły skut ku. Już w 2004 r.
za rząd ROD uchwa łą nr …………. z dnia …………. po -
zba wił skar żą cą człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.
Wo bec zo bo wią za nia się skar żą cej do za go spo da ro wa nia
dział ki zgod nie z prze pi sa mi związ ko wy mi obo wią zu ją cy -
mi w tym za kre sie, za rząd ROD za mie nił przed mio to wą ka -
rę na ka rę po rząd ko wą -na ga nę, wy zna cza jąc skar żą cej
osta tecz ny ter min na upo rząd ko wa nie dział ki. Ani zo bo -
wią za nie skar żą cej, ani za mia na ka ry po zba wie nia człon -
ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki na ka rę na ga ny, nie
wpły nę ły na zmia nę za go spo da ro wa nia dział ki. Mi mo
udzie la nych ko lej nych kar po rząd ko wych tj. na ga ny 
z ostrze że niem z dnia …………… i na ga ny z ostrze że niem
z dnia …………….. i ko lej ny raz wy zna cze nie przez za -
rząd ROD osta tecz ne go ter mi nu do upo rząd ko wa nia dział -
ki tj. do prze glą du wio sen ne go w 2009 r. – stan
za go spo da ro wa nia dział ki nie uległ żad nej po pra wie. Dział -
ka na dal by ła nie za go spo da ro wa na, za nie dba na, po ro śnię -
ta chwa sta mi. Ko lej ny prze gląd dzia łek i pro to kół z dnia
10.06.2009 r. ko mi sji do ko nu ją cej prze glą du po twier dził,
iż stan dział ki nie uległ po pra wie. Ko mi sja wy stą pi ła z
wnio skiem do za rzą du ROD o po zba wie nie skar żą cej pra -
wa użyt ko wa nia dział ki.

Szcze gó ło wa i wni kli wa ana li za do ku men ta cji zgro ma -
dzo nej w spra wie po zwa la na stwier dze nie, że uchwa ła
za rzą du ROD nr …………. z dnia ……………. o po zba -
wie niu skar żą cej człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział -
ki, nie jest do tknię ta wa dą praw ną i znaj du je uza sad nie nie
w § 36 ust. l sta tu tu PZD w związ ku z § 4 ust.4 pkt 4 
i § 103 do § 124 re gu la mi nu ROD. Jak za sad nie wska za -
ła ko mi sja roz jem cza ROD, w bar dzo szcze gó ło wym i lo -
gicz nym uza sad nie niu orze cze nia z dnia 6.03.2010 r.,
za rząd ROD wy ra ził wo bec skar żą cej wy jąt ko wą wy ro -
zu mia łość, cier pli wość i to le ran cję, wy czer pu jąc – acz
bez sku tecz nie – wszyst kie moż li wo ści pre wen cyj ne go od -
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dzia ły wa nia. Po wo ły wa nie się przez skar żą cą, przez okres
po nad 9-ciu lat, na zły stan zdro wia oraz na roz wód, nie
mo że sta no wić przy czy ny uza sad nia ją cej dal sze to le ro wa -
nie i uspra wie dli wia nie fak tu za nie dba nia, a prak tycz nie
za nie cha nia użyt ko wa nia dział ki. Ak ta zgro ma dzo ne w ni -
niej szej spra wie świad czą o pra wi dło wym za sto so wa niu
przed mio to wej sank cji wo bec skar żą cej, z peł nym
uwzględ nie niem za sad okre ślo nych w sta tu cie PZD.

Re asu mu jąc na le ży stwier dzić, że skar żo ne orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w …………… od da la -

ją ce od wo ła nie od orze cze nia ko mi sji roz jem czej ROD
…………… w ……………, a tym sa mym utrzy mu ją ce
w mo cy uchwa łę za rzą du ROD o po zba wie niu skar żą cej
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, nie na ru sza pra -
wa we wnątrz związ ko we go, zaś za rzu ty za war te w po da -
niu skar żą cej o wszczę cie po stę po wa nia w try bie
nad zwy czaj nym nie za słu gu ją na uwzględ nie nie.

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie uzna ję, że w ni niej szym
przy pad ku nie za cho dzą pod sta wy do zło że nia skar gi w
try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.

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

ORZE CZE NIE
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: Je rzy Ry szard Gra jek

Jó zef Pie trzak
Zo fia Ma ria Mróz
Jó zef Pi sar ski

Pro to ko lant: Zo fia Ma ria Mróz

Po roz pa trze niu w dniu 4 li sto pa da 2010 skar gi Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy 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
zwy czaj ne go PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki nr ……

w ROD ……………… w ............………………..Pań -
stwa…………………………………………………........
...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 …………(sygn.
akt……………….)

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 po zba wie nia człon ko stwa związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki Pań -

stwa …………………….i spra wę prze ka zu je Za rzą do wi ROD do po now ne go roz pa trze nia.

Prze wod ni czą cy: …………………….........
Człon ko wie: ………………………….

………………………….
………………………….
………………………….

Pań stwo ………………………. użyt ku ją cy dział kę 
nr …................. w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym

UZASADNIENIE

………………………. w …………….. wnio skiem skie -
ro wa nym do Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD zwró ci li się 
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z po da niem o zło że nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym do
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na osta tecz ne orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w ……………..z dnia
……………., utrzy mu ją ce w mo cy uchwa łę za rzą du
ROD po zba wia ją cą Ich człon ko stwa PZD i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki. 

Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na za sa dzie § 162
ust. l Sta tu tu PZD, uwzględ nił po da nie i wniósł 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 Pre ze -
sa Kra jo wej Ra dy PZD znaj du je uza sad nie nie.

Z do ku men ta cji po stę po wa nia roz jem cze go wy ni ka, że
za rząd ROD w ……......................... uchwa łą nr …….. 
z dnia ………………….. po zba wił Pań stwa człon ko stwa
w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki nr …... W uza sad nie -
niu uchwa ły za rząd ROD wska zy wał, że Pan
…………………...... ra żą co na ru szył za sa dy współ ży cia
spo łecz ne go, dzia łał na szko dę PZD a po przez za mia nę
pi sma prze wod nie go do li sty po par cia z 83 pod pi sa mi do -
pu ścił się fał szer stwa oraz pró by dys kre dy ta cji i od wo ła -
nia za rzą du ROD. Uza sad nie nie uchwa ły w naj mniej szym
stop niu nie od no si się do Pa ni …………………..

Prze pi sy sta tu tu PZD w swo jej isto cie za rów no w za -
kre sie nada wa nia człon ko stwa PZD jak i w za kre sie po -
zba wie nia człon ko stwa Związ ku od no szą się do człon ka
Związ ku. W związ ku z po wyż szym wszel kie dzia ła nia i
uchwa ły w za kre sie za sto so wa nia ka ry po rząd ko wej jak i
w spra wie po zba wie nia człon ko stwa zwy czaj ne go PZD
mu szą być sto so wa ne wo bec każ de go człon ka Związ ku
od dziel nie w myśl § 40 ust. 4 Re gu la mi nu ROD – uchwa -
ły bez po śred nio do ty czą ce in dy wi du al ne go człon ka PZD
spo rzą dza ne są ja ko od ręb ne do ku men ty dla każ dej spra -
wy.

W oma wia nym przy pad ku za rząd ROD
………………… w …………..Uchwa łą nr …………….
z dnia …………………………. po zba wił człon ko stwa
zwy czaj ne go PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki oboj ga
mał żon ków tj. Pa nią ……………….................. i Pa na
…………………......... Or gan związ ku od stą pił za tem od
w/w za sa dy in dy wi du al ne go roz pa try wa nia spraw po zba -
wie nia człon ko stwa zwy czaj ne go PZD i pra wa użyt ko wa -
nia dział ki.

Po nad to za rząd ROD stwier dza jąc „ra żą ce na ru sze nie
za sad współ ży cia spo łecz ne go oraz dzia ła nia na szko dę
PZD” w spo sób ma ło wy czer pu ją cy uza sad nił swo ją de -
cy zję wo bec Pa na …………………., a już zu peł nie po mi -
nął uza sad nie nie prze wi nie nia Pa ni …………………,

czym po waż nie na ru szył po sta no wie nia Sta tu tu PZD. Nie -
do pusz czal ne jest po dej mo wa nie uchwa ły o po zba wie niu
człon ko stwa związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki bez
uza sad nie nia.

Z akt spra wy wy ni ka, że za rzu ty wo bec każ de go z mał -
żon ków są cał ko wi cie róż ne. Za rzut wo bec Pa na
………………….. do ty czy bo wiem pod mia ny pi sma
prze wod nie go do li sty 83 pod pi sów dział kow ców, a za -
rzut wo bec Pa ni ……………….. do ty czy spo wo do wa nia
kon tro li za rzą du ROD przez Urząd Skar bo wy. Za tem mo -
ty wy pod ję cia osta tecz nej de cy zji, któ rą by ło po zba wie nie
człon ko stwa zwy czaj ne go PZD i pra wa użyt ko wa nia
dział ki oboj ga mał żon ków ……………… by ły róż ne 
z te go też wzglę du za słu gu ją na od ręb ne po stę po wa nie.

Od da la jąc od wo ła nia Pań stwa ………………….. Ko -
mi sja Roz jem cza ROD ………………….................... 
w ……………. jak i Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD
w …………………. zu peł nie nie zwró ci ły uwa gi na wy -
żej opi sa ne uchy bie nia za rzą du a po nad to nie wy ja śni ły w
spo sób do sta tecz ny za rzu tów tak że w opar ciu o wy ni ki
kon tro li dzia łal no ści za rzą du ROD, któ ra to dzia łal ność
by ła przed mio tem kry ty ki i mo ty wem po stę po wa nia Pa na
……………........................................................................

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w ……………….
w swo im orze cze niu stwier dzi ła je dy nie, że „wszyst kie
za rzu ty oka za ły się nie praw dzi we”, ale te zy tej nie roz wi -
nę ła. Nie od nio sła się rów nież do stwier dze nia od wo łu ją -
ce go się, że za zwo ła niem wal ne go ze bra nia opo wie dzia ło
się 83 dział kow ców.

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 ………………..........................

nr ………….. z dnia …………………... w spra wie po -
zba wie nia człon ko stwa związ ku i pra wa użyt ko wa nia
dział ki Pań stwa ………………………….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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po roz pa trze niu  w dniu 3 li sto pa da 2010 r. skar gi Prze -
wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD na pra -
wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD w ……………… z dnia ………….. sygn.
akt……… w spra wie do ty czą cej utrzy ma nia w mo cy
orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD
……………………………….............................. z dnia

………………….....................od da la ją ce go od wo ła nie
………………………..od uchwa ły za rzą du ROD z dnia
……………………… przy zna ją cej ………………….
Dział kę nr…… do użyt ko wa nia.

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

ORZE CZE NIE
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 miuk
Człon ko wie: Szy mon Zyg munt Mar czew ski

Jó zef Pie trzak
Zo fia Ma ria Mróz
Zbi gniew Ma li szew ski

Pro to ko lant: Zo fia Ma ria Mróz

ORZEKA

1. Uchy la orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w …………. z dnia ……. (sygn. akt………….)
2. Uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD …………………..w …………. z dnia ……………………….
3. Uma rza po stę po wa nie w spra wie, al bo wiem przed miot spra wy nie pod le ga roz po zna niu w po stę po wa niu roz jem -

czym
4. Spra wę do roz pa trze nia prze ka zu je Okrę go we mu Za rzą do wi………………

Prze wod ni czą cy : ……………………........
Człon ko wie: …………………………

………………………….
………………………….

Pan ………………….zło żył po da nie do Prze wod ni czą -
ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD o wnie sie nie
skar gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko -
mi sji Roz jem czej PZD w …………................................. 
z dnia………………. utrzy mu ją ce w mo cy orze cze nie
ko mi sji roz jem czej ROD ……………………....................
w …………………. z dnia …………………..tre ścią któ -
re go by ło utrzy ma nie w mo cy uchwa ły za rzą du ROD 
z dnia ……………. przy zna ją cej……………. – by łej żo -
nie skar żą ce go – dział kę nr ………………..

Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD,
dzia ła jąc na za sa dzie § 162 ust. l sta tu tu PZD, uwzględ nił
po da nie i wniósł do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej do roz -
pa trze nia skar gę 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 -

UZASADNIENIE

nym wnie sio na przez Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej znaj du je uza sad nie nie.

Na wstę pie na le ży wska zać, że w myśl § 102 ust. 1 i 2
sta tu tu PZD w związ ku z § 9 ust. 1 re gu la mi nu po stę po -
wa nia ko mi sji roz jem czych PZD, wła ści wo ścią ko mi sji
roz jem czych jest roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań
człon ków Związ ku od uchwał za rzą du ROD w spra wie
wy mie rze nia ka ry po rząd ko wej okre ślo nej w § 23 ust. 1
sta tu tu PZD, bądź ka ry szcze gól nej, okre ślo nej w § 36 sta -
tu tu PZD, ja ką jest po zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki z po wo du na ru sze nia przez użyt kow ni ka
dział ki norm praw nych obo wią zu ją cych w PZD. Roz po -
zna nie za tem spra wy przez ko mi sje roz jem cze I i II in -
stan cji, w sy tu acji gdy przed miot spra wy nie pod le ga
roz po zna niu w po stę po wa niu roz jem czym, czy ni orze cze -
nia roz jem cze z mo cy pra wa nie waż ny mi, pod le ga ją cy mi
uchy le niu.
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Nie wąt pli wym w spra wie jest, że skar żo na uchwa ła za -
rzą du ROD nie do ty czy ani ka ry po rząd ko wej ani po zba -
wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, do ty czy
bo wiem przy zna nia przez za rząd ROD dział ki jed ne mu z
roz wie dzio nych mał żon ków tj. …………………………..
by łej żo nie skar żą ce go …………………………… Roz -
po zna nie za tem od wo ła nia od ta kiej uchwa ły nie le ży 
w ge stii ko mi sji roz jem czej, co win na za uwa żyć OKR w
po stę po wa niu od wo ław czym i uchy lić skar żo ne orze cze -
nie ko mi sji roz jem czej ROD prze ka zu jąc spra wę do roz -
po zna nia we dług wła ści wo ści. W kon kret nym przy pad ku,
w sy tu acji gdy uchwa ła do ty czy przy dzia łu dział ki, a nie
skre śle nia z li sty człon ków PZD, wła ści wym do roz po -
zna nia od wo ła nia – w myśl § 123 ust. 11 sta tu tu PZD 
– jest Okrę go wy Za rząd ….....................………………
w ………………............. Na le ży przy tym wska zać, że
szcze gó ło wy tryb po stę po wa nia w sy tu acji roz wo du mał -
żon ków bę dą cych człon ka mi PZD i użyt ku ją cych dział -

kę, zo stał okre ślo ny w §§ 33 i 34 sta tu tu PZD, zaś § 35
sta tu tu PZD usta lił, że or ga nem wła ści wym do roz po zna -
nia od wo łań od uchwał o skre śle niu z li sty człon ków jest
pre zy dium Okrę go we go Za rzą du.

Jak wy ni ka z ma te ria łu do wo do we go w spra wie, skar żą -
cy ………………….wniósł od wo ła nie  od przed mio to -
wej  uchwa ły do pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
………………..jed nak że pod mio to we pre zy dium za miast
roz po znać spra wę bądź ewen tu al nie spra wę prze ka zać
Okrę go we mu Za rzą do wi, od wo ła nie skie ro wa ło do ko mi -
sji roz jem czej ROD, co w kon se kwen cji wy wo ła ło bez -
pod staw ne wszczę cie po stę po wa nia roz jem cze go.

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie Kra jo wa Ko mi sja Roz -
jem cza PZD uwzględ ni ła skar gę wnie sio ną w try bie nad -
zwy czaj nym i na za sa dzie § 57 ust. 2 i 3 re gu la mi nu
po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD orze kła jak 
w sen ten cji orze cze nia.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców or gan kon tro l ny Związ ku wy ko ny wa ła swo je spo -

łecz ne obo wiąz ki wo bec człon ków PZD w skła dzie wy bra -
nym na ostat nim Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD:

IX. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Działalność Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2010  r.

Prze wod ni czą cy Ma ria Fojt
Z -ca Prze wod ni czą ce go Ol gierd Kau nas -Kow nac ki
Se kre tarz Je rzy Jak soń
Człon ko wie: Sta ni sław Bu rzyń ski, Bo gu sław Dą brow ski, Ry szard Do rau, 

Mie czy sław Gór ski, Krzysz tof Kap ciak, Wło dzi mierz Le śnie row ski, 
Eu ge niusz Lu bosch, Ka zi mierz Pa bian, Hen ryk To ma szew ski i Do ro ta Ze rba.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w 2010 ro ku wy ko ny wa ła swo je sta tu to we, spo -
łecz ne obo wiąz ki po przez:

– od by cie za pla no wa nych po sie dzeń Ko mi sji w peł nym
skła dzie,

– od by cie dwóch na rad Ko mi sji w peł nym skła dzie 
z udzia łem Prze wod ni czą cych Okrę go wych Ko mi sji Re -
wi zyj nych PZD z 26 okrę gów, po łą czo nych ze szko le -
niem, in struk ta żem i wy mia ną po glą dów,

– wy ko na nie ba da nia rocz ne go spra woz da nia fi nan so -
we go Kra jo wej Ra dy PZD za 2009 rok oraz spra woz dań
fi nan so wych z Fun du szu Roz wo ju ROD, Fun du szu
Oświa to we go PZD i Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD
za 2009 rok,

– ba da nie pro jek tu pre li mi na rza Kra jo wej Ra dy PZD na
2010 rok w tym wy da nie opi nii do pre li mi na rza Kra jo wej

Ra dy PZD oraz do pro jek tów pre li mi na rzy fi nan so wych
Fun du szu Oświa to we go PZD, Fun du szu Roz wo ju PZD
oraz Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD na 2010 rok, 

– ba da nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go Okrę -
go wych Za rzą dów PZD za 2009 rok oraz pre li mi na rzy fi -
nan so wych tych Okrę gów na 2010 rok,

– ba da nie spra woz da nia fi nan so we go Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców za 2009 rok,

– oce nę dzia łal no ści sta tu to wej Kra jo wej Ra dy PZD 
w 2009 ro ku,

– roz pa try wa nie skarg wpły wa ją cych do Ko mi sji i po -
dej mo wa nie w ich za kre sie sto sow nych dzia łań,

– roz pa try wa nie od wo łań od Uchwał Okrę go wych Ko -
mi sji Re wi zyj nych PZD i po dej mo wa nie w ich za kre sie
okre ślo nych Uchwał,

– pod ję cie dwóch Uchwał o od wo ła niu człon ków Okrę -
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go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD ze skła du oso bo we go tej
Ko mi sji oraz jed nej Uchwa ły o od wo ła niu Prze wod ni czą -
ce go Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD ,

– prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści sta tu to wej i fi -
nan so wej w Okrę go wym Za rzą dzie Ma ło pol skim PZD 
w Kra ko wie, Okrę go wym Za rzą dzie PZD w Byd gosz czy,
Okrę go wym Za rzą dzie Ma zo wiec kim PZD w War sza wie
w za kre sie sta nu re ali za cji od twa rza ne go ROD „Ry nia",
Okrę go wym Za rzą dzie PZD To ruń sko -Wło cław skim 
w za kre sie sy tu acji ROD do tknię tych w 2010 ro ku po wo -
dzią i Okrę go wym Za rzą dzie PZD w Go rzo wie Wlkp.,

– prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści Okrę go wych
Ko mi sji Re wi zyj nych PZD w Kra ko wie, Byd gosz czy 
i Go rzo wie Wlkp.

– prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści sta tu to wej i fi -
nan so wej Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
na wnio sek Kra jo wej Ra dy PZD i jej Pre zy dium w: „Za -
ga ję” w El blą gu, „Siar ko pol” w Tar no brze gu, „Ry nia” 
w Ry ni, „Fi skus” w Kra ko wie i „Ma jo we l” w Prza sny szu.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD i jej człon ko wie 
w 2010 ro ku kie ro wa li licz ne sta no wi ska do przed sta wi -
cie li wła dzy usta wo daw czej, wy ko naw czej i są dow ni czej
w obro nie ist nie ją ce go sta nu praw ne go a zwłasz cza na szej
Usta wy o ROD z 2005 ro ku. Na sze pro te sty do ty czy ły:

– pi sma Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z dnia 18 stycz -
nia 2010 ro ku skie ro wa ne go do Mi ni stra In fra struk tu ry w
spra wie rze ko me go bra ku nad zo ru nad PZD oraz kwe stio -
no wa nia moż li wo ści od by wa nia w dru gim ter mi nie Wal -
nych Ze brań ROD,

– wnio sków Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów Usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD jak i pion re wi zyj ny
ak tyw nie wspie ra li dzia ła nia Kra jo wej Ra dy PZD i jej Pre -
zy dium oraz ca łe go Związ ku w tym za kre sie.

Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ inż. Ma ria Fojt

X. SYTUACJA POWODZIOWA W ROD W 2011 r.

W wy ni ku utrzy mu ją cych się w stycz niu 2011 ro ku do -
dat nich tem pe ra tur, na stą pi ło gwał tow ne top nie nie na gro -
ma dzo ne go śnie gu, co w wie lu re jo nach Pol ski spo wo do-
wa ło pod nie sie nie się po zio mu wód w rze kach i ka na łach.
Wy ni kiem ta kiej sy tu acji by ły pod to pie nia na te re nie kra -
ju, w tym w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Zgod nie z in for ma cja mi prze ka za ny mi przez okrę go we
za rzą dy PZD, w związ ku ze stycz nio wy mi roz to pa mi
ucier pia ło oko ło 130 ROD funk cjo nu ją cych na te re nie 13
OZ PZD o łącz nej po wierzch ni 424,87 ha i 4967 dzia łek
ro dzin nych. Jed nak po wyż sze da ne są nie peł ne, gdyż  nie
wszyst kie okrę go we za rzą dy PZD usta li ły już osta tecz ną
po wierzch nię i licz bę dzia łek ro dzin nych, któ re zo sta ły
za la ne bądź pod to pio ne, ze wzglę du na utrzy my wa nie się
wód na te re nie ogro dów. Prze ka za ne in for ma cje przed sta -
wia ją się na stę pu ją co: OZ w Byd gosz czy – 9 ROD, 
o pow. 8,4 ha, 240 dzia łek, OZ w Go rzo wie Wlkp.
– 27 ROD, o pow. 153,98 ha, OZ w Ka li szu – 10 ROD,
o pow. 27,71 ha, 712 dzia łek, OZ w Ko sza li nie – 3 ROD,
o pow. 20 ha, 495 dzia łek, OZ Łódz ki – 2 ROD, 
o pow. 2,52 ha, 58 dzia łek, OZ w Pi le – 6 ROD, 
o pow. 13,93 ha, 272 dział ki, OZ w Po zna niu – 29 ROD
o pow. 82,35 ha, 1687 dzia łek, OZ w Szcze ci nie – 8 ROD,
904 dział ki, OZ Świę to krzy ski – 2 ROD, o pow. 10 ha,
OZ To ruń sko-Wło cław ski – 26 ROD, o pow. 108,50 ha,
OZ we Wro cła wiu – 7 ROD, 657 dzia łek i OZ w Zie lo -

nej Gó rze – lo kal ne pod to pie nia w kil ku ogro dach w No -
wej So li.

Naj cięż sza sy tu acja wy stę pu je na te re nie okrę gu to ruń -
sko – wło cław skie go, gdzie w gmi nach zlo ka li zo wa nych
na ob sza rze nad wi ślań skim, ogło szo no stan po go to wia po -
wo dzio we go. Sy tu acja w dal szym cią gu stwa rza re al ne za -
gro że nie dla po zo sta łych czę ści ogro dów. W związ ku 
z po wyż szym OZ PZD To ruń sko-Wło cław ski m.in. wy -
zna czył dy żu ry w sie dzi bie biur OZ w To ru niu i we Wło -
cław ku oraz utrzy mu je sta ły kon takt ze szta ba mi
kry zy so wy mi i za rzą da mi ROD. Pod ję te zo sta ły rów nież
roz mo wy z lo kal ny mi sa mo rzą da mi, w ce lu li kwi da cji
szkód po wo dzio wych. Jed nak z prze ka za nych przez OZ
PZD in for ma cji wy ni ka, że ak tu al nie sa mo rzą dy nie dys -
po nu ją środ ka mi fi nan so wy mi na te ce le.

Po dob nie jest na te re nie okrę go we go za rzą du PZD w Pi -
le, gdzie wo da w dal szym cią gu pły nie przez ROD „Bo -
rek” i „1000-Le cia Pań stwa Pol skie go” we Wron kach oraz
przez ROD „Ko le jarz” w Pi le, co unie moż li wia usta le nie
strat w in fra struk tu rze ROD. Tak że ROD „Ro dło” w Zło -
to wie ule gło za la niu, gdzie głów ną przy czy ną ta kie go sta -
nu by ło prze peł nie nie się głów ne go ro wu me lio ra cyj ne go
od pro wa dza ją ce go wo dę z te re nu ogro du do rze ki Gło -
mia.

Po dob nie na te re nie dzia ła nia okrę go we go za rzą du PZD
w Po zna niu sy tu acja w dal szym cią gu się roz wi ja, bo pod -

2.Wprowadzenie
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to pio ne te re ny na dal zwięk sza ją swo ją po wierzch nię i głę -
bo kość, po wo du jąc roz mięk cza nie dróg oraz in fra struk tu -
ry tech nicz nej ogro dów a tak że pod to pie nia al tan i upraw
dział kow ców.

Rów nież wie le ro dzin nych ogro dów dział ko wych po ło -
żo nych na te re nie dzia ła nia okrę go we go za rzą du PZD w
Go rzo wie Wiel ko pol skim w dal szym cią gu jest pod to pio -
na, co mo że do pro wa dzić do uszko dzeń sie ci wo do cią go -
wych, elek trycz nych, a tak że bu dyn ków. 

Po wyż sza sy tu acja jest trud na zwłasz cza, dla tych ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re ucier pia ły rów nież

w wio sen nych po wo dziach w 2010 ro ku i ko lej nych fa -
lach po wo dzio wych. Do ty czy to ogro dów po ło żo nych na
te re nie okrę go wych za rzą dów PZD: w Byd gosz czy, Ka li -
szu, Łódz kim, w Pi le, w Po zna niu, Świę to krzy skim, To -
ruń sko – Wło cław skim i we Wro cła wiu.  

Ak tu al nie, ze wzglę du na utrzy my wa nie się wód na te -
re nach ROD, wie le okrę go wych za rzą dów PZD nie mo że
jesz cze do ko nać osza co wa nia szkód. Bę dzie to moż li we
do pie ro po cał ko wi tym ustą pie niu wód. Jed nak z ilo ści
ogro dów, któ re ucier pia ły w stycz nio wych roz to pach wy -
ni ka, że po moc Związ ku bę dzie nie odzow na. 

AR

2. Wy kaz ROD
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na po sie dze niu w
dniu 30 grud nia 2010 r. udzie li ło do ta cji uzu peł nia ją -
cych po wo dzio wych dla 3 ROD z okrę gu świę to krzy -
skie go na łącz ną kwo tę 9 900 zł.

Do ta cje otrzy ma ły na stę pu ją ce ogro dy: 
okręg świę to krzy ski – 3 ROD
1. ROD „Sło necz ko” w Stą por ko wie – 1000 zł
2. ROD „Ka mion ka” w Su che dnio wie – 4900 zł

3. ROD „Po ni dzie I” w Piń czo wie – 4000 zł
Od 17.08 2010 r. do 30.12.2010 r. Pre zy dium KR PZD

udzie li ło wspar cia dla 108 ROD z te re nu 10 okrę gów:
byd go skie go, czę sto chow skie go, ka li skie go, łódz kie go,
ma ło pol skie go, opol skie go, pil skie go, pod kar pac kie go,
świę to krzy skie go, to ruń sko -wło cław skie go PZD na
łącz ną kwo tę 1.160.206 zł na re ali za cję za dań w za kre -
sie usu wa nia skut ków po wo dzi 2010.

Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD 
Mo ni ka Że laz ko

3. Ko lej ne do ta cje Kra jo wej Ra dy PZD dla ROD do tkni´ tych po wo dzià

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na po sie dze niu w
dniu 2 lu te go 2011 r. udzie li ło do ta cji po wo dzio wych dla
18 ROD z 3 okrę gów: byd go skie go, pod kar pac kie go i
to ruń sko -wło cław skie go na łącz ną kwo tę 240 000 zł.

Do ta cje otrzy ma ły na stę pu ją ce ogro dy: 

okręg byd go ski – 1 ROD
1. ROD „Cu krow nik” w Świe ciu – 10 000 zł
okręg pod kar pac ki - 3 ROD
1. ROD „Sza rot ka” w Dę bi cy – 20 000 zł
2. ROD „XX-le cia” w Wo li Mie lec kiej – 12 000 zł

* – ROD, które ucierpiały w powodzi 2010

powierzchnia i liczba działek, które uległy zalaniu lub podtopieniom jest niepełna, zaiera jedynie wstępne dane
przekazane przez OZ PZD

Agnieszka Rudawska
Warszawa, 31 stycznia 2011 r.
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3. ROD „Zo rza” w Le sku – 10 000zł
okręg to ruń sko -wło cław ski – 14 ROD
1. ROD im. 100-le cia Za kła dów Mię snych w To ru niu 

– 15 000 zł
2. ROD „Przą śnicz ka” w To ru niu – 8 000 zł
3. ROD „Ko ło Ka ni” w To ru niu – 20 000 zł
4. ROD „Wi seł ka” w To ru niu – 15 000 zł
5. ROD „Zo fij ka” we Wło cław ku – 12 000 zł
6. ROD „Ru da czek” w To ru niu – 15 000 zł
7. ROD „Swo bo da” w To ru niu – 18 000 zł
8. ROD „Fli sak” w To ru niu – 15 000 zł
9. ROD „Przy szłość” we Wło cław ku – 20 000 zł
10. ROD „Aga wa” we Wło cław ku – 3 000 zł
11. ROD im. Gen. J. Be ma w To ru niu – 15 000 zł
12. ROD „Pod To po la mi II” w To ru niu – 10 000 zł
13. ROD „Re laks” w To ru niu – 10 000 zł

14. ROD „Ryb ni ca” we Wło cław ku – 12 000 zł
W przy pad ku ROD „Zo rza” w Le sku i ROD „Ryb ni ca”

we Wło cław ku by ły to do ta cje przy zna ne po raz pierw szy
przez Pre zy dium KR PZD na to miast po zo sta łe 16 ROD
otrzy ma ło do ta cje uzu peł nia ją ce.

Od 17.08 2010 r. do 02.02.2011 r. Pre zy dium KR PZD
udzie li ło wspar cia dla 110 ROD z te re nu 10 okrę gów:
byd go skie go, czę sto chow skie go, ka li skie go, łódz kie go,
ma ło pol skie go, opol skie go, pil skie go, pod kar pac kie go,
świę to krzy skie go, to ruń sko -wło cław skie go PZD na
łącz ną kwo tę 1.400.206 zł na re ali za cję za dań w za kre -
sie usu wa nia skut ków po wo dzi 2010.

Wy kaz uprzed nio udzie lo nych do ta cji po wo dzio wych
przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ro dzin nym ogro -
dom dział ko wym za mie ści li śmy w Biu le ty nie nr 12/2010
i Biu le ty nie 14/2010.

Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD 
Mo ni ka Że laz ko

4. Wy kaz ko lej nych ROD, któ re otrzy ma ły do ta cje po wo dzio we przy zna ne 
przez Pre zy dia OZ PZD

Wy kaz ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re otrzy -
ma ły po moc fi nan so wą przez Pre zy dia OZ PZD za miesz -
czo ny w Biu le ty nie In for ma cyj nym Nr 12/2010 i Nr
14/2010, po więk szył się o na stę pu ją ce ogro dy:

w okrę gu ma ło pol skim: ROD „Bu dow lan ka” w Kra -
ko wie – 2 000 zł, ROD „Ko le jarz” w Kry ni cy – 1 000 zł,
ROD „Ka prys” w Wa do wi cach – 1 000 zł, ROD „Gó ra
Za be łec ka” w No wym Są czu – 2 000 zł, ROD „Oa za” w
Tar no wie – 5 000 zł, ROD „Sta re Sta wy” w Oświę ci miu
– 5 000 zł, ROD „Do jaz dów” w Do jaz do wie – 5 200 zł.
Łącz nie z wcze śniej szy mi do ta cja mi OZ PZD Ma ło pol -
ski udzie lił po mo cy na łącz ną kwo tę 100 672,76 zł.

w okrę gu po znań skim: ROD im. Mo niusz ki w Ry dzy -

nie – 3 000 zł, ROD im. Świer czew skie go w Śre mie – 3
000 zł. Łącz nie z wcze śniej szy mi do ta cja mi OZ PZD w
Po zna niu udzie lił po mo cy na łącz ną kwo tę 14 000 zł.

w okrę gu su dec kim: ROD „Zie lo na Do li na” w No wej
Ru dzie – 4 000 zł, ROD „Zło ty Stok” w Zło tym Sto ku –
2 000 zł. Łącz nie – 6 000 zł 

w okrę gu war miń sko-ma zur skim: ROD „Sza rot ka”
w Eł ku – 4 000 zł, ROD „1000-le cia PP” w Eł ku – 1 000
zł. Łącz nie z wcze śniej szy mi do ta cja mi OZ PZD War miń -
sko-Ma zur ski udzie lił po mo cy na łącz ną kwo tę 17 000 zł.

Re asu mu jąc, już 20 okrę go wych za rzą dów PZD udzie -
li ło po mo cy fi nan so wej dla 254 ROD na łącz ną kwo tę 
1 649 642,20 zł.

AR

5. Ko lej ne wpła ty na kon to „Po wódê 2010”

W ter mi nie od 1 grud nia 2010 do 3 lu te go 2011 ro ku

Wcze śniej sze wpła ty umiesz czo no w Biu le ty nie 9/2010, 12/2010 i 14/2010
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In dy wi du al ni Dział kow cy do 03.02.11. wpła ci li 6.897,33 zł.

spo rzą dził: Dział Fi nan so wo -Księ go wy

Łącznie do 3.02.2011 r. wpłaty dokonało 1131 ROD na kwotę 453 940,63 zł

War sza wa, 4 lu ty 2011 r.

1. Bydgoszcz 692,00

1. ROD „Lawina” Bydgoszcz 330,00

2. ROD „Kolejarz” Inowrocław 362,00

2 Gdańsk 400,00

1. ROD „Nad Nogatem” Malbork 400,00

3 Koszalin 200,00

1. ROD „Tulipan” Złocieniec 200,00

4 Łódź 800,00

1. ROD „Pierwiosnek” Łódź 300,00

2. ROD „Karolew” Łódź 500,00

5 Podkarpacki 650,00

1. ROD „Zwierzyniec” Tarnobrzeg 100,00

2. ROD „Metalowiec” Mielec 300,00

3. ROD „Podlesie” Mielec 50,00

4. ROD „Siarkopol” Tarnobrzeg 100,00

5. ROD „Tulipan” Dębica 50,00

6. ROD „Szron” Dębica 50,00

6 Poznań 500,00

1. ROD „Powstańców Wlkp.” Pudliszki 100,00

2. ROD im. 23 Lutego Poznań 200,00

3. ROD „Malwa” Mosina 100,00

4. ROD „Wrzos” Pniewy 100,00

7 Szczecin 2 149,19

1. ROD „Trafo” Szczecin 400,00

2. ROD „Stoczniowiec” Szczecin 400,00

3. ROD „Chrobrego” Szczecin 200,00

4. ROD „Ostrówek” Szczecin 1 000,00

5. ROD „Pod Topolami” Ostrowiec Św. 49,19

6. ROD „Tulipan” Jędrzejów 100,00

8. Warmińsko-Mazurski 550,00

1. ROD im. Jana Matejki Biskupiec 200,00

2. ROD „Słonecznik” Iława 350,00

9 Wrocław 550,00

1. ROD „Osobowice” Wrocław 50,00

2. ROD „Kolejarz” Wrocław 500,00

razem 6 491,19

Lp. Okręgi Nazwa wpłacającego Wpłata
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6. Spro sto wa nie

Po ni żej przed sta wia my trzy 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 trzech bar dzo waż nych pro ble mów: 

• bez względ nie pi sem nej for my zrze cze nia się człon ko -
stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki,

• od mo wy przy ję cia w po czet człon ków Związ ku i przy -
dzie le nia dział ki oso bie z od le głe go re jo nu kra ju,

• przy dzia łu jed nej dział ki dwóm oso bom nie bę dą cym

mał żeń stwem.
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. 

XI. ROZSTRZYGNI¢CIA PREZYDIUM KR PZD

Kra jo wa Ra da PZD do ko nu je spro sto wa nia w ma te ria -
le pt. „Ko lej ne wpła ty na kon to „Po wódź 2010” w ter mi -
nie od 1 paź dzier ni ka do 30 li sto pa da 2010 ro ku” (str.
149-151), któ ry zo stał opu bli ko wa ny w Biu le ty nie In for -

ma cyj nym nr 14/2010. Wpła ty na kot no „Po wódź 2010”
w wy so ko ści 200 zł. do ko nał ROD „Sy re na” w War sza -
wie, a nie jak po da no w Biu le ty nie, ROD „Je zior ko Czer -
nia kow skie” w War sza wie.

AR

UCHWAŁA Nr 210/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie od wo ła nia Za rzą du ROD X w (...) od uchwa ły Okrę go we go Za rzą du 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 i § 30 ust.
1 pkt 2 sta tu tu PZD, po sta na wia:

1) Od wo ła nia nie uwzględ nić i utrzy mać w mo cy
Uchwa łę Nr (...) Pre zy dium Okrę go we Za rzą du PZD 
z dnia (...) w spra wie stwier dze nia nie waż no ści uchwa ły 

nr (...) dot. wy ga śnię cia człon ko stwa pa na AB,
2) Od pi sem ni niej szej Uchwa ły po wia do mić:
a) Za rząd ROD X w (...),
b) AB,
c) OZ PZD.

UZASADNIENIE

Za skar żo ną uchwa łą OZ PZD stwier dził nie waż ność
uchwa ły Za rzą du ROD X stwier dza ją cej wy ga śnię cie
człon ko stwa w PZD i pra wo użyt ko wa nia dział ki AB. OZ
stwier dził, że Za rząd ROD przy jął ust ną re zy gna cję AB 
i je go mał żon ki pod czas po sie dze nia Za rzą du ROD, na -
to miast zgod nie z § 30 ust. 1 pkt 2 sta tu tu PZD wy ma ga -
na jest pi sem na for ma zrze cze nia.

Za rząd ROD, od wo łu jąc się od uchwa ły OZ, przed sta -
wia za pi sy pro to ko łu z po sie dze nia Za rzą du świad czą ce 
o tym, że mał żon ko wie obec ni na tym po sie dze niu zło ży -
li ta ką re zy gna cję (AB z człon ko stwa w PZD i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki i po twier dzo na re zy gna cja z użyt ko wa nia
dział ki przez mał żon kę człon ka Związ ku).

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, po za po zna niu się 
z przed sta wio ną do ku men ta cją stwier dzi ło, że roz strzy -

gnię cie Pre zy dium OZ jest zgod ne z obo wią zu ją cy mi 
w PZD prze pi sa mi. Prze pis o pi sem nej for mie zrze cze nia
się człon ko stwa w PZD jest bez względ nie obo wią zu ją cy
i sta tut nie do pusz cza in nej for my zrze cze nia się człon ko -
stwa, jak tyl ko pi sem ną. Bez wąt pie nia mał żon ko wie B
by li obec ni pod czas po sie dze nia Za rzą du ROD i je że li
skła da li re zy gna cję na le ża ło zo bo wią zać ich i do pil no wać,
aby swo ją wo lę wy ra zi li na pi śmie. Za pis w pro to ko le, że
ta ko wa re zy gna cja zo sta ła zło żo na, nie speł nia wy mo gów
sta tu to wych, gdyż re zy gna cja jest oświad cze niem wo li 
i mu si po nad wszel ką wąt pli wość wy ra żać wo lę skła da ją -
ce go ta kie oświad cze nie. Jest to od po wied nik wy ra że nia
wo li o wstą pie niu w sze re gi PZD i na by cia pra wa użyt ko -
wa nia dział ki – bez względ nie wy ma ga na jest for ma pi -
sem na w po sta ci wy peł nio nej i pod pi sa nej de kla ra cji. Nie



93

moż na wy ra zić tej wo li do pro to ko łu pod czas po sie dze -
nia za rzą du ROD. Tak sa mo jest ze zrze cze niem się człon -
ko stwa w Związ ku i z pra wa użyt ko wa nia dział ki – tyl ko
pi sem ne oświad cze nie wo li re zy gnu ją ce go człon ka PZD
od no si sku tek praw ny. W przy pad ku, gdy mał żo nek człon -
ka PZD nie jest człon kiem Związ ku, do sku tecz ne go zrze -
cze nia się z pra wa użyt ko wa nia dział ki wy ma ga ne jest
tak że je go pi sem ne oświad cze nie wo li, co wy ni ka z § 77
ust. 2 re gu la mi nu ROD.

W tej spra wie nie ma ją zna cze nia in ne oko licz no ści
spra wy, gdyż nie zo sta ły speł nio ne pod sta wo we i bez -
względ nie obo wią zu ją ce wa run ki sku tecz ne go zrze cze nia
się z człon ko stwa w PZD i z pra wa użyt ko wa nia dział ki,
dla te go uchwa ła OZ jest zgod na z po rząd kiem praw nym
obo wią zu ją cym w PZD.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD orze kło jak na wstę pie.

War sza wa, dnia 27 paź dzier ni ka 2010 r.

UCHWAŁA Nr 234/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 16 grud nia 2010 r.
w spra wie od wo ła nia CD od uchwa ły Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie art. 4 usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r. oraz § 56
ust. 6 pkt 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

1) Od wo ła nia nie uwzględ nić i utrzy mać w mo cy
Uchwa łę Nr (...) Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Gdań sku z dnia (...) w spra wie od wo ła nia Pa na CD od

uchwa ły Nr (...) pod ję tej przez Za rząd ROD „Y” 
w Gdań sku,

2) Od pi sem ni niej szej Uchwa ły po wia do mić:
a) CD,
b) Za rząd ROD „Y” w Gdań sku,
c) Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku.

UZASADNIENIE

Za skar żo ną uchwa łą Pre zy dium OZ PZD w Gdań sku
nie uwzględ ni ło od wo ła nia CD od uchwa ły Za rzą du ROD
„Y” w Gdań sku, mo cą któ rej od mó wio no Mu przy ję cia w
po czet człon ków PZD i przy dzie le nia dział ki. Za rząd
ROD od mo wę przy dzia łu dział ki uza sad nił tym, że CD
miesz ka cza so wo w Wej he ro wie, na to miast je go sta łym
miej scem za mel do wa nia jest miej sco wość w wo je wódz -
twie ma ło pol skim, a zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa -
mi i po li ty ką Związ ku okre ślo ną przez VIII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD dział ki win ny być użyt ko wa ne
przez miesz kań ców naj bliż szych oko lic.

Pre zy dium OZ PZD w Gdań sku roz pa tru jąc od wo ła nie
CD od uchwa ły Za rzą du ROD, po dzie li ło ar gu men ta cję
Za rzą du i nie uwzględ ni ło od wo ła nia.

W imie niu CD od wo ła nie do Pre zy dium KR PZD
wniósł Je go peł no moc nik EE, któ ry pod no si, że CD jest
człon kiem spo łecz no ści lo kal nej, a po nad to za kwe stio no -
wał usta le nia do ko na ne przez OZ w Gdań sku do ty czą ce
sta łe go miej sca po by tu przy wo łu jąc art. 25 k.c. sta no wią -
cy, że miej scem za miesz ka nia oso by fi zycz nej jest miej -
sco wość, w któ rej oso ba ta prze by wa z za mia rem sta łe go

po by tu. Peł no moc nik pod niósł tak że, że ani usta wa 
o ROD, ani sta tut PZD nie de fi niu ją miej sca za miesz ka nia.

Pre zy dium KR PZD, po zba da niu ca ło ści spra wy stwier -
dzi ło:

1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy roz pa try wa ło tę spra wę 
w 2009 r. uchy la jąc wów czas uchwa łę Za rzą du ROD i
utrzy mu ją cą ją w mo cy uchwa łę Pre zy dium OZ w Gdań -
sku uzna jąc, że na pod sta wie przed sta wio nych do ku men -
tów moż na do mnie my wać, że sta łym miej scem po by tu
CD jest Wej he ro wo. Ko lej ne do ku men ty przed ło żo ne 
w tej spra wie już nie są tak oczy wi ste i pod da ją w wąt pli -
wość twier dze nie CD i je go peł no moc ni ka o sta łym zwią -
za niu się ze spo łecz no ścią lo kal ną Po mo rza. Oso ba, któ ra
jest na sta łe zwią za na ze swo im miej scem po by tu nie wy -
zna cza ad re su do ko re spon den cji od le głe go o kil ka set ki -
lo me trów, a tak że nie wy zna cza swe go peł no moc ni ka 
z dru gie go koń ca kra ju. Jest bez spor ne, że CD ak tu al nie
prze by wa w Wej he ro wie. Jed nak z po wyż szych usta leń
wy ni ka, że nie zwią zał On swo ich wszyst kich funk cji ży -
cio wych z miej scem ak tu al ne go po by tu (ad res do do rę -
czeń pocz ty, ad res peł no moc ni ka). CD jest żoł nie rzem
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za wo do wym kon trak to wym. Je go miej sce po by tu wy ni -
ka wprost z po wie rzo nych Mu za dań w kontr ak cie i z roz -
ka zu prze ło żo nych. CD w cza sie trwa nia kon trak tu ma
nie wiel ki wpływ na swo je miej sce po by tu i w ża den spo -
sób nie moż na go utoż sa miać ze sta łym miej scem by to -
wa nia. Ta ka kon sta ta cja wy ni ka z do dat ko wych do ku -
men tów, któ re wpły nę ły po roz strzy gnię ciu spra wy przez
Pre zy dium KR PZD Uchwa łą Nr (...) z (...) 2009 r. Za
miej sce sta łe go po by tu – za miesz ki wa nia uzna je się miej -
sce, w któ rym da na oso ba sku pia i re ali zu je swo je spra wy
ży cio we. CD nie sku pia i nie re ali zu je wszyst kich swo ich
spraw ży cio wych w miej scu, w któ rym ak tu al nie prze by -
wa – in ny ad res do do rę czeń, itd. Z usta wy o do wo dach
oso bi stych i ewi den cji lud no ści wy ni ka obo wią zek po -
twier dze nia swe go sta łe go po by tu w po sta ci za mel do wa -
nia na po byt sta ły. Jak wy ni ka z do ku men ta cji, sa mo
prze by wa nie w Wej he ro wie na pod sta wie ter mi no we go
kon trak tu żoł nie rza za wo do we go nie skut ku je obo wiąz -
kiem uzy ska nia sta łe go za mel do wa nia, a wszyst kie przed -
ło żo ne zgło sze nia i po twier dze nia do ty czą za mel do wa nia
w Wej he ro wie na po byt cza so wy.

2. Po wyż sze usta le nie jest fun da men tem roz strzy gnię cia
spo ru. Zgod nie z art. 4 usta wy o ROD, ro dzin ne ogro dy
dział ko we słu żą do za spo ka ja nia wy po czyn ko wych, re kre -
acyj nych i in nych po trzeb so cjal nych człon ków spo łecz no -
ści lo kal nych po przez za pew nie nie im po wszech -
ne go do stę pu do dzia łek. Usta wo wy prze pis nie wy ma ga
ani ko men ta rza, ani in ter pre ta cji – oso ba za mel do wa na na
po byt sta ły w Ma ło pol sce i po da ją ca ad res z te go re gio nu do
do rę czeń, nie jest człon kiem spo łecz no ści lo kal nej Gdań -

ska, a wresz cie ROD, w któ rym sta ra się o przy dział dział -
ki CD nie znaj du je się w Wej he ro wie, tyl ko w Gdań sku. 

3. My li się peł no moc nik CD twier dząc, że cyt: „Sta no -
wi sko wy ra żo ne przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
ja ko by ad res wska za ny do ko re spon den cji świad czył 
o miej scu za miesz ka nia jest błęd ne i na ru sza obo wią zu ją -
ce pra wo”. Przede wszyst kim, je śli sta wia się za rzut na ru -
sze nia pra wa, na le ży po dać kon kret ny prze pis. Przy wo -
ła ny przez peł no moc ni ka art. Ko dek su cy wil ne go nie ma
tu żad ne go za sto so wa nia, chy ba że ja ko do wód ro zu mo -
wa nia Za rzą du ROD i Pre zy dium OZ w Gdań sku. Oso ba,
któ ra na sta łe prze by wa w da nym miej scu nie po da je do
ko re spon den cji ad re su z dru gie go koń ca Pol ski. Jest po -
wszech nie przy ję te, że to wła śnie ad res cza so we go po by -
tu po da je się ja ko ad res do ko re spon den cji, gdyż pod tym
ad re sem fak tycz nie się prze by wa. Jest tu taj za tem sy tu -
acja zu peł nie od wrot na – z jed nej stro ny po da je się, że CD
w za sa dzie na sta łe prze by wa w Wej he ro wie, z dru giej
stro ny po da je się, że ko re spon den cje na le ży kie ro wać do
(...) (woj. ma ło pol skie). Z te go moż na wno sić, że w miej -
scu cza so we go po by tu CD nie ist nie ją wa run ki do od bio -
ru ko re spon den cji. Trud no więc ta kie miej sce uznać za
miej sce sta łe go po by tu w sen sie sku pie nia swo ich funk cji
ży cio wych.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD uzna ło, że de cy zja Za rzą du ROD „Y” od ma wia ją ca
przy dzie le nia dział ki w tym ROD i człon ko stwa w PZD
oraz Pre zy dium OZ PZD w Gdań sku utrzy mu ją ca w mo -
cy de cy zję Za rzą du, są zgod ne z obo wią zu ją cym pra wem
dla te go po sta no wi ło, jak na wstę pie.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

War sza wa, dnia 16 grud nia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 242/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 grud nia 2010 r.
w spra wie od wo ła nia od uchwa ły Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du 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 3 sta tu tu
PZD, po sta na wia:

1) Uchy lić za skar żo ną uchwa łę Pre zy dium OZ w spra -
wie skar gi zło żo nej przez An nę i Ada ma K (ini cja ły zmie -

nio ne) na Za rząd ROD(...) i prze ka zać te mu or ga no wi
spra wę do po now ne go roz pa trze nia,

2) Od pi sem ni niej szej uchwa ły po wia do mić:
a) An nę K,
b) OZ PZD.

UZASADNIENIE

Za skar żo ną uchwa łą Pre zy dium OZ uzna ło zło żo ną
przez An nę i Ada ma K skar gę za bez za sad ną i wska za ło w

uchwa le, że za uza sad nie nie pod ję tej de cy zji uzna je się
za łą czo ną oce nę za sad no ści skar gi wy da ną przez Okrę go -
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wą Ko mi sję Sta tu to wo -Re gu la mi no wą. Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD, po za po zna niu się ze zgro ma dzo nym w
tej spra wie ma te ria łem stwier dzi ło, że:

1. Skar gę do Kra jo wej Ra dy zło ży li mał żon ko wie An na
i Adam K, jed nak z ana li zy ca łej spra wy wy ni ka, że stro -
ną w tym po stę po wa niu jest wy łącz nie An na K, co ni żej
zo sta nie wy ka za ne.

2. Za rząd ROD (...) przy jął de kla ra cję człon kow ską, 
w któ rej o pra wo użyt ko wa nia dział ki i człon ko stwo 
w PZD ubie ga ła się Ewa K (De kla ra cja no si da tę spo rzą -
dze nia 6.01.2007 r.). Na tej De kla ra cji, w miej scu prze -
zna czo nym na da ne współ mał żon ka wpi sa na zo sta ła An na
K i jej da ta uro dze nia. Na dol nym mar gi ne sie De kla ra cji
wpi sa no An na K i pod spodem Adam K. Po pod ję ciu przez
Za rząd uchwa ły wy sta wio no De cy zję przy dzia łu dział ki
w dniu (...) r., w któ rej po da no, że Za rząd ROD przy jął 
w po czet człon ków PZD Ewę K i An nę K – wpi sa ną w
ru bry ce prze zna czo nej dla współ mał żon ka (sło wo „współ -
mał żon ka” zo sta ło skre ślo ne).

3. Przy dział jed nej dział ki dwóm oso bom nie bę dą cym
w związ ku mał żeń skim jest z mo cy pra wa nie waż ny, gdyż
tyl ko mał żon ko wie mo gą wspól nie użyt ko wać jed ną
dział kę. Przy zna nie pra wa użyt ko wa nia dział ki jest moż -
li we tyl ko łącz nie z przy ję ciem w po czet człon ków PZD.
Człon kiem PZD nie moż na zo stać w spo sób au to ma tycz -
ny, lub też bez wy raź nie, pi sem nie wy ra żo nej wo li wstą -
pie nia do or ga ni za cji dział kow ców. Pod sta wą przy ję cia w
po czet człon ków PZD jest zło że nie przez oso bę ubie ga ją -
cą się o człon ko stwo pi sem ne go oświad cze nia wo li. Do
te go słu ży wy peł nie nie i pod pi sa nie de kla ra cji człon kow -
skiej. Ta ką wo lę wy ra zi ła tyl ko Ewa K, oso by do pi sa ne
na de kla ra cji człon kow skiej nie wy ra zi ły wo li wstą pie nia
do PZD i nie ubie ga ły się o przy dział dział ki w ROD (...). 

4. De cy zja przy dzia łu dział ki wy sta wio na przez Za rząd
ROD na Ewę K i An nę K – na pod sta wie pod ję tej uchwa -
ły o przy dzia le dział ki i przy ję ciu w po czet człon ków
PZD, jest nie waż na w sto sun ku do An ny K po nie waż:

a) An na K nie wy peł ni ła de kla ra cji o wstą pie niu w po -
czet człon ków PZD,

b) Tyl ko oso by bę dą ce w związ ku mał żeń skim mo gą
użyt ko wać jed ną dział kę na pod sta wie uchwa ły o przy ję -
ciu oboj ga mał żon ków w po czet człon ków PZD i przy -
dzia le w użyt ko wa nie dział ki.

5. Za rząd ROD (...), gdy stwier dził swój błąd pod jął
uchwa łę Nr (...) z 22.06.2010 r., w któ rej wy ka zał po peł -
nio ne błę dy w uchwa le nr (...) z dnia 20.01.2007 r. i uchy -
lił w ca ło ści wy da ną na jej pod sta wie de cy zję przy dzia łu
dział ki, a na stęp nie wy dał no wą de cy zję przy dzia łu dział -

ki dla Ewy K.
6. Po nie waż pierw sza de cy zja do ty czy ła, po za Ewą K,

tak że An ny K, unie waż nie nie przy dzia łu dział ki i nada nia
człon ko stwa w Związ ku do ty czy tyl ko An ny K, dla te go
stro ną w po stę po wa niu nie jest Adam K, któ re go żad na 
z po dej mo wa nych de cy zji nie do ty czy.

W przed sta wio nym wy żej po stę po wa niu, choć oce na
błę dów jest zgod na ze sta tu tem PZD, zo sta ły po peł nio ne
błę dy for mal ne, któ re na le ży bez względ nie usu nąć.

1. W pierw szej ko lej no ści na le ży od nieść się do sa mej
uchwa ły Za rzą du ROD z 20.01.2007 r., któ rą nada no
człon ko stwo i pra wo użyt ko wa nia tej sa mej dział ki oso -
bom nie bę dą cym w związ ku mał żeń skim. Po nie waż ta
uchwa ła w czę ści do ty czą cej An ny K jest z mo cy pra wa
nie waż na, a stwier dze nie nie waż no ści, zgod nie z § 57 ust.
2 sta tu tu PZD na le ży do or ga nu wyż sze go, to uchwa łę
stwier dza ją cą nie waż ność czę ści uchwa ły (...) Za rzą du
ROD (...) od no szą cą się do An ny K, win no pod jąć Pre zy -
dium OZ, a nie Za rząd ROD.

2. Przed ło żo na uchwa ła Nr (...) Za rzą du ROD (...) 
z 22.06.2010 r. w sen sie for mal nym nie jest uchwa łą, gdyż
pod pi sa na zo sta ła tyl ko przez Pre ze sa Za rzą du, a za sa dy
re pre zen ta cji or ga nów Związ ku wy ma ga ją za wsze dwóch
pod pi sów. Tak że sa ma sen ten cja uchwa ły nie roz strzy ga
pod sta wo we go pro ble mu, któ ry w spo sób zbyt ogól ni ko -
wy jest do pie ro przed sta wio ny w uza sad nie niu.

3. Uchwa ła Pre zy dium OZ nie od no si się do pro ble mu.
Nie moż na spra wy do ty czą cej człon ko stwa w PZD i pra -
wa użyt ko wa nia dział ki trak to wać ja ko skar gi – za sad nej,
czy też nie. Uchwa la w tak istot nej spra wie nie mo że być
po zba wio na uza sad nie nia – od wo ła nie się do opi nii ko mi -
sji pro ble mo wej Okrę gu mo że być w uza sad nie niu do
uchwa ły, ale nie mo że za stę po wać te go uza sad nie nia. Uza -
sad nie nie jest czę ścią uchwa ły, a nie do dat kiem pod pi sa -
nym przez jed ną oso bę.

4. W tej sy tu acji obo wiąz kiem Pre zy dium OZ jest
stwier dze nie w for mie uchwa ły, z uza sad nie niem i po -
ucze niem o pra wie do od wo ła nia się, nie waż no ści uchwa -
ły Nr (...) Za rzą du ROD (...) z dnia 20.01.2007 r. w czę ści
do ty czą cej przy dzia łu dział ki i przy ję cia w po czet człon -
ków PZD An ny K. Pre zy dium OZ win no rów nież uchy lić
uchwa łę Nr (...) Za rzą du ROD (...) z 22.06.2010 r., ja ko
nie speł nia ją cą wy mo gów sta tu tu PZD, a jed no cze śnie
zbęd ną w przy pad ku stwier dze nia nie waż no ści czę ści
uchwa ły z 2007 r. przez Pre zy dium OZ.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców orze kło jak na wstę pie.

War sza wa, dnia 30 grud nia 2010 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK
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I. Otrzy ma łem dział kę i zo sta łem człon kiem Związ ku
II. O tym trze ba wie dzieć
III. Oce na sta nu wyj ścio we go
Oce na sta nu dział ki
In wen ta ry za cja
IV. Za nim za czniesz pro jek to wać

Określ ja ką funk cję ma peł nić dział ka
Okre śle nie wiel ko ści al ta ny i po wierzch ni ta ra su

V. Za sa dy urzą dza nia no wej dział ki – Krok po kro ku
Po ło że nie dział ki w ogro dzie
Wstęp ny szkic sy tu acyj ny dział ki
Przy kła dy dzia łek peł nią cych róż ne funk cje

VI. Pro jek tu je my
Urzą dza nie no wej dział ki lub mo der ni za cja
już ist nie ją cej
Spo rzą dza nie pro jek tu kon cep cyj ne go 
za go spo da ro wa nia dział ki
Pro jekt tech nicz ny

VII. Re ali za cja
Plan dzia ła nia
Wy ko na nie

VIII. Przy go to wa nie gle by

UWAGA ZARZĄDY ROD!

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję ło de cy zję o wy da niu książ ki pod ro bo czym ty tu łem 
„Po rad nik po cząt ku ją ce go dział kow ca”.

W tej chwi li trwa ją in ten syw ne pra ce w opar ciu o przy ję ty pro gram. 
Bę dzie to pra ca zbio ro wa, bę dzie obej mo wa ła wszyst kie dzie dzi ny ogrod nic twa,

ale szcze gól nie wie dzę po trzeb ną 
pod czas obej mo wa nia dział ki przez no wych użyt kow ni ków.

W Po rad ni ku bę dą in for ma cje z na stę pu ją cych dzie dzin:

IX. Przy kła dy pro jek tów
Go to we pro jek ty dzia łek
Przy kła dy mo der ni za cji dział ki

X. Pod sta wo we za sa dy upra wy i pie lę gna cji ro ślin
Gle ba to pod sta wa
Waż ne kom po sto wa nie
Pod sta wo we na rzę dzia do pra cy na dział ce
Sa dzi my ro śli ny
Owo ce z wła snej dział ki
Wa rzy wa z wła snej dział ki
Ro śli ny ozdob ne na dział ce
Traw nik na dział ce
Ochro na

XI. Po ra dy ar chi tek ta
Al ta na
Ogro dze nia i furt ki
Ścież ki i scho dy
Mur ki
Pla ce i pla cy ki
Bram ki, tre ja że i per go le
Ogród wod ny

Bę dzie to no wo cze sny po rad nik zo bra zo wa ny ry sun ka mi, pro jek ta mi i zdję cia mi od no szą cy mi się do
przed sta wia nych te ma tów.

Za kła da my wy da nie te go Po rad ni ka na do brym pa pie rze i w cie ka wej sza cie gra ficz nej. Do bór Au to rów 
z po szcze gól nych dzie dzin gwa ran tu je wy so ki po ziom me ry to rycz ny. Obec nie od czu wa my brak ta kie go po -
rad ni ka w dzia łal no ści ogrod nic twa dział ko we go.

Książka jest prze zna czo na dla no wych dział kow ców i przy czy ni się do po pra wy za go spo da ro wa nia dzia -
łek. Uła twi rów nież pra cę Za rzą dom ROD.

Kra jo wa Ra da przy wią zu je du żą wa gę do te go po rad ni ka upa tru jąc w nim, obok szko le nia oświa to we go
no wych dział kow ców, me to dę na pod no sze nie na wyż szy po ziom ogrod nic twa dział ko we go, co jest rze -
czą nie zwykle ko niecz ną.

Wy ra ża my prze ko na nie, że Po rad nik bę dzie przy dat ny dla dział kow ców i Za rzą dów ROD.

Wy da nie „Po rad ni ka po cząt ku ją ce go dział kow ca” prze wi du je my w po ło wie bie żą ce go ro ku.

Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD


