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NOWA STRONA
KRAJOWEJ RADY PZD

DZIAŁKOWCÓW

Two rzàc no wà stro n´ in ter ne to wà KR PZD prio ry te -
tem by ło dla nas stwo rze nie wi try ny funk cjo nal nej,
czy li po zwa la jà cej u˝yt kow ni ko wi na ła twe i szyb kie
od naj dy wa nie in te re su jà cych go tre Êci. Osià gn´ li -
Êmy to po przez in tu icyj ne me nu, roz bu do wa nà wy -
szu ki war k´ oraz przy po rzàd ko wa nie ma te ria łów do
ró˝ nych ka te go rii te ma tycz nych. Po sta wi li Êmy tak -
˝e na ak tu al noÊç stro ny, czy li re gu lar ne i szyb kie pu -
bli ko wa nie istot nych dla Zwiàz ku tre Êci. Wa˝ nym
do peł nie nie wi try ny sà ma te ria ły mul ti me dial ne, 
a zwieƒ cze niem  bo ga ta sza ta gra ficz na. Dział kow cy
otrzy mu jà na rz´ dzie kom plet ne, cià gle roz ra sta jà ce
si´ mul ti me dial ne kom pen dium wie dzy o PZD i ru -
chu dział ko wym. Za pra sza my do od wie dze nia no wej
stro ny KR PZD, po zna nia roz wià zaƒ, któ re w in tu -
icyj ny spo sób pro wa dzà u˝yt kow ni ka przez zgro ma -
dzo ne ma te ria ły. 

www.pzd.pl

www.pzd.pl

Głos miliona
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LIST KR PZD DO MARSZAŁEK SEJMU RP EWY KOPACZ

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek
Uczest ni cy IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców zgro ma dze ni w War sza wie w dniach

16 – 17 grud nia 2011 r. skie ro wa li na rę ce Pa ni Mar sza łek list otwar ty. Ini cja ty wa ta by ła po dyk to wa na re al nym za gro -
że niem, ja kie dla ogro dów dział ko wych nie sie za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ca łej usta wy z dnia 8 lip ca
2005r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Prze świad cze nie o ta kim sta nie rze czy jest wśród dział kow ców po wszech -
ne. Do wo dem są li czo ne w ty sią cach zbio ro we i in dy wi du al ne li sty i pe ty cje, w któ rych dział kow cy sta ją zde cy do wa -
nie w obro nie obo wią zu ją cej usta wy. Dla te go też de le ga ci, bę dą cy re pre zen tan ta mi mi lio no we go śro do wi ska pol skich
dział kow ców, uzna li za ko niecz ne, aby ko rzy sta jąc z man da tu spo łecz ne go, w ja ki wy po sa ży li ich dział kow cy zwró cić
się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o wy słu cha nie gło su pol skich dział kow ców i wspar cie ich sta rań w obro nie swych praw.
Na dzie ję na po zy tyw ną re ak cję roz bu dził wśród de le ga tów list skie ro wa ny do nich przez Pa nią Mar sza łek. Po wszech -
nie ode bra no go za prze jaw sym pa tii i uzna nia z Pa ni stro ny dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go oraz war to ści, ja kie do
ży cia spo łe czeń stwa wno si dzia łal ność ro dzin nych ogro dów dział ko wych sku pio nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek
Po cho dzą cy z ca łej Pol ski de le ga ci uczest ni czą cy w Zjeź dzie roz je cha li się do do mów z po czu ciem do brze wy peł nio -

nej pra cy i na dzie ją, że ich list spo tka się z życz li wą re ak cją z Pa ni stro ny. Czu li się bo wiem re pre zen tan ta mi mi lio na
pol skich oby wa te li - człon ków PZD - któ rzy po przez de mo kra tycz ne wy bo ry w ogro dach udzie li li im man da tu do wy -
stę po wa nia w swo im imie niu. Dla te go li czy li, że Mar sza łek Sej mu, któ re mu tra dy cja par la men ta ry zmu wy zna czy ła ro -
lę me dia to ra, go dzą ce go róż ne, nie rzad ko sprzecz ne in te re sy, ze chce po świę cić uwa gę jed ne mu z naj bar dziej licz nych
śro do wisk spo łecz nych w Pol sce i po dej mie z nim dia log. Po czu cie to po głę bia ła wia ra, iż an ga żu jąc się w ży cie naj -
więk szej or ga ni za cji po za rzą do wej, re ali zu ją ideę spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, w któ rym wła dza słu cha jąc oby wa te -
li czer pie z ich do świad czeń. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek
Wy da rze nia ostat nich mie się cy zda ją się wska zy wać, iż wbrew szczyt nym ha słom bu do wa nia no wo cze sne go pań -

stwa, w któ rym rzą dzą cy nie są wy ob co wa ną wła dzą, ale plat for mą, umoż li wia ją cą oby wa te lom re al ny wpływ na do ty -
czą ce ich de cy zje, w Pol sce wy stę pu je de fi cyt dia lo gu spo łecz ne go. Do wo dzą te go cho ciaż by wy pad ki zwią za ne z
ra ty fi ka cją umo wy ACTA, czy też wie lo mie sięcz ne igno ro wa nie gło su dział kow ców, któ rzy do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, Są du Naj wyż sze go, Rzą du oraz Sej mu skie ro wa li ty sią ce pro te stów prze ciw ko pró bie za ne go wa nia usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Nie ste ty, w od czu ciu co raz więk szej gru py dział kow ców, prze szło dwu mie sięcz ny
brak od po wie dzi na wy stą pie nie 430 uczest ni ków Kra jo we go Zjaz du De le ga tów skie ro wa ne do Pa ni Mar sza łek zda je
się po twier dzać ten stan rze czy. Stąd co raz licz niej sze wy stą pie nia kie ro wa ne do Kra jo wej Ra dy PZD z ca łej Pol ski, w
któ rych do ma ga ją się oni bar dziej zde cy do wa ne go upo mnie nia się o re ak cję władz na wy stą pie nia skła da ne w imie niu
mi lio na pol skich ro dzin ko rzy sta ją cych z ROD. 

Czu jąc się zo bo wią za ny mi do re ali za cji tych ocze ki wań i po dzie la jąc sta wia ne w wy stą pie niach za rzu ty o bra ku na -
le ży te go wy czu le nia rzą dzą cych na gło sy part ne rów spo łecz nych, człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD ape lu ją do Pa ni Mar -
sza łek o za an ga żo wa nie się w spra wy ro dzin dział kow ców. Dla te go też zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o spo tka nie,
na któ rym mie li by śmy oka zję przed sta wić na sze po glą dy i ra cje na te mat miej sca i mo de lu ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce.

Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
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I. II POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD 

1. Informacja

W dniu 24 lu te go 2012 r. w War sza wie pod prze wod -
nic twem Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go od by ło
się II po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD.

Pierw szym te ma tem po sie dze nia by ła ak tu al na sy tu acja
ogro dów, Związ ku i usta wy o ROD, któ rą przed sta wił Pre -
zes PZD. Przy po mniał, że przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym wa żą się lo sy Usta wy o ROD z 2005 ro ku, któ ra
we dług PZD jest zgod na z Kon sty tu cją i nie po win na być
zmie nio na. Po twier dze niem te go są ty sią ce li stów w jej
obro nie, któ re dział kow cy od wie lu mie się cy kie ru ją do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Są du Naj wyż sze go, Rzą du
oraz Sej mu. Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki za zna czył,
że spo łecz ność dział ko wa z za nie po ko je niem od bie ra brak
od ze wu Pa ni Mar sza łek Sej mu oraz Pre mie ra na skie ro -
wa ne do nich li sty, co in ter pre tu ją ja ko lek ce wa że nie gło -
su i lo su czte ro mi lio no wej rze szy ro dzin dział ko wych. 
W dys ku sji po świę co nej te mu te ma to wi głos za bra li
uczest ni cy ob rad, któ rzy przed sta wi li pro po zy cje dzia łań
Związ ku.

Człon ko wie KR PZD skie ro wa li list do Pa ni Mar sza łek
Sej mu Ewy Ko pacz, po nie waż nie udzie li ła od po wie dzi
na list wy sto so wa ny i pod pi sa ny przez 430 de le ga tów 
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów. W li ście, któ ry pod pi sa -
li wszy scy człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD, wy ra zi li na -
dzie ję, że uzy ska ją od po wiedź na list uczest ni ków Zjaz du
oraz za ape lo wa li do Pa ni Mar sza łek o za an ga żo wa nie się
w spra wy dział kow ców.

Pa ni Iza be la Oże gal ska, Pre zes Okrę go we go Za rzą du 
w Łódzkiego oraz Pan Ta de usz Ja rzę bak, Pre zes Okrę go -
we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie, któ rzy pod czas IX Kra -
jo we go Zjaz du De le ga tów PZD peł ni li funk cje
Prze wod ni czą cych Zjaz du, do ko na li wła snej oce ny prze -
bie gu i je go wy ni ków. Uzna li, że Zjazd w peł ni zre ali zo -
wał sto ją ce przed nim ce le sta tu to we, a re ali za cja do rob ku
Zjaz du po win na zna leźć od zwier cie dle nie w co dzien nej
dzia łal no ści wszyst kich jed no stek Związ ku. Kra jo wa Ra -
da Polskiego Związku Działkowców po twier dza jąc tę oce -
nę pod ję ła sto sow ną uchwa łę w tej spra wie. 

Kra jo wa Ra da, na wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej, za twier dzi ła spra woz da nie fi nan so we Kra jo wej Ra dy
PZD za 2011 r. Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej – Pa ni Ma ria Fojt – przed sta wia jąc spra woz da nie z

kon tro li bi lan su KR PZD, wy so ko oce ni ła dzia łal ność fi -
nan so wą KR PZD. Zwró ci ła uwa gę na oszczęd ną i pra -
wi dło wą go spo dar kę fi nan so wą. Stwier dzi ła, że spra woz-
da nie jest spo rzą dzo ne zgod nie z za sa da mi fi nan so wy mi.

Kra jo wa Ra da uchwa li ła plan pra cy na 2012 rok i na
wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, rów nież pre li mi -
na rze fi nan so we na 2012 rok za bez pie cza ją ce wy ko na nie
pla nu.  

Rok 2012 zo stał ogło szo ny ro kiem mo der ni za cji dzia łek
w ROD. Mo der ni za cja zo sta ła uzna na za przed się wzię cie
ko niecz ne i nie zbęd ne wy ni ka ją ce ze sta nu za go spo da ro -
wa nia dzia łek oraz sy tu acji, w ja kiej znaj du je się Zwią zek
i ogro dy. Dla te go też Kra jo wa Ra da pod ję ła uchwa łę 
w spra wie pro gra mu mo der ni za cji dzia łek, aby do pro wa -
dzić ich za go spo da ro wa nie do wy so kie go po zio mu es te -
tycz ne go, funk cjo nal ne go i eko lo gicz ne go. 

W ślad za zmia na mi w sta tu cie PZD przy ję ty mi przez
IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD oraz pro po zy cja mi
uszcze gó ło wie nia prze pi sów wy su nię ty mi przez okrę gi
Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła zmia ny w re gu la mi nie ROD. 

Kra jo wa Ra da za de cy do wa ła rów nież o usta le niu wpi -
so we go w PZD w wy so ko ści od 150 do 500 zł. 

Po nad to Kra jo wa Ra da PZD nada ła dwa sztan da ry: Ro -
dzin nym Ogro dom Dział ko wym po ło żo nym w Po wie cie
Gnieź nień skim oraz Ro dzin ne mu Ogro do wi Dział ko we -
mu im. Kró la Sta ni sła wa Lesz czyń skie go w Lesz nie na
te re nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu.

Dla uspraw nie nia funk cjo no wa nia pra cy i zwró ce nia
więk szej uwa gi na po szcze gól ne kie run ki dzia łal no ści
Polskiego Związku Działkowców, po wo ła no 9 ko mi sji
pro ble mo wych: Hi sto rii ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce, Go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi i współ pra cy 
z sa mo rzą dem te ry to rial nym, Po li ty ki fi nan so wej, Praw -
no sta tu to wą, Od zna czeń i wy róż nień związ ko wych, Po -
rząd ku i bez pie czeń stwa w ROD, Po li ty ki spo łecz nej,
Za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek, Pro -
mo cji i dzia łal no ści me dial nej. 

W dys ku sji nad po szcze gól ny mi te ma ta mi głos za bra li
przed sta wi cie le Okrę go we go Za rzą du w Pi le, we Wro cła -
wiu, w Szcze ci nie, w Zie lo nej Gó rze,  w Gdań sku, Ślą -
skie go, Ma zo wiec kie go, Opol skie go, To ruń sko -Wło cław-
skie go, Łódz kie go i Su dec kie go.  

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. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Ak tu al na sy tu acja ogro dów, Związ ku i usta wy o

ROD.

6. Oce na prze bie gu i wy ni ków IX Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD.

7. Spra woz da nie fi nan so we Kra jo wej Ra dy PZD za
2011 r.

a) Przed sta wie nie spra woz da nia.
b) Opi nia Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Wnio ski.
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1. Win cen ty Ku lik – Su dec ki – Prze wod ni czą cy
2. Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki
3. Ja ni na Far mas – Gdańsk
4. Bar ba ra Ko rol czuk – Wro cław
5. An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki

6. Syl we ster Chę ciń ski – Po znań
7. Jó zef No ski – Ślą ski
8. Ma rian Pra czyk – Pi ła
9. Cze sław Sko nec ki – Szcze cin

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

2. Uchwa∏y

UCHWAŁA Nr 1/II/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 lu te go 2012 r.
w spra wie oce ny prze bie gu IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów

Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, iż prze bieg oraz do ro bek
IX Kra jo we go Za jaz du De le ga tów PZD w peł ni uza sad nia
stwier dze nie, że był on świę tem sa mo rzą du dział kow ców
oraz suk ce sem ca łej spo łecz no ści dział ko wej. Wy wa żo ne
i ja sne te zy za war te w do ku men tach przy ję tych przez
Zjazd oraz spraw na or ga ni za cja ob rad do wo dzą, iż Pol ski
Zwią zek Dział kow ców jest no wo cze sną or ga ni za cją po -

za rzą do wą, a pol scy dział kow cy w peł ni za słu gu ją na mia -
no peł no praw nych człon ków spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go. Zda niem KR PZD obo wiąz kiem wszyst kich
struk tur na szej or ga ni za cji jest re ali za cja w bie żą cej dzia -
łal no ści kie run ków i ce lów na kre ślo nych w do ku men tach
pro gra mo wych przy ję tych przez Zjazd, co za gwa ran tu je
dal szy roz wój ogro dów dział ko wych w Pol sce. 

UZA SAD NIE NIE

Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD jest naj wyż szym sta tu -
to wym or ga nem Związ ku. Do je go pod sta wo wych za dań
na le ży oce na dzia ła nia ustę pu ją cych or ga nów kra jo wych
Związ ku, wy ło nie nie no wych władz PZD oraz opra co wa -
nie pro gra mu dzia łań na ko le ją ka den cję. De cy zje pod ję -
te przez IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w tym
za kre sie po zwa la ją stwier dzić, iż or gan ten w peł ni zre ali -
zo wał sto ją ce przed nim ce le sta tu to we. Na uwa gę za słu -
gu je tak że przy ję cie przez Zjazd no we li za cji Sta tu tu PZD,
skie ro wa nej na pod no sze nie po zio mu za rzą dza nia spra -
wa mi ROD oraz za bez pie cza nia praw dział kow ców. Do -
peł nie niem tych kie run ków roz wo ju or ga ni za cji dział-
kow ców są za pi sy pro gra mu dzia ła nia PZD na ka den cję
2011–2015. Obok za dań zwią za nych z obro ną do rob ku
pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go, wska za no 
w nim tak że na ko niecz ność dzia łań skie ro wa nych na mo -

der ni za cję i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych, co
po zwo li na jesz cze peł niej sze za spo ka ja nie przez nie po -
trzeb spo łecz nych. 

Sy tu acja w ja kiej znaj du je się obec nie ruch ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce spo wo do wa ła, iż rów nie waż -
ne, jak de cy zje sta tu to we, by ły de kla ra cje o cha rak te rze
ustro jo wym po dej mo wa ne przez de le ga tów. Bę dąc de mo -
kra tycz nie wy ło nio ny mi re pre zen tan ta mi dział kow ców 
z ca łej Pol ski po sia da li nie zwy kle sil ny man dat, w peł ni
uza sad nia ją cy te zę, iż po glą dy za war te w do ku men tach
zjaz do wych, od zwier cie dla ją ocze ki wa nia i na stro je pa -
nu ją ce w mi lio no wej spo łecz no ści pol skich dział kow ców.
Stąd też pły ną ce z przy ję tych do ku men tów prze świad cze -
nie o szcze gól nej war to ści po sia da nia ogól no pol skie go sa -
mo rzą du sku pia ją ce go wszyst kie ro dzin ne ogro dy
dział ko we jest naj waż niej szym prze sła niem Zjaz du. Po -

w PZD.
13. In for ma cja o nada niu sztan da rów.
14. Po wo ła nie ko mi sji pro ble mo wych KR PZD.
15. Dys ku sja w ra mach każ de go punk tu po rząd ku ob -

rad.
16. Pod ję cie uchwał.
17. Spra wy róż ne. 
18. Za koń cze nie po sie dze nia.

8. Plan pra cy KR PZD na 2012 r.
9. Pre li mi na rze fi nan so we KR PZD na 2012 r.
a) Przed sta wie nie pre li mi na rzy fi nan so wych KR.
b) Opi nia Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej do pre li mi na rzy

na 2012 r.
10. Pro gram mo der ni za cji dzia łek.
11. No we li za cja re gu la mi nu ROD.
12. Zmia na Uchwa ły KR PZD w spra wie wpi so we go 



PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ Win cen ty KULIK 

War sza wa, dn. 24 lu te go 2012 r. 

UCHWA ŁA nr 5/II/2012 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 24 lu te go 2012 r. 
w spra wie Pro gra mu mo der ni za cji dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

zo sta ła za miesz czo na w roz dzia le II ni niej sze go Biu le ty nu

UCHWAŁA Nr 6/II/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 lu te go 2012 r.
w spra wie zmia ny Uchwa ły Nr 6/V/2008 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 26 li sto pa da 2008 r. 
w spra wie wpi so we go w Pol skim Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 9 sta tu tu PZD, po sta -
na wia:

§ 1
W Uchwa le Nr 6/V/2008 KR PZD z dnia 26 li sto pa da

2008 r. w spra wie wpi so we go w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców § 1 otrzy mu je brzmie nie:

„Usta lić wpi so we w Pol skim Związ ku Dział kow ców 

w wy so ko ści od 150 do 500 zło tych.”.
§ 2

1. Uchwa la wcho dzi w ży cie z dniem 1 kwiet nia 
2012 ro ku.

2. Okrę go we za rzą dy, któ re przed dniem pod ję cia ni -
niej szej uchwa ły usta li ły mi ni mal ną wy so kość wpi so we -
go po ni żej 150 zło tych, do sto su ją wy so kość wpi so we go
na te re nie swe go dzia ła nia do wy so ko ści okre ślo nej w § 1,
naj póź niej z mo cą obo wią zu ją cą od 1 lip ca 2012 r.

SKARBNIK
/-/ Ma rian PASIŃSKI 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 24 lu te go 2012 r.

Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD uzna je, iż do ro bek Zjaz -
du sta no wi war tość, któ ra po win na zna leźć od zwier cie -
dle nie w co dzien nej dzia łal no ści wszyst kich ogro dów
sku pio nych w PZD. Re ali za cja za war tych w nich idei sta -
no wić bę dzie naj lep sze do peł nie nie „owoc nej pra cy na
rzecz śro do wi ska pol skich dział kow ców”, o któ rej pi sał
Pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski w li ście oko licz no ścio -
wym skie ro wa nym do de le ga tów. O peł nym suk ce sie 
IX Zjaz du PZD za de cy du je bo wiem co dzien na pra ca 
i dzia łal nie na rzecz ogro dów i dział kow ców, w któ rej
struk tu ry Związ ku bę dą re ali zo wa ły ce le, ja kie de le ga ci
re pre zen tu ją cy dział kow ców z ca łej Pol ski po sta wi li przed
na szą or ga ni za cją. 

dob nie na le ży trak to wać we zwa nie do obro ny praw za -
gwa ran to wa nych dział kow com w usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, za war te w Ape lu skie ro wa nym
przez de le ga tów do wszyst kich człon ków PZD. Skon so li -
do wa ne wo kół jed nej idei śro do wi sko mi lio na pol skich
ro dzin człon ków PZD po win no sta no wić na tu ral ne go part -
ne ra spo łecz ne go dla władz pu blicz nych, za rów no na
szcze blu sa mo rzą do wym jak i ogól no pol skim. Stąd ak -
cen to wa na przez Zjazd – w kon tek ście pró by na rzu ce nia
zmia ny re gu la cji praw nych do ty czą cych ogro dów – po -
trze ba jed no znacz ne go upo mnie nia się przez dział kow -
ców o po sza no wa nie pod mio to wo ści na szej spo łecz no ści,
znaj du je peł ne uza sad nie nie i za słu gu je na roz wi nię cie 
w funk cjo no wa niu ca łe go Związ ku.
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UCHWA ŁA nr 7/II/2012 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 24 lu te go 2012 r. 
w spra wie zmia ny Re gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

zo sta ła za miesz czo na w roz dzia le III ni niej sze go Biu le ty nu

UCHWAŁA Nr 8/II/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 lu te go 2012 r.
w spra wie po wo ła nia sta łych ko mi sji pro ble mo wych

6) Zbi gniew Ko ło dziej czak – War miń sko -Ma zur ski
Ma rio la Ko by liń ska – Se kre tarz
Agniesz ka Ru daw ska – Se kre tarz

3. Po li ty ki fi nan so wej – w skła dzie:
1) Ma rian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra

Prze wod ni czą cy
2) Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki
3) Ka zi mierz Mi cha lik – Lu blin
4) Cze sław Woj sław – War miń sko -Ma zur ski
5) Ma rian Pra czyk –Pi ła
6) Je rzy Wdow czyk – Ka lisz

Mi ro sła wa Marks – Se kre tarz
Han na Kur dy ba cha – Se kre tarz

4. Praw no sta tu to wą – w skła dzie:
1) Win cen ty Ku lik – Su dec ki

Prze wod ni czą cy
2) Bar tło miej Piech – KR PZD

Wi ce prze wod ni czą cy
3) Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
4) Grze gorz Oracz – Ma zo wiec ki
5) Zbi gniew Ro dak – Su dec ki
6) An to ni na Bo roń – Opol ski
7) Jan Gwóźdź – Zie lo na Gó ra

To masz Ter lec ki – Se kre tarz
Ma rek Pyt ka – Se kre tarz

5. Od zna czeń i wy róż nień związ ko wych – w skła dzie:
1) Je rzy Le śniak – Ślą ski

Prze wod ni czą cy
2) Sta ni sław Su szek – Ko sza lin
3) Bo le sław Mi ko łaj czyk – El bląg
4) Jó zef Ka sprzak – Po znań
5) An drzej Wo sik – Czę sto cho wa
6) An drzej Mol ka – Le gni ca

Ja dwi ga Przy gódz ka – Se kre tarz

6. Po rząd ku i bez pie czeń stwa w ROD – w skła dzie:
1) Sta ni sław Cho dak – Lu blin

Prze wod ni czą cy

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 53 w związ ku z § 5 ust. 1 pkt 4 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Ko mi sjom pro ble mo wym prze wod ni czą człon ko wie

Pre zy dium KR PZD, któ rym po wie rzo no od po wied nie
dzie dzi ny dzia łal no ści Związ ku.

2. Se kre ta rza mi ko mi sji pro ble mo wych są pra cow ni cy
Kra jo wej Ra dy zaj mu ją cy się te ma ty ką od po wia da ją cą za -
kre so wi dzia łal no ści ko mi sji. 

§ 2
Po wo łać na stę pu ją ce ko mi sje pro ble mo we:
1. Hi sto rii ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce 
– w skła dzie:
1) Eu ge niusz Kon drac ki – Pre zes PZD

Prze wod ni czą cy
2) Sta ni sław Cho dak – Lu blin
3) Win cen ty Ku lik – Su dec ki
4) Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
5) Ma rian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra
6) An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki
7) An to ni na Bo roń – Opol ski
8) Je rzy Le śniak –Ślą ski
9) Ur szu la Wa lu siak – Byd goszcz
10) Grze gorz Oracz – Ma zo wiec ki
11) Zyg munt Wój cik – Świę to krzy ski
12) Bar ba ra Ko rol czuk – Wro cław
13) Mag da le na Kon drac ka – re dak cja „dział kow ca”

Mag da le na Za liw ska – Se kre tarz
Ane ta Ba łon – Se kre tarz

2. Go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi i współ pra cy z sa mo -
rzą dem te ry to rial nym – w skła dzie:

1) Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
Prze wod ni czą cy

2) Mi ro sław Za wadz ki – Gdańsk
3) Jó zef Ro ma now ski – Szcze cin
4) Gra ży na Fran ke – Ma zo wiec ki
5) Hen ryk Zio mek – Su dec ki
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War sza wa, dnia 24 lu te go 2012 r.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 9/II/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 lu te go 2012 r.
w spra wie nada nia sztan da ru ro dzin nym ogro dom dział ko wym po ło żo nym w Po wie cie Gnieź nień skim 

na te re nie dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu

Dzia ła jąc na pod sta wie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14
sta tu tu PZD oraz Uchwa ły Nr 4/IX/2009 KR PZD z dnia

18 ma ja 2009 r. w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców

9. Pro mo cji i dzia łal no ści me dial nej – w skła dzie:
1) Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin

Prze wod ni czą cy
2) Mag da le na Kon drac ka – re dak cja „dział kow ca”

Wi ce prze wod ni czą ca
3) Ry szard Cho dy nic ki – To ruń sko -Wło cław ski
4) An drzej Dycz ko – Ma ło pol ski
5) Bar ba ra Ko rol czuk – Wro cław
6) Ste fan Ży ła – Pod kar pac ki

Mag da le na Za liw ska – Se kre tarz

§ 3
1. Ko mi sje pro ble mo we na swych po sie dze niach usta lą

rocz ny plan pra cy zgod nie z za kre sem dzia ła nia okre ślo -
nym w Pla nie Pra cy KR PZD na 2012 r.

2. Ko mi sje pro ble mo we przy wy ko ny wa niu swych za -
dań ma ją pra wo ko rzy stać z po mo cy spe cja li stów za trud -
nio nych w biu rach Kra jo wej Ra dy i okrę go wych za rzą -
dów oraz in struk to rów SSI i spo łecz nych dzia ła czy PZD.

§ 4
Prze wod ni czą cy ko mi sji pro ble mo wych przed sta wia ją

wy ni ki prac ko mi sji na po sie dze niach Pre zy dium KR 
i Kra jo wej Ra dy.

§ 5
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy jest upo waż nio ne do do ko -

ny wa nia zmian w skła dach oso bo wych ko mi sji, na funk -
cji prze wod ni czą ce go ko mi sji oraz se kre ta rza.

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

2) Jó zef No ski – Ślą ski
3) Cze sław Sko nec ki – Szcze cin
4) Je rzy Kar piń ski – Wro cław
5) Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
6) An drzej Boj ko – Pod la ski
7) Jó zef Jan kow ski – Le gni ca

An na Ku buj – Se kre tarz

7. Po li ty ki spo łecz nej – w skła dzie:
1) Zdzi sław Śli wa – Po znań

Prze wod ni czą cy
2) Ur szu la Wa lu siak – Byd goszcz
3) Le szek Ko ne fał – To ruń sko -Wło cław ski
4) Ma ria Sty puł kow ska – Łódz ki
5) Mi chał Kraw czyk – Ślą ski
6) Wie sław Bo ra tyń ski – Słupsk

Zo fia Rut -Skó rzyń ska – Se kre tarz

8. Za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek
– w skła dzie:

1) An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki
Prze wod ni czą cy

2) Piotr Wilms – Go rzów Wlkp.
3) Zyg munt Wój cik – Świę to krzy ski
4) Ha li na Kmie ciak – Ma ło pol ski
5) Syl we ster Chę ciń ski – Po znań
6) Ja ni na Far mas – Gdańsk
7) Ste fan Cho cho ło wicz – Opol ski
8) Bar ba ra Ko kot – Byd goszcz
9) Jan Ja wo rek – Ślą ski

Ewe li na Chrza now ska – Se kre tarz
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Dzia ła jąc na pod sta wie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14
sta tu tu PZD oraz Uchwa ły Nr 4/IX/2009 KR PZD z dnia

18 ma ja 2009 r. w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Na da je

S Z T A N D A R
RODZINNYM OGRODOM DZIAŁKOWYM

POŁOŻONYM
W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM

NA TERENIE
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W POZNANIU

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 24 lu te go 2012 r.

War sza wa, dnia 24 lu te go 2012 r.

UCHWAŁA Nr 10/II/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 lu te go 2012 r.
w spra wie nada nia sztan da ru Ro dzin ne mu Ogro do wi Dział ko we mu im. Kró la Sta ni sła wa Lesz czyń skie go

w Lesz nie

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Na da je

S Z T A N D A R
RODZINNEMU OGRODOWI DZIAŁKOWEMU
IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO

W LESZNIE
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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 oraz Pro -
gra mu Pol skie go Związ ku Dział kow ców na ka den cję
2011–2015 uchwa lo ne go przez IX Kra jo wy Zjazd De le ga -

tów 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 2012 rok w brzmie niu sta no wią cym za -
łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2

UCHWAŁA Nr 3/II/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 lu te go 2012 r.
w spra wie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców na 2012 r.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 24 lu te go 2012 r.

Plan pra cy
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

na 2012 rok

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
I. 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 2011 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 fi nan so we go PZD za
2011 r.

3) Uchwa le nie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy na 2012 r.
4) Uchwa le nie pre li mi na rza fi nan so we go jed nost ki kra -

jo wej na 2012 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.

5) Uchwa le nie wy so ko ści skład ki człon kow skiej, za sad
jej po dzia łu i wpi so we go na 2013 r.

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

7) 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) Ana li za efek tyw no ści dzia ła nia biur za miej sco wych,

de le ga tur i okrę go wych za rzą dów. Wnio ski.
3) Prze gląd za go spo da ro wa nia dzia łek i ROD oraz wy -

ko rzy sty wa nia dzia łek, te re nów i obiek tów w ROD. Ana -

li za wy ni ków. Wnio ski.
4) Mo der ni za cja ogro dów i dzia łek.
5) Wy ko rzy sta nie ma jąt ku Związ ku w ROD. Oce na

praw na, sta tu to wa i fi nan so wa.
6) No we li za cja re gu la mi nu ROD.
7) Ak tyw ność okrę go wych za rzą dów w re ali za cji po sta -

no wień sta tu tu i pro gra mu Związ ku.
8) Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra -

woz daw czych w ROD w 2012 r.
9) ROD XXI wie ku – za da nia struk tur Związ ku w spra -

wie pro gra mu uno wo cze śnie nia in fra struk tu ry w ROD.

II. 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 2011 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 po szcze gól -

nych OZ za 2011 r.  
3. Za twier dze nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go

z ROD za 2011 r.
4. Przy ję cie spra woz da nia fi nan so we go PZD za 
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2011 r.
5. Przy ję cie pre li mi na rza fi nan so we go jed nost ki kra jo -

wej na 2012 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,
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.
6. Za twier dze nie pre li mi na rzy fi nan so wych po szcze gól -

nych OZ na 2012 r..
7. Za twier dze nie zbior cze go pre li mi na rza fi nan so we go

ROD na 2012 r.
8. 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 2013 r. i jej
po dzia łu.

9. Oce na dzia łal no ści fi nan so wej KR za I pół ro cze 2012 r.
10. 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 2013 r. 
11. Go spo da ro wa nie fun du sza mi ce lo wy mi w Związ ku

– Fun du szem Roz wo ju ROD i Fun du szem Oświa to wym
PZD na pod sta wie spra woz dań fi nan so wych i ana liz.

12. Przy ję cie pro gra mu lu stra cji i kon tro li OZ w 2012 r.
13. 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.

14. Udzie la nie do ta cji z Fun du szu „Po wódź 2010” na
usu wa nie skut ków po wo dzi w ROD.

15. 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 2012 r.

16. 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.

17. Przy ję cie po wierzch ni pod 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 2012 r.

18. Wdro że nie Pro gra mu fi nan so wo -księ go we go dla
ROD.

19. Udzie la nie po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go.
20. 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. 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. Przy ję cie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy na 2012 r.
3. Za ło że nia do no we li za cji re gu la mi nu ROD.
4. Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra woz -

daw czych w ROD w 2012 r. – na pod sta wie spra woz dań
okrę go wych za rzą dów.

5. Stan or ga ni za cyj ny PZD na 31.12.2011 r.
6. Ana li za efek tyw no ści dzia ła nia biur za miej sco wych,

de le ga tur i okrę go wych za rzą dów. Za sa dy prze pro wa dze -

nia ba da nia. Wnio ski.
7. Prze gląd za go spo da ro wa nia dzia łek i ROD oraz wy -

ko rzy sty wa nia dzia łek, te re nów i obiek tów w ROD. Za sa -
dy prze pro wa dze nia prze glą dów. Ana li za wy ni ków.
Wnio ski.

8. Mo der ni za cja ogro dów i dzia łek.
9. Wy ko rzy sta nie ma jąt ku Związ ku w ROD. Oce na

praw na, sta tu to wa i fi nan so wa.
10. Ak tyw ność okrę go wych za rzą dów w re ali za cji po -

sta no wień sta tu tu i pro gra mu Związ ku. Me to dy i kry te ria
oce ny. Wnio ski.

11. Pro ble ma ty ka kon tro li w jed nost kach or ga ni za cyj -
nych Związ ku.

12. Oce na re ali za cji in we sty cji w ROD i sta nu za go spo -
da ro wa nia ogro dów.

13. Roz li cze nie wpły wów na Fun dusz „Po wódź 2010”.
Wy ko rzy sta nie przy zna nych środ ków przez ROD.

14. ROD XXI wie ku – za da nia dla struk tur Związ ku w
spra wie in we sty cji w ogro dach w ce lu uno wo cze śnie nia
wy po sa że nia w in fra struk tu rę. 

11. Za sa dy pro wa dze nia stron in ter ne to wych przez jed -
nost ki or ga ni za cyj ne Związ ku.

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. Od wo ła nia od uchwał pre zy diów OZ i OZ.
14. 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.
15. Roz wój licz bo wy Związ ku zgod nie z uchwa łą 

IX Zjaz du.
16. Pro gram ba daw czy. Cel, te mat, me to dy prze pro wa -

dze nia ba da nia.
17. Ro la człon ków wspie ra ją cych. Ilość człon ków, for -

my wspie ra nia. Oce na, wnio ski.
18. Po trze by i pro po zy cje wy daw nictw związ ko wych

na 2012 r.
19. Wy ni ki prze pro wa dza nych przez KR kon tro li.

Wnio ski. Za le ce nia.
20. Nada wa nie od zna czeń i wy róż nień związ ko wych.
21. 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.
22. Wy tycz ne do prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra -

woz daw czych w 2013 r.
23. 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. Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD. Ana li za.

De cy zje.
2. Oce na funk cjo no wa nia kom pu te ro we go Re je stru

ROD i współ dzia ła nia w je go za kre sie z okrę go wy mi za -
rzą da mi.
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3. Po dej mo wa nie de cy zji w spra wach li kwi da cji ROD.
4. Po dej mo wa nie de cy zji w spra wach na by cia, zby cia

lub ob cią że nia ma jąt ku PZD.
5. Rosz cze nia do grun tów ROD. Stan po stę po wań są -

do wych i ad mi ni stra cyj nych. Ana li za. Wnio ski. De cy zje. 

Współ pra ca z okrę go wy mi za rzą da mi
1. Udział przed sta wi cie li Kra jo wej Ra dy w po sie dze -

niach okrę go wych za rzą dów i ich pre zy dium oraz na ra -
dach or ga ni zo wa nych przez OZ. Przed sta wia nie in for-
ma cji i ocen do ty czą cych sy tu acji Związ ku i dzia łal no ści
Kra jo wej Ra dy.

2. Mie sięcz ne na ra dy z Pre ze sa mi okrę go wych za rzą -
dów PZD.

a) przed sta wia nie naj waż niej szych spraw dla Związ ku 
i ogro dów,

b) usta la nie nie zbęd nych dzia łań dla struk tur Związ ku,
c) in for ma cje OZ o po dej mo wa nych dzia ła niach, pro -

ble mach i po ja wia ją cych się sy tu acjach.
3. Wdro że nie elek tro nicz nych za sad ko mu ni ko wa nia.
4. Wza jem na wy mia na in for ma cji mię dzy struk tu ra mi

do ty czą ca funk cjo no wa nia Związ ku i pro ble mów 
w Związ ku i wo kół Związ ku.

Spra wy praw ne
1. Opra co wy wa nie ma te ria łów ana li tycz nych na po trze -

by pro wa dzo nej przez PZD obro ny usta wy o ROD.
2. Mo ni to ro wa nie oto cze nia praw ne go, w któ rym funk -

cjo nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we i PZD, opra co wy wa -
nie ana liz i pro jek tów sta no wisk praw nych do ty czą cych
re gu la cji praw nych lub pro jek tów ak tów praw nych od no -
szą cych się do za gad nień ma ją cych wpływ na po zy cję
praw ną PZD, ogro dów i dział kow ców.

3. Ob słu ga me ry to rycz na, z ra mie nia PZD, po sie dzeń
or ga nów pu blicz nych po świę co nych roz wią za niom praw -
nym wpły wa ją cym na po zy cję praw ną PZD, ogro dów 
i dział kow ców.

4. Mo ni to ring orzecz nic twa są do we go i ad mi ni stra cyj -
ne go do ty czą ce go ob sza rów pra wa sto so wa ne go do ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, PZD oraz dział kow ców.

5. Ob słu ga po stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych,
w któ rych stro ną lub uczest ni kiem jest PZD, współ pra ca
z jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi PZD niż sze go szcze bla
pro wa dzą cy mi ta kie po stę po wa nia po przez udzie la nie
wspar cia me ry to rycz ne go, wy da wa nie opi nii pra wych
oraz kon sul ta cji co do spo so bu pro wa dze nia spra wy.

6. Ini cjo wa nie i or ga ni za cja prze pły wu in for ma cji po -
mię dzy jed nost ka mi te re no wy mi PZD na te mat kie run -
ków prak tycz ne go sto so wa nia pra wa przez or ga ny
ad mi ni stra cji pu blicz nej i orzecz nic twa są do we go w spra -
wach do ty czą cych ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

7. Bie żą ca ob słu ga praw na biu ra KR PZD.

Oświa ta ogrod ni cza
1. Upo wszech nia nie wie dzy ogrod ni czej po przez:

a) opra co wy wa nie no wo cze snych pro gra mów szko le -
nio wych wy ni ka ją cych z po trzeb Związ ku,

b) po wo ły wa nie in struk to rów kra jo wych Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD, or ga ni zo wa nie ich pra cy na
rzecz dział kow ców, ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
i re ali za cji za dań Związ ku za pew nia jąc im nie zbęd ną li te -
ra tu rę fa cho wą, 

c) in spi ro wa nie i nad zo ro wa nie dzia łal no ści szko le nio -
wej okrę go wych za rzą dów PZD w za kre sie szko leń dla:
osób ubie ga ją cych się o przy dział dział ki, okrę go wych i
ogro do wych in struk to rów SSI PZD, dział kow ców i szko -
leń or ga ni za cyj nych, 

d) za pew nie nie, po przez współ pra cę z Wy daw nic twem,
nie zbęd nych wy daw nictw do sto so wa nych do po trzeb
dział kow ców i in struk to rów SSI PZD,

e) współ pra cę z ośrod ka mi na uko wy mi w za kre sie re ali -
za cji za dań Związ ku do ty czą cych upo wszech nia nia naj -
now szych osią gnięć na uki w dzie dzi nie ogrod ni czej 
i no wo cze sne go za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek,

2. Spo łecz na Służ ba In struk tor ska PZD 
a) we ry fi ka cja oraz oce na jej funk cjo no wa nia i wy ko -

rzy sty wa nia na po szcze gól nych szcze blach or ga ni za cyj -
nych Związ ku – wnio ski,

b) usta la nie kie run ków dzia łal no ści Spo łecz nej Służ by
In struk tor skiej PZD w re ali za cji za dań Związ ku z na ci -
skiem na spra wy do ty czą ce za go spo da ro wa nia i mo der ni -
za cji ogro dów dział ko wych i dzia łek 

3. Pro mo cja dzia łal no ści ogrod ni czej PZD 
a) na wią zy wa nie i utrzy my wa nie współ pra cy z me dia -

mi w za kre sie upo wszech nia nia wie dzy ogrod ni czej i or -
ga ni za cyj nej, a tak że pro mo wa nia ogro dów, ich ro li i
zna cze nia, zwłasz cza pod wzglę dem eko lo gicz nym,

b) za ło że nie in ter ne to wej stro ny ogrod ni czej, za an ga żo -
wa nie do współ pra cy przy jej pro wa dze niu in struk to rów
PZD,

c) pro pa go wa nie związ ko wej li te ra tu ry ogrod ni czej.
4. Dzia łal ność kon kur so wa:
a) roz strzy gnię cie kon kur sów kra jo wych pro wa dzo nych

przez Kra jo wą Ra dę PZD w ro ku 2012,
b) przy ję cie re gu la mi nów kon kur sów kra jo wych na rok

2013,
c) zor ga ni zo wa nie no wych kon kur sów w PZD w ce lu

zwięk sze nia ak tyw no ści spo łecz no ści dział ko wej i pro -
mo cji ogrod nic twa dział ko we go,

d) pro mo wa nie lau re atów kon kur sów po przez re por ta że,
wy wia dy na ła mach stro ny in ter ne to wej, biu le ty nu, „dział -
kow ca”,

e) ana li za dzia łal no ści kon kur so wej Związ ku – wnio ski.

Dzia łal ność me dial na
1. Uru cho mie nie no wej stro ny in ter ne to wej KR PZD
a) moż li wie naj częst sze ak tu ali zo wa nie stro ny; dba nie 

o to, by po ja wia ły się na niej naj waż niej sze in for ma cje do -
ty czą ce dzia łal no ści PZD,

b) two rze nie na stro nie ga le rii zdjęć oraz ma te ria łów wi -
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deo,
c) śle dze nie ak tyw no ści na stro nie, stwo rze nie po li ty ki

po zwa la ją cej na zwięk sze nie licz by użyt kow ni ków,
d) od po wia da nie na po trze by użyt kow ni ków stro ny.
2. Mo ni to ro wa nie stron in ter ne to wych okrę gów i ROD
a) za ło że nie stron in ter ne to wych we wszyst kich okrę -

gach,
b) udzie la nie wska zó wek na te mat ob słu gi stron,
c) stwo rze nie re gu la mi nu pro wa dze nia stron in ter ne to -

wych,
d) Oce na tre ści, któ re po ja wia ją się na stro nach (pod

kon tem ak tu al no ści i po praw no ści),
e) stwo rze nie pro ce dur płyn ne go obie gu in for ma cji mię -

dzy KR a okrę ga mi
f) stwo rze nie pro ce dur ob li gu ją cych okrę gi do wy sy ła -

nia zdjęć i ma te ria łów wi deo, któ re bę dą pu bli ko wa ne na
od po wied nich stro nach. 

3. Sty mu lo wa nie po zy tyw ne go współ za wod nic twa mię -
dzy ogro da mi – kon kurs na naj lep szą stro nę in ter ne to wą
PZD.

4. Stwo rze nie New slet te ra – raz w mie sią cu, dro gą elek -
tro nicz ną, wy sy ła ne wszyst kie naj waż niej sze in for ma cje
na te mat PZD do osób, któ re wy ra zi ły na to zgo dę.

5. Kon kur sy. 
Ak ty wi zo wa nie czy tel ni ków stron po przez róż ne go ro -

dza ju kon kur sy np. czte ry po ry ro ku w ogro dzie – kon -
kurs na naj lep sze zdję cie, kon kurs na naj cie kaw szą po ra dę
ogrod ni czą. Naj lep sze ma te ria ły pu bli ko wa ne bę dą na
stro nie i do dat ko wo na gra dza ne, np. pre nu me ra tą „dział -
kow ca” lub eg zem pla rzem książ ki.

6. Wy pra co wa nie współ pra cy z me dia mi.
a) wy sy ła nie do me diów in for ma cji na te mat dzia łal no -

ści, pla nów PZD (tekst, zdję cia),
b) re ago wa nie na nie praw dzi we in for ma cje do ty czą ce

PZD, któ re po ja wia ją się w pra sie,
c) pro po no wa nie me diom te ma tów, któ re mo gli by zre -

ali zo wać w na szych ogro dach (np. Dzień Dział kow ca,
Dzień Dziec ka na dział ce),

d) za pra sza nie dzien ni ka rzy na naj waż niej sze im pre zy
PZD,

e) or ga ni zo wa nie dni otwar tych w ogro dach – za pra sza -
nie me diów, przy go to wy wa nie re la cji fo to i wi deo.

8. Po pra wa wi ze run ku ru chu dział ko we go.
a) na gła śnia nie po zy tyw nych wy da rzeń, któ re ma ją

miej sce w ogro dach,
b) pro mo wa nie ogro dów, ja ko lo kal nych cen trów kul -

tu ry (wy sta wy, spa ce ry, fe sty ny, kier ma sze),
c) pro mo wa nie róż no rod nych spo so bów za go spo da ro -

wa nia dzia łek (w zgo dzie z re gu la mi nem ROD).
9. Two rze nie po py tu na dział ki wśród mło dych lu dzi.
a) opra co wa nie po li ty ki po zwa la ją cej zwięk szyć licz bę

użyt kow ni ków dzia łek, 
b) or ga ni zo wa nie dni in for ma cyj nych na no wo bu do wa -

nych osie dlach ( w re jo nach gdzie są do stęp ne dział ki).
10. Bu do wa nie re la cji part ner skich ze zna ny mi or ga ni -

za cja mi eko lo gicz ny mi.
Dla ce lów wi ze run ko wych nie zwy kle cen ne bę dzie łą -

cze nie mar ki PZD z mar ka mi o ugrun to wa nej re pu ta cji
dzia ła czy spo łecz nych i eko lo gicz nych. Dzia ła nia te uła -
twią od świe ża nie i bu do wa nie po zy tyw ne go ob ra zu ru chu
dział ko we go w po wszech nym od bio rze.

11. Roz po zna nie moż li wo ści pro eko lo gicz nych roz wią -
zań ad mi ni stra cyj nych.

Uzy ska nie z nie za leż nych, uzna nych źró deł cer ty fi ka -
tów do ty czą cych sto so wa nia roz wią zań eko lo gicz nych 
w struk tu rach we wnętrz nych w ce lu po pra wy wi ze run ku
PZD.

12. Roz po zna nie for mal nych moż li wo ści pro gra mu
prak tyk dla stu den tów np. SGGW na te re nie ogro dów 
– dział ka edu ka cyj na.

In te gro wa nie mło dzie ży, za zna ja mia nie jej z rze czy wi -
sto ścią dział ko wą i pro ble ma mi dział kow ców.

13. Stwo rze nie cy klicz nych, te ma tycz nych pa ne li dys -
ku syj nych, na któ re za pra sza ni bę dą eks per ci, dzien ni ka -
rze, a tak że dział kow cy.

Pro gram wy daw ni czy dla struk tur i dzia ła czy Związ -
ku

Opra co wa nie pro gra mu i re ali za cja Pre zy dium KR
PZD.

Na ra dy i szko le nia
1. 7 na rad z pre ze sa mi OZ i dy rek to ra mi biur. 2-dnio we.
2. Na ra da szko le nio wa dla osób zaj mu ją cych się w OZ

sto so wa niem pra wa związ ko we go (1 na ra da 2-dnio wa).
3. Na ra da z pra cow ni ka mi te re no wo -praw ny mi w za -

kre sie – Re gu la cja sta nu praw ne go ROD – do ku men ta cja
for mal no -praw na, ogro dy w pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go oraz za sa dy prze pro wa dza nia li kwi da cji
ROD w świe tle obo wią zu ją cych w Związ ku unor mo wań
praw nych. Oce na wdra ża nia pro gra mu Re jestr ROD i ak -
tu ali za cji for mal no -praw nej grun tów ROD. 2-dnio wa.

4. Na ra da z pra cow ni ka mi ds. in we sty cji w za kre sie 
– Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja ROD. Za sa dy pro -
wa dze nia in we sty cji i re mon tów w ROD. Środ ki na fi nan -
so wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD. 2-dnio wa.

5. Na ra dy dla głów nych księ go wych OZ PZD (2 na ra -
dy 2-dnio we).

6. Na ra dy dla eta to wych in struk to rów ogrod ni czych –
oce na dzia łal no ści ogrod ni czej, kie run ki i dzia ła nia dla
służb eta to wych i spo łecz nych głów nie pod wzglę dem za -
go spo da ro wa nia, mo der ni za cji oraz pro mo cji ogro dów
dział ko wych i dzia łek (2 dwu dnio we na ra dy).

7. Re jo no we kon fe ren cje szko le nio we dla in struk to rów
kra jo wych i okrę go wych SSI PZD: 

a) na prze ło mie mar ca i kwiet nia 2012 r. – zor ga ni zo -
wa nie 5 trzy dnio wych szko leń ogrod ni czych przy współ -
udzia le 5 wy bra nych OZ PZD,

b) w IV kwar ta le 2012 r. zor ga ni zo wa nie 2 lub 3-dnio -
wych szko leń ogrod ni czych przy współ udzia le wszyst kich
okrę go wych za rzą dów (przy czym ma łe okrę gi, ze wzglę -
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du na licz bę ogro dów i dział kow ców, bę dą mia ły moż li -
wość zor ga ni zo wa nia szko le nia wspól nie z są sied ni mi
OZ).

Dni Dział kow ca 2012
1. Kra jo we Dni Dział kow ca.
2. Dni Dział kow ca w jed nost kach or ga ni za cyj nych

Związ ku, w mia stach, gmi nach i po wia tach.
Współ pra ca mię dzy na ro do wa
1. Kon ty nu owa nie i roz wi ja nie współ pra cy z Biu rem

Mię dzy na ro do wym i związ ka mi na ro do wy mi.
2. Udział de le ga cji PZD w Zgro ma dze niu Ogól nym

Mię dzy na ro do we go Biu ra oraz w se mi na rium na uko wym
w Zu ry chu 23-25.08.2012 r.

Ko mi sje Kra jo wej Ra dy
Do za dań ko mi sji na le ży:
• opra co wa nie rocz nych pla nów pra cy i ich re ali za cja na

ko lej nych po sie dze niach,
• wy ko ny wa nie za dań zle co nych przez Pre zy dium KR 

i Kra jo wą Ra dę,
• skła da nie spra woz dań z wy ko ny wa nych za dań przed

Pre zy dium KR PZD,
• opi nio wa nie ana liz te ma tycz nych,
• wy ko ny wa nie za dań zgod nie z za kre sem dzia ła nia ko -

mi sji.

Za kre sy dzia ła nia ko mi sji:
1. Hi sto rii ru chu ogrod nic twa w Pol sce – 3 po sie dze nia
a) opra co wa nie hi sto rii ru chu ogrod nic twa w Pol sce
b) gro ma dze nie ma te ria łów do ku men tu ją cych hi sto rię

ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol skich, 
c) opra co wa nie za sad utrwa la nia i upo wszech nia nia hi -

sto rii ogrod nic twa dział ko we go
2. Za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek.

2 po sie dze nia
a) Ana li za sta nu za go spo da ro wa nia ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych - stan ak tu al ny, a po trze by w tym za -
kre sie. Wnio ski. 

b) Prze pro wa dze nie kon kur sów kra jo wych ogło szo nych
przez Pre zy dium KR PZD,

c) Przed sta wie nie Pre zy dium KR PZD wnio sków do ty -
czą cych roz strzy gnię cia kon kur sów,

d) Opra co wa nie za ło żeń dzia łal no ści kon kur so wej na
rok 2013.

e) Po li ty ka oświa to wa Związ ku, w tym:
• wie dza i oświa ta ogrod ni cza wa run kiem ra cjo nal ne go

i no wo cze sne go za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek,
• no wo cze sne me to dy upo wszech nia nia wie dzy ogrod -

ni czej w Związ ku,

• wdra ża nie funk cjo no wa nia Fun du szu Oświa to we go
PZD - oce na i wnio ski.

3. Praw no sta tu to wa. Po sie dze nia wg po trzeb, nie mniej
niż 4 po sie dze nia.

a) Roz pa try wa nie od wo łań od uchwał okrę go wych za -
rzą dów i ich pre zy diów.

b) Wy da wa nie opi nii na zle co ne te ma ty dot. za gad nień
praw nych.

c) In ter pre ta cja prze pi sów pra wa związ ko we go.
d) 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.

4. Po li ty ki fi nan so wej. 2 po sie dze nia.
a) Ana li za i oce na dzia łal no ści fi nan so wej jed nost ki kra -

jo wej za rok ubie gły.
b) sta no wi sko w spra wie pre li mi na rza fi nan so we go jed -

nost ki kra jo wej na 2012 r. 
c) 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 Związ ku za 2011 r.
d) 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 2013 r. 
5. Od zna czeń i wy róż nień związ ko wych. 2 po sie dze nia.
a) Opi nio wa nie wnio sków skie ro wa nych do Pre zy dium

Kra jo wej Ra dy PZD o nada nie od zna czeń związ ko wych.
b) In ter pre ta cja uchwał Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie

try bu i wa run ków od znak związ ko wych.
c) Wnio ski w spra wie prze pi sów re gu lu ją cych przy zna -

wa nie od zna czeń związ ko wych.
6. Po rząd ku i bez pie czeń stwa w ROD. 2 po sie dze nia.
a) Ana li za sta nu bez pie czeń stwa w opar ciu o ba da nia 

w OZ. Źró dła i przy czy ny na ru sze nia pra wa.
b) Re ali za cja prze pi sów pra wa we wnętrz ne go w ce lu

za pew nie nia bez pie czeń stwa w ROD.
7. Po li ty ki spo łecz nej, 
Oce na dzia łal no ści spo łecz nej w Związ ku. Wnio ski do

dal szych dzia łań,
8. Pro mo cji i dzia łal no ści me dial nej. 2 po sie dze nia.
Oce na dzia łal no ści pro mo cyj nej i me dial nej, wnio ski 

i pro po zy cje w tym za kre sie.
9. Go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi i współ pra cy z sa mo -

rzą dem te ry to rial nym. 3 po sie dze nia.
a) Kie run ki mo der ni za cji ROD. In we sty cje. Uno wo cze -

śnie nie in fra struk tu ry ogro dów. Za da nia dla struk tur
Związ ku.

b) Za da nia dla struk tur Związ ku wy ni ka ją ce z ak tu al ne -
go sta nu praw ne go grun tów ROD. Za gro że nia dla ROD
wy ni ka ją ce z rosz czeń do grun tów ogro dów.

c) Oce na wdra ża nia pro gra mu Re jestr ROD i ak tu ali za -
cji do ku men ta cji for mal no – praw nej ogro dów.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 24 lu te go 2012 r.
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Ce lem ni niej sze go ba da nia by ło:
1) okre śle nie ten den cji w spo so bie za go spo da ro wa nia

dzia łek przez użyt kow ni ków,
2) usta le nie sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek z uwzględ -

nie niem wy po sa że nia ich w al ta nę, ta ras, ma łą ar chi tek tu -
rę oraz ma te riał ro ślin ny, 

3) oce na funk cjo nal no ści dzia łek, 
4) zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na zgod ność za go spo -

da ro wa nia dzia łek z re gu la mi nem ROD.
Po wyż sze za ło że nia po zwo li ły wy pra co wy wać sto sow -

ne za le ce nia w kie run ku mo der ni za cji dzia łek, po czy na jąc
od nie wiel kich za bie gów pie lę gna cyj nych i es te tycz nych

1. Wyniki programu sondaêowego w Warszawie

Informacja zbiorcza
z programu sondażowego przeprowadzonego na działkach uczestniczących w programie

badawczym Krajowej Rady PZD pt.: „Jak modernizować działki”

Przedmiot badania:
Przedmiot badania stanowiły działki zlokalizowane w wybranych Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD

położonych w Warszawie. 

II. MODERNIZACJA DZIAŁEK W ROD

1. Warszawa ROD „Energetyk, ul. Waszyngtona 17,42 380 4 działki
Praga Południe Górnik, Nauczyciel” nr 57, 30, 329, 188

2. Warszawa ROD „Waszyngtona” ul. Waszyngtona 52/80 15,25 390 4 działki
Praga Południe nr 18, 3, 15, 16

3. Warszawa ROD „Wa∏ WiÊlany” ul. Jagieloƒska 61a 7,24 175 4 działki
Praga Pó∏noc nr 112, 40, 37, 81

4. Warszawa ROD „Saska K´pa” ul. Afrykaƒska 10,50 246 2 działki
Praga Południe nr 72, 57

5. Warszawa ROD „Morysin” ul. ¸ucznicza 4,72 105 4 działki
Wilanów nr 95, 96, 8, 53

6. Warszawa ROD „Wilanówka” ul. Vogla 6,37 100 1 dzia∏ka
Wilanów nr 69

7. Warszawa ROD „Obroƒców Al. Niepodleg∏oÊci 9,7 289 2 działki
Mokotów Pokoju” 113/115 nr 46, 169

8. Warszawa ROD „J. Sobieskiego” ul. Sobieskiego 93 12,00 270 4 działki
Mokotów nr 1, 40, 120a

Tabela 1. Wykaz ROD i działek, które uczestniczyły w badaniu

Lp. MiejscowoÊç Nazwa ROD Ulica Pow. w ha IloÊç IloÊç dzia∏ek
dzia∏ek uczestniczàcych
w ROD w programie

Łącz nie w pro gra mie ba daw czym uczest ni czy ło 25 dzia łek o po wierzch niach od 250 do 600 m2. 
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do grun tow nych zmian po le ga ją cych na prze pro jek to wa -
niu dział ki.

Za kres ba da nia obej mo wał na stę pu ją ce wy tycz ne:
1. Al ta na: jej ak tu al ny stan tech nicz ny, funk cjo nal ność,

es te ty ka, zgod ność z re gu la mi nem ROD (po wierzch nia,
wy so kość, od le gło ści od gra nic dział ki) oraz za le ce nia 
w kie run ku jej mo der ni za cji.

2. Ogro dze nie: je go stan tech nicz ny, es te ty ka, zgod ność
z re gu la mi nem ROD (wy so kość, ażu ro wość, obec ność
ostro za koń czo nych ele men tów) oraz usta le nia i wnio ski
w kie run ku mo der ni za cji ogro dze nia.

3. Drze wa i krze wy owo co we: ich ak tu al ny stan pod
wzglę dem cię cia, prze świe tla nia, od mła dza nia, zgod no ści 
z re gu la mi nem ROD (od le gło ści od gra nic, wy stę po wa nie
od mian i form sła bo ro sną cych), po nad to pod da ne zo sta ło
oce nie usy tu owa nie ist nie ją cej kwa te ry sa dow ni czej w od -
nie sie niu do za go spo da ro wa nia dział ki. W od nie sie niu do
ni niej szych wy tycz nych zo sta ły wy da ne usta le nia i wnio ski
w kie run ku mo der ni za cji na sa dzeń sa dow ni czych.

4. Część ozdob na dział ki: oce na roz miesz cze nia ro ślin -
no ści ozdob nej na dział ce, w tym ist nie ją cych ra bat kwia -
to wych (czy tel ność ukła du oraz po wią za nie z in ny mi
ele men ta mi dział ki), zgod ność na sa dzeń z re gu la mi nem
ROD oraz usta le nia i wnio ski w kie run ku mo der ni za cji
ogro dze nia.

5. Es te ty ka na dział ce, w tym ogól ne wra że nie es te tycz -
ne i kom po zy cyj ne dział ki oraz usta le nia i wnio ski w kie -
run ku po pra wy i pod nie sie nia es te ty ki dział ki.

6. Funk cjo nal ność dział ki, w tym okre śle nie i oce na ist -
nie ją cych funk cji na dział ce oraz za da nia w ce lu po pra wy
funk cjo nal no ści dział ki

7. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce: jej stan tech nicz ny, róż -
no rod ność, po my sło wość oraz usta le nia i wnio ski w kie -
run ku jej mo der ni za cji.

8. Eko lo gia na dział ce: oce na dzia łań w kie run ku eko lo -
gii oraz usta le nia i wnio ski w kie run ku jej po pra wy.

9. Po rzą dek i ład prze strzen ny: oce na za go spo da ro wa -
nia, po ziom utrzy ma nia po rząd ku, po wią za nie dział ki 
z ogro dem dział ko wym oraz usta le nia i wnio ski w kie run -
ku po pra wy po rząd ku i ła du prze strzen ne go.

In for ma cja z prze pro wa dzo nych wi zji lo kal nych na
dział kach.

Al ta na na dział kach 
Wszyst kie dział ki (25) wy po sa żo ne by ły w al ta nę, 

z tym że:
– 6 al tan by ło mu ro wa nych,
–14 al tan by ło drew nia nych, 
– 5 al tan wy ko na nych z in nych ma te ria łów bu dow la -

nych (np., pły ta pil śnio wa, bla cha, si ding). 
Stan tech nicz ny więk szo ści al tan moż na oce nić ja ko do -

bry, za rów no pod wzglę dem do bru i ja ko ści ma te ria łów 
z ja kich zo sta ły one wy ko na ne oraz spo sób ich kon ser wa -
cji. Pod wzglę dem funk cjo nal no ści al ta ny przy sto so wa ne

zo sta ły głów nie pod wy po czy nek oraz w mniej szym stop -
niu na ma ga zyn dla na rzę dzi i me bli ogro do wych. 
W więk szo ści al ta ny wy po sa żo ne są w ta ras za da szo ny,
otwar ty, któ re go wy mia ry nie prze kra cza ją 12 m2. Na 
25 ba da nych al tan 2 by ły po nadnor ma tyw ne (pow. za bu -
do wy po wy żej 25 m2), po zo sta łe al ta ny po sia da ły wy mia -
ry zgod ne z re gu la mi nem ROD pod wzglę dem po wierz-
ch ni za bu do wy i wy so ko ści. W nie któ rych przy pad kach
usy tu owa nie al tan wzglę dem gra nic dział ki jest nie zgod -
ne z re gu la mi nem ROD. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie run ku
mo der ni za cji al tan na pod sta wie an kiet:

• re no wa cja ele wa cji,
• od świe że nie wy bla kłej, znisz czo nej przez czyn ni ki at -

mos fe rycz ne ko lo ry sty ki al ta ny,
• wy mia na: okien, drzwi,
• zmia na po kry cia da chu,
• wzbo ga ce nie al ta ny za da szo nym ta ra sem otwar tym,
• zmia na na wierzch ni ta ra su ,
• za mon to wa nie ba rier ki / ba lu stra dy na ta ra sie,
• ko niecz ność grun tow nej mo der ni za cji lub roz biór ki 

w przy pad ku gdzie stan al ta ny zo stał okre ślo ny ja ko bar -
dzo zły, nie na da ją cy się do użyt ko wa nia,

• ko niecz ność do sto so wa nia al ta ny po nadnor ma tyw nej
do wy mia rów zgod nych z re gu la mi nem ROD, 

• ko niecz ność prze su nię cia al ta ny, któ ra zo sta ła usy tu -
owa na zbyt bli sko gra nic dział ki (czy li po ni żej 3 m). 

Ogro dze nie na dział kach 
Na 25 dzia łek po sia da ją cych ogro dze nie, 24 by ły ogro -

dzo ne ażu ro wą siat ką dru cia ną roz pię tą na me ta lo wych
słup kach. Z ko lei jed na dział ka po sia da ła ogro dze nie 
w po sta ci drew nia ne go płot ku. Stan tech nicz ny ogro dzeń
był sto sun ko wo zróż ni co wa ny, gdyż w wie lu przy pad kach
wy ma gał on kon ser wa cji (oczysz cze nia z ko ro zji, po ma -
lo wa nia itp.). Z ko lei stan ogro dze nia drew nia ne go nie bu -
dził uwag, był w bar dzo do brym sta nie. Na ogro dze niach
trzech dzia łek za uwa żo no ostro za koń czo ne ele men ty w
po sta ci dru tu kol cza ste go, co jest zja wi skiem nie do pusz -
czal nym w myśl re gu la mi nu ROD. Wy so kość ogro dzeń
na prze glą da nych dział kach by ła róż na, od 1m do 1.80 m. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie run ku
mo der ni za cji ogro dze nia na pod sta wie an kiet:

• ko niecz ność sta łej kon ser wa cji ogro dze nia, 
• od świe że nie (po ma lo wa nie) ogro dze nia, 
• wpro wa dze nie pod mu rów ki pod siat ką, w przy pad ku

gdy usy tu owa na jest ona bez po śred nio na grun cie,
• re no wa cja znisz czo nej pod mu rów ki, 
• ko niecz ność wy mia ny ogro dze nia na no we, w przy -

pad ku gdzie stan je go okre ślo ny zo stał okre ślo ny ja ko bar -
dzo zły, nie na da ją cy się do mo der ni za cji, 

• ko niecz ność usu nię cia dru tu kol cza ste go z ogro dze nia,
• do sto so wa nie wy so ko ści ogro dze nia do 1 m (zgod nie

z re gu la mi nem ROD).
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Drze wa i krze wy owo co we/kwa te ry sa dow ni cze na
dział kach 

Z ana li zy an kiet wy ni ka, że na każ dej ba da nej dział ce
wy stę pu ją ga tun ki owo cu ją ce, a ich udział jest zróż ni co -
wa ny ze wzglę du na za po trze bo wa nie użyt kow ni ka. Jed -
nak na le ży zwró cić uwa gę na fakt, że na wie lu dział kach
spo sób ich na sa dzeń jest bar dziej przy pad ko wy ani że li za -
pla no wa ny w po sta ci kwa te ry sa dow ni czej. 

Ak tu al ny stan drzew i krze wów owo co wych na ba da -
nych dział kach moż na okre ślić ja ko dość zróż ni co wa ny
pod ką tem ich cię cia (re gu lo wa nia kształ tu i wiel ko ści ko -
ron), prze świe tla nia i od mła dza nia. 

Ich usy tu owa nie wzglę dem gra nic dział ki w wie lu przy -
pad kach bu dzi za strze że nia, po nie waż czę sto są w od le -
gło ściach, nie zgod nych z re gu la mi nem ROD. Na ba da-
nych dział kach prze wa ża sta ry drze wo stan, któ ry po zo stał
po po przed nich użyt kow ni kach, po nad to za ob ser wo wa no
bar dzo ma ły udział form sła bo ro sną cych oraz sto sun ko -
wo nie wiel ki udział krze wów owo co wych.  

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie run ku
mo der ni za cji na sa dzeń drzew i krze wów owo cowych/
kwa te ry sa dow ni czej na pod sta wie an kiet:

• sto so wa nie cię cia od mła dza ją ce go na sta rych drze -
wach owo co wych w ce lu po pra wie nia ich kon dy cji,

• sto so wa nie cię cia prze świe tla ją ce go (usu wa nia pę dów
cho rych, su chych, po ła ma nych), 

• ko niecz ność prze pro wa dza nia cię cia for mu ją ce go
zwłasz cza u mło dych drzew owo co wych w ce lu wy two -
rze nia moc ne go pnia i do brze oświe tlo nej, sil nej ko ro ny,
zdol nej utrzy mać cię żar owo ców, 

• za le ca na in wen ta ry za cja ist nie ją cych na sa dzeń, prze -
my śle nie i za pla no wa nie no we go ukła du czę ści sa dow ni -
czej, z uwzględ nie niem no wych na sa dzeń i wpro wa -
dze niem form sła bo ro sną cych,

• uzu peł nie nie ist nie ją cej kwa te ry sa dow ni czej no wy mi
na sa dze nia mi ga tun ków owo cu ją cych, ze wzglę du na zbyt
ma łą gę stość na sa dzeń,   

• usu nię cie oka zów cho rych, uszko dzo nych przez czyn -
ni ki at mos fe rycz ne, któ re w kon se kwen cji nie wy ka zu ją
ży wot no ści.

Część ozdob na dzia łek (ro ślin ność ozdob na: drze wa 
i krze wy oraz ra ba ty)

Funk cja ozdob na ba da nych dzia łek zlo ka li zo wa na jest
głów nie w oto cze niu al ta ny i przy le głe go do niej ta ra su.
Po nad to na więk szo ści dzia łek część ozdob na za pla no wa -
na zo sta ła wzdłuż ścież ki pro wa dzo nej od wej ścia na
dział kę aż do al ta ny oraz w po bli żu ogro dze nia dział ki.
Na le ży pod kre ślić, że część ozdob na ba da nych dzia łek
cha rak te ry zu je się du żym zróż ni co wa niem pod wzglę dem
do bo ru ga tun ków i od mian ro ślin no ści ozdob nej. Kon dy -
cja drzew i krze wów ozdob nych nie bu dzi uwag, ro ślin -
ność w więk szo ści przy pad ków jest od po wied nio za bez-
pie czo na przed nie ko rzyst ny mi wa run ka mi at mos fe rycz -

ny mi (sil nym wia trem, mro zem i śnie giem). Z prze pro wa -
dzo nych an kiet wy ni ka, że czę stym błę dem użyt kow ni -
ków dzia łek jest sa dze nie sil nie ro sną cych krze wów
ozdob nych (głów nie cho dzi tu o ga tun ki igla ste) w zbyt
bli skiej od le gło ści od ogro dze nia (po ni żej 1 m), co nie -
zgod ne jest z re gu la mi nem ROD. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie run ku
mo der ni za cji czę ści ozdob nej na pod sta wie an kiet:

• prze pro wa dze nie in wen ta ry za cji ist nie ją cych na sa -
dzeń, prze my śle nie i za pla no wa nie no we go ukła du czę ści
ozdob nej, z uwzględ nie niem no wych na sa dzeń i wpro wa -
dze niem form sła bo ro sną cych ro ślin no ści ozdob nej,

• cię cie pie lę gna cyj ne – for mu ją ce w ce lu utrzy ma nia
do mi na cji prze wod ni ka (czy li pę du głów ne go w sto sun ku
do po zo sta łych pę dów two rzą cych ko ro nę drze wa), 
w przy pad ku krze wów po le ga ono przede wszyst kim na
skró ce niu pę dów, w ce lu za gęsz cze nia niż szych par tii, 
a tak że usu nię ciu pę dów zbęd nych, krzy żu ją cych się 
i kon ku ru ją cych o świa tło. Ten ro dzaj cię cia ma szcze gól -
ne zna cze nie w przy pad ku ro ślin mło dych,

• cię cie prze świe tla ją ce, po le ga ją ce na roz luź nie niu ko -
ro ny i do pusz cze niu świa tła do jej wnę trza, 

• prze pro wa dze nie cię cia sa ni tar ne go, po le ga ją ce go na
usu wa niu ga łę zi lub pę dów su chych, cho rych i po ła ma -
nych,

• wy ko na nie cię cia ko ry gu ją ce go, któ re wy ko nu je się na
już ukształ to wa nych w spo sób nie wła ści wy ko ro nach star -
szych drzew i krze wów,

• w przy pad ku ro ślin star szych ko niecz ne mo że się rów -
nież oka zać wy ko na nie cię cia od mła dza ją ce go po le ga ją -
ce go na suk ce syw nym usu wa niu sta rych, cho rych i uszko-
dzo nych ko na rów i ga łę zi w ce lu po bu dze nia ro śli ny do
wy twa rza nia no wych i sil nych pę dów, 

• ra cjo nal ne roz miesz cze nie czę ści ozdob nej na dział ce
(drzew i krze wów ozdob nych), gdyż na wie lu dział kach
usy tu owa nie tych ro ślin wska zu je na ich przy pad ko wość
w ca łym ukła dzie kom po zy cyj nym dział ki,

• sko ry go wa nie wy mia rów krze wów ozdob nych po sa -
dzo nych bez po śred nio przy ogro dze niu,

• pod kre śle nie ukła du kształ tu ist nie ją cych ra bat po przez
wpro wa dze nie np. róż nych ob wó dek w po sta ci pa li sad,
rol bor de rów, ob wó dek z ka mie nia, ma te ria łu kar ło we go
ro ślin ne go ła twe go w for mo wa niu (np. buksz pan, ber be -
rys, ta wu ła itp.),

Funk cjo nal ność dzia łek
Funk cjo nal ność ba da nych dzia łek jest sto sun ko wo zróż -

ni co wa na. Z funk cji, któ re wy stę pu ją na więk szo ści dzia -
łek mo że my wy róż nić funk cję wy po czyn ko wo -re kre -
acyj ną. Jest to część na dział ce, któ ra do mi nu je pod 
wzglę dem zaj mo wa nej po wierzch ni w sto sun ku do ca ło -
ści za go spo da ro wa nia dział ki. Jej ele men ta mi skła do wy -
mi naj czę ściej są: al ta na wy po sa żo na naj czę ściej w ta ras,
ką ci ki wy po czyn ko we, prze strzeń tra wia sta z me bla mi
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ogro do wy mi, ele men ty za ba wo we dla dzie ci. Ko lej ną
funk cją wy stę pu ją cą na więk szo ści ba da nych dzia łek to
funk cja użyt ko wa. Zaj mu je ona rów nież dość du żą po -
wierzch nię w sto sun ku do ca łej dział ki. Funk cję tą speł nia
upra wa drzew i krze wów owo co wych (kwa te ra sa dow ni -
cza), upra wa wa rzyw (w tym ziół) oraz upra wa ro ślin wa -
rzyw ni czych w szklar ni, tu ne lu itp. Funk cja ozdob na
wy stę pu je na każ dej dział ce głów nie w czę ści fron to wej,
po nad to po pro wa dzo na jest na więk szo ści dzia łek wzdłuż
ście żek i ogro dze nia. Do mi nu ją tu głów nie krze wy ozdob -
ne oraz ra ba ty z ro ślin by li no wych, jed no rocz nych i ce -
bu lo wych. Funk cja ta rów nież wy stę pu je w oto cze niu
ką ci ka wy po czyn ko we go i ta ra su.  Na 25 dzia łek 21 cha -
rak te ry zo wa ły się po sia da niem kom po stow ni ka (funk cji
go spo dar czej), cho ciaż ich stan był zróż ni co wa ny pod
wzglę dem es te ty ki i do bo ru ma te ria łów z ja kich jest wy -
ko na ny. Po zo sta łe dział ki (4) nie by ły wy po sa żo ne 
w kom po stow nik. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie run ku
po pra wy funk cjo nal no ści dzia łek na pod sta wie an kiet:

• za le ca się stwo rze nie wstęp ne go pla nu funk cjo nal ne -
go dział ki po prze dza ją ce go kon kret ny pro jekt jej za go spo -
da ro wa nia, 

• nada nie spój nej kom po zy cji i pro por cji wy stę pu ją cych
funk cji na dział ce w za leż no ści od po trzeb użyt kow ni ka,

• ko niecz ność wpro wa dze nia funk cji go spo dar czej
(kom po stow ni ka),

• po pra wa ukła du ko mu ni ka cji po mię dzy wy stę pu ją cy -
mi funk cja mi na dział ce, 

Ma ła ar chi tek tu ra na dział kach
Na pod sta wie ana li zy an kiet moż na stwier dzić, że naj -

czę ściej sto so wa ny mi ele men ta mi ma łej ar chi tek tu ry na
dział kach są ścież ki, pod po ry pod ro ślin ność pną cą, per go -
le, tre ja że, mur ki opo ro we, oczka wod ne oraz ogród ki
skal ne. W po wszech nym sto so wa niu są rów nież me ble
ogro do we tj. np. huś taw ka ogro do wa, stół z krze sła mi, ła -
wecz ki oraz urzą dza nia re kre acyj ne (obiek ty za baw do
dzie ci). Naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym ma te ria łem do bu -
do wy ście żek są pły ty chod ni ko we, kost ka bru ko wa, la ny
be ton. Z ko lei wszel kie obiek ty ty pu: per go la, tre jaż, pod -
po ry płot ki, łu ki wy ko na ne są naj czę ściej z drew na nie -
kie dy z me ta lu. Na le ży do dać, że ich stan tech nicz ny jest
zróż ni co wa ny za rów no pod wzglę dem ja ko ści i do bo ru
ma te ria łów oraz ich kon ser wa cji. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie run ku
mo der ni za cji ma łej ar chi tek tu ry na pod sta wie an kiet:

• re no wa cja (od świe że nie, od no wie nie) za pusz czo nych
i za nie dba nych ele men tów ma łej ar chi tek tu ry,

• wpro wa dze nie na dział ce cie ka wych roz wią zań ma łej
ar chi tek tu ry w ce lu pod nie sie nia jej atrak cyj no ści,

• sta ła kon ser wa cja ele men tów ma łej ar chi tek tu ry,
• po pra wa nad brze ży oczka wod ne go, 

• mo der ni za cja skal nia ka oraz wpro wa dze nie ro ślin no -
ści ty po wo skal nej,

• ko niecz ność wy mia ny obiek tów ma łej ar chi tek tu ry na
no we, w przy pad ku gdzie stan je go okre ślo ny zo stał okre -
ślo ny ja ko bar dzo zły, nie na da ją cy się do mo der ni za cji, 

Eko lo gia na dział kach 
Z prze pro wa dzo ne go ba da nia wy ni ka ze więk szość

dział kow ców pro wa dzi na swo ich dział kach dzia ła nia 
w kie run ku eko lo gii, ale w spo sób dość ogra ni czo ny.
Dzia ła nia te po le ga ją głów nie na umiesz cza niu na drze -
wach bu dek lę go wych. Dział kow cy bar dzo chęt nie i re -
gu lar nie do kar mia ją pta ki i w tym ce lu mon tu ją na swo ich
dział kach karm ni ki z po kar mem. Ko lej nym po wszech nym
dzia ła niem w kie run ku eko lo gii jest sto so wa nie przez
dział kow ców na wo zów or ga nicz nych (kom post), na tu ral -
nych (obor nik, gno jów ka, gno jo wi ca oraz gu ano) oraz zie -
lo nych do na wo że nia ro ślin. Na więk szo ści dzia łek
znaj du ją się po nad to zbior ni ki na wo dę opa do wą, któ ra
wy ko rzy sty wa na jest do pod le wa nia ro ślin. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie run ku
po pra wy eko lo gii na pod sta wie an kiet:

• ko niecz ność umiesz cze nia na dział ce kom po stow ni ka,
któ ry za pew nia rów no wa gę w za mknię tym cy klu obie gu
ma te rii or ga nicz nej,

• za le ca się za miesz cze nie na wyż szych drze wach bu -
dek lę go wych, w ce lu za pew nie nia wy stę pu ją cym pta kom
miej sca do schro nie nia,

• umiesz cza nie na dział ce karm ni ków dla pta ków w ce -
lu ich do kar mia nia zwłasz cza w okre sie zi mo wym, 

• za le ca się sto so wa nie na tu ral nych środ ków do ochro -
ny ro ślin, któ re za wie ra ją wszyst kie po trzeb ne sub stan cje
od żyw cze w od po wied nim skła dzie i pro por cjach.

Po rzą dek i ład prze strzen ny, es te ty ka na dział kach
Na oce nę po rząd ku i ła du prze strzen ne go dzia łek ma

wpływ spo sób ich za go spo da ro wa nia. Z prze pro wa dzo -
nych ba dań wy ni ka, że dział ki któ re po sia da ły prze my śla -
ny układ kom po zy cyj ny, po wią za nie z oto cze niem spra -
wia ły po zy tyw ne wra że nie es te tycz ne.  

W wie lu przy pad kach ład prze strzen ny zo stał za kłó co -
ny bez ce lo wo na gro ma dzo ny mi, nie po trzeb ny mi przed -
mio ta mi (pu sty mi po jem ni ka mi, po rzu co ny mi de ska mi
itp.). Zja wi sko to ne ga tyw nie wpły wa ło na ogól ne wra że -
nie es te tycz ne dział ki. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie run ku
po pra wy po rząd ku i ła du prze strzen ne go oraz es te ty ki na
dział kach na pod sta wie an kiet:

• upo rząd ko wa nie dział ki z nie po trzeb nych przed mio -
tów za le ga ją cych na dział ce, w ce lu po pra wy ogól nej oce -
ny ła du prze strzen ne go,

• w ce lu pod nie sie nia wa lo rów es te tycz nych i po czu cia
ła du prze strzen ne go na dział ce za le ca się nada nie więk -
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szej spój no ści wy stę pu ją cym na niej funk cjom. 

Pod su mo wa nie
• prze pro wa dzo ne ba da nie uka zu je jak bar dzo mo gą być

zróż ni co wa ne dzia ła nia w kie run ku mo der ni za cji in dy wi -
du al nych dzia łek w ROD,

• w ba da nej gru pie dzia łek zna la zły się ta kie dział ki, któ -
re wy ma ga ją nie wiel kich za bie gów pie lę gna cyj nych i es -
te tycz nych, ale są tak że dział ki, któ re win ny zo stać pod -
da ne w za sa dzie kon kret nej mo der ni za cji,

• naj wię cej za bie gów w kie run ku mo der ni za cji wy ma -
ga ją al ta ny, obiek ty ma łej ar chi tek tu ry oraz część ozdob -
na dzia łek,

• naj mniej uwag pa dło w kwe stii po pra wy po rząd ku 
i ła du prze strzen ne go oraz es te ty ki na dział kach,

• na więk szo ści dzia łek do mi nu je funk cja wy po czyn ko -
wo -re kre acyj na, ale wy ma ga ona czę sto mo der ni za cji,

• sto sun ko wo ma ło dzia łań za ob ser wo wa no na ba da -
nych dział kach w kie run ku eko lo gii.

• ob ser wa cje do ko na ne pod czas prze pro wa dza nia an kiet
w ba da nych ogro dach wy ka za ły też nie pra wi dło wo ści
zwią za ne z wy stę po wa niem na dział kach la tryn (sła wo -
jek) oraz skła do wisk róż ne go ro dza ju ma te ria łów i ele -
men tów kon struk cyj nych na za ple czu dzia łek, co
ne ga tyw nie wpły wa na ogól ną ich es te ty kę,

• istot nym pro ble mem oka za ło się rów nież bez pie czeń -
stwo w ogro dach.

• wie le ba da nych dzia łek pa dło ofia rą zło dziei, co nie
tyl ko wpły wa ło na ich es te ty kę i stan za go spo da ro wa nia,
ale tak że w istot ny spo sób de mo ty wo wa ło użyt kow ni ków
do ko lej nych na kła dów pra cy i środ ków ma te rial nych
zwią za nych z in we sty cja mi w mo der ni za cję dział ki 
w ogro dach, gdzie by ła zor ga ni zo wa na ochro na pro blem
wła mań i kra dzie ży był znacz nie ogra ni czo ny. 

Zespół Instruktorów PZD
i redaktorów „działkowca”

2. Pismo KR do OZ w sprawie programu pilota˝owego

Sza now ni Pre ze si, 
Bie żą cy rok w Związ ku po wi nien prze bie gać pod ha -

słem Mo der ni za cji Dzia łek, któ re jest przed się wzię ciem
nie zbęd nym i ko niecz nym, co do któ re go nie trze ba ni ko -
go prze ko ny wać. Dla te go też Pre zy dium KR PZD, na
swo im pierw szym po sie dze niu w bie żą cym ro ku omó wi
te mat pro gra mu „Jak mo der ni zo wać dział ki”. Te mat ten
zo stał rów nież wpro wa dzo ny do pla nu pra cy na 2012 rok
na po sie dze niu ple nar nym KR PZD. Do re ali za cji pro gra -
mu trze ba wy ko rzy stać wszyst kie moż li we dla Związ ku
środ ki, aby przed się wzię cie mia ło wpływ na po pra wę sta -
nu za go spo da ro wa nia dzia łek oraz ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Mie sięcz nik „dział ko wiec” co mie siąc za miesz czał bę -
dzie ar ty ku ły do ty czą ce pro gra mu „Jak mo der ni zo wać
dział ki”, pierw szy z nich zo sta nie umiesz czo ny w nu me -
rze mar co wym pt. „Mo der ni za cja – dla cze go waż na?”.

Pro gram wy daw ni czy KR PZD oraz wy daw nic two „dział -
ko wiec” ma bez po śred nie po wią za nie z pro gra mem „Jak
mo der ni zo wać dział ki”. Naj więk szą in spi ra cją dla sa mych
dział kow ców do po pra wy sta nu za go spo da ro wa nia dzia -
łek, mo gą być dwie waż ne po zy cje wy daw ni cze. Jed na 
z nich to „Al bum pro jek tów za go spo da ro wa nia dzia łek w
ROD”, któ ry zo stał prze sła ny do wszyst kich okrę go wych
za rzą dów, a w ko lej no ści do wszyst kich in struk to rów SSI.
Na stęp na po zy cja, któ ra rów nież bę dzie skie ro wa na do
dział kow ców i bę dzie słu żyć po mo cą przy za go spo da ro -
wa niu i mo der ni za cji dzia łek to „Va de me cum Dział kow -
ca”, gdzie bę dą ob szer nie opra co wa ne ma te ria ły, do-
ty czą ce nie zbęd nych dzia łań słu żą cych za go spo da ro wa -
niu i mo der ni za cji, któ re po wi nien pod jąć dział-
ko wiec.

Dla te go też uwa ża my, że ko niecz ne jest pil ne prze pro -
wa dze nie ba da nia pi lo ta żo we go pt. „Jak mo der ni zo wać

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
Pre ze si Okrę go wych Za rzą dów
(wszy scy)

17



18

dział ki” przez wszyst kie okrę go we za rzą dy PZD. Wszy -
scy ro zu mie ją okre śle nie mo der ni za cja dział ki, na to miast
nie ma to od zwier cie dle nia w prak ty ce, gdzie pra ce te trak -
to wa ne są róż nie, cza sa mi dość roz bież ne, a po trze by in -
dy wi du al nych dział kow ców są bar dzo zróż ni co wa ne.

Pro gram pi lo ta żo wy pt. „Jak mo der ni zo wać dział ki” zo -
stał już prze pro wa dzo ny przez pra cow ni ków KR PZD, re -
dak to rów „dział kow ca” oraz in struk to rów OZM PZD 
w War sza wie w 8 ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
a ba da niem ob ję tych zo sta ło 25 dzia łek. Wy ni ki wska zu -
ją na po trze bę prze pro wa dze nia pi lo ta żo we go ba da nia we
wszyst kich okrę gach. Dla te go też Kra jo wa Ra da Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców zwra ca się do wszyst kich
Okrę go wych Za rzą dów o prze pro wa dze nie ba da nia 

pt. „Jak mo der ni zo wać dział ki”. Ba da nie to po win no być
wy ko ny wa ne przez in struk to ra eta to we go przy współ pra -
cy i z za an ga żo wa niem Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej.
W za łą cze niu prze sy ła my An kie tę z wi zji lo kal nej na dział -
ce uczest ni czą cej w ba da niu pt. „Jak mo der ni zo wać dział -
ki”, któ rą na le ży skru pu lat nie wy peł nić, a zbior czy ma-
te riał prze słać do KR PZD do koń ca stycz nia. W ma te ria -
le tym po win na rów nież zo stać uwzględ nio na oce na
wszyst kich dzia łek w ogro dzie w for mie opi su (stan ogro -
dzeń, wy gląd al tan, po ziom utrzy ma nia po rząd ku, wra że -
nia es te tycz ne, zgod ność z re gu la mi nem ROD, bez-
pie czeń stwo). Pro gra mem tym ob ję te są wszyst kie okrę -
go we za rzą dy PZD. Ba da nie po win no zo stać wy ko na ne
wg roz dziel ni ka za miesz czo ne go po ni żej:

1. OZ w Bydgoszczy 6 ROD 4–6 dzia∏ek

2. OZ w Cz´stochowie 4 ROD 4–6 dzia∏ek

3. OZ w Elblàgu 4 ROD 4–6 dzia∏ek

4. OZ w Gdaƒsku 6 ROD 4–6 dzia∏ek

5. OZ w Gorzowie Wlkp. 4 ROD 4–6 dzia∏ek

6. OZ w Kaliszu 6 ROD 4–6 dzia∏ek

7. OZ w Koszalinie 4 ROD 4–6 dzia∏ek

8. OZ w Legnicy 6 ROD 4–6 dzia∏ek

9. OZ w Lublinie 6 ROD 4–6 dzia∏ek

10. OZ Łódzki 10 ROD 4–6 dzia∏ek

11. OZ Małopolski 6 ROD 4–6 dzia∏ek

12. OZ Mazowiecki 10 ROD 4–6 dzia∏ek

13. OZ Opolski 6 ROD 4–6 dzia∏ek

14. OZ w Pile 4 ROD 4–6 dzia∏ek

15. OZ Podlaski 6 ROD 4–6 dzia∏ek

16. OZ w Poznaniu 10 ROD 4–6 dzia∏ek

17. OZ Podkarpacki 6 ROD 4–6 dzia∏ek

18. OZ w S∏upsku 4 ROD 4–6 dzia∏ek

19. OZ Sudecki 6 ROD 4–6 dzia∏ek

20. OZ w Szczecinie 6 ROD 4–6 dzia∏ek

21. OZ Âlàski 10 ROD 4–6 dzia∏ek

22. OZ Âwi´tokrzyski 4 ROD 4–6 dzia∏ek

23. OZ Toruƒsko-W∏oc∏awski 6 ROD 4–6 dzia∏ek

24. OZ Warmiƒsko-Mazurski 6 ROD 4–6 dzia∏ek

25. OZ we Wroc∏awiu 6 ROD 4–6 dzia∏ek

26. OZ w Zielonej Górze 6 ROD 4–6 dzia∏ek

Razem 158 ROD 632–948 dzia∏ek

Lp. Okręgowy Zarzàd Liczba ROD uczestniczàca Liczba przebadanych
w badaniu dzia∏ek w jednym ROD
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Ana li za ma te ria łu zbior cze go, któ ry zo sta nie prze sła ny
do KR PZD po zwo li okre ślić stan za go spo da ro wa nia dzia -
łek w po szcze gól nych okrę gach, a w ko lej no ści po zwo li
okre ślić przed miot i za kres dzia łań mo der ni za cyj nych nie -
zbęd nych do po pra wy wi ze run ku dzia łek i ogro dów. 
W kon se kwen cji ma te riał ten po wi nien do star czyć in for -
ma cji jak mo der ni zo wać dział ki.

W pierw szej po ło wie lu te go za pla no wa na jest dwu dnio -
wa na ra da in struk to rów eta to wych moż li we, że z udzia -
łem v -ce pre ze sa od po wie dzial ne go za stan za go spo-
da ro wa nia ogro dów lub prze wod ni czą cych sto sow nej ko -
mi sji. Te ma tem na ra dy bę dzie mo der ni za cja dzia łek. Wy -
ni ki i wnio ski z prze pro wa dzo ne go ba da nia pi lo ta żo we go

bę dą te ma tem wy stą pień, uczest ni ków na ra dy
Pro gram „Jak mo der ni zo wać dział ki” ma na ce lu za in -

spi ro wać dział kow ców oraz na kło nić do pod ję cia dzia łań
mo der ni za cyj nych na swo ich dział kach. Przed się wzię cie
to słu żyć bę dzie po pra wie niu sta nu za go spo da ro wa nia, es -
te ty ki i po rząd ku na dział kach. 

Wi ze ru nek dzia łek, a co za tym bez po śred nio idzie, ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, to naj po tęż niej sza broń,
któ rą dział kow cy po sia da ją we wła snych rę kach. To dzię -
ki po praw ne mu za go spo da ro wa niu i es te tycz ne mu wy glą -
do wi dzia łek bę dzie my mo gli sku tecz nie bro nić swo je go
ist nie nia, do bre go imie nia, i roz wo ju ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

3. Wyniki programu pilota˝owego

In for ma cja wstęp na 

Rok 2012 w Związ ku bę dzie ro kiem Mo der ni za cji Dzia -
łek.  Jest to nie zwy kle waż ne i bar dzo po trzeb ne przed się -
wzię cie, po le ga ją ce na uno wo cze śnia niu i do sko na le niu
za go spo da ro wa nia dzia łek w ce lu po pra wy ich ogól ne go
wi ze run ku, es te ty ki i funk cjo nal no ści. Dzia ła nia mo der -
ni za cyj ne wy mie rzo ne są rów nież w kie run ku pod nie sie -
nia po zio mu eko lo gicz ne go dzia łek. Dzię ki pod ję ciu
nie zbęd nych dzia łań w kie run ku po pra wy za go spo da ro -
wa nia i es te ty ki dzia łek Zwią zek wy cho dzi z za ło że nia,
że bę dzie to sku tecz na wal ka o dal szy los i funk cjo no wa -
nie ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju. Dla te go
też ha słem prze wod nim w dzia łal no ści Związ ku w bie żą -
cym ro ku jest wła śnie mo der ni za cja dzia łek. Te mat ten
zo stał rów nież wpro wa dzo ny do pla nu pra cy PZD na 
2012 rok. Do re ali za cji te go jak że waż ne go przed się wzię -
cia na le ży wy ko rzy stać wszyst kie moż li we dla Związ ku
środ ki, aby mia ło ono wpływ na po pra wę sta nu za go spo -
da ro wa nia dzia łek oraz ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

W związ ku z po wyż szym Kra jo wa Ra da PZD prze pro -
wa dzi ła w dniach 12 i 13 stycz nia br. ba da nie son da żo we
na te re nie mia sta War sza wy w 8 ROD. W ba da niu wzię li
udział pra cow ni cy biu ra KR PZD, re dak to rzy „dział kow -
ca” oraz in struk to rzy OZ Ma zo wiec kie go PZD. Ba da niem
ob ję to 25 dzia łek, w ba da niu tym uwzględ nio no 9 ele men -
tów de cy du ją cych o sta nie za go spo da ro wa nia dzia łek 
(tj. al ta na, ogro dze nie, drze wa i krze wy owo co we/kwa te -
ry sa dow ni cze, część ozdob na dział ki, es te ty ka na dział ce,

funk cjo nal ność dział ki, ma ła ar chi tek tu ra, eko lo gia na
dział ce, po rzą dek i ład prze strzen ny na dział ce, ko rzy sta -
nie z li te ra tu ry Wy daw nic twa „dział ko wiec”). Wy ni ki ba -
da nia wy ka za ły pil ną po trze bę prze pro wa dze nia ta kie go
ba da nia pi lo ta żo we go we wszyst kich okrę gach. Na tej
pod sta wie Pre zes PZD (zgod nie z pi smem KR PZD z dnia
17 stycz nia br.) zwró cił się do wszyst kich Pre ze sów OZ 
o prze pro wa dze nie ba da nia pi lo ta żo we go pt. „Jak mo der -
ni zo wać dział ki” we wszyst kich okrę gach, łącz nie w 158
ROD i ob ję cie tym ba da niem 632–948 dzia łek. Ter min
prze ka za nia ma te ria łu ba daw cze go z ww. ba da nia usta lo -
ny zo stał na ko niec stycz nia, osta tecz nie ter min prze dłu -
żo ny zo stał do dnia 13 lu te go. Zgod nie z za le ce niem
pi sma ba da nie mie li prze pro wa dzić in struk to rzy eta to wi
przy współ pra cy i za an ga żo wa niu in struk to rów SSI PZD
na pod sta wie prze sła nych wraz z ww. pi smem An kiet 
z wi zji lo kal nej na dział ce uczest ni czą cej w ba da niu 
pt. „Jak mo der ni zo wać dział ki”. An kie ty te na le ża ło skru -
pu lat nie wy peł nić, a zbior czy ma te riał prze słać do Kra jo -
wej Ra dy. Na 26 OZ PZD je den okręg nie prze ka zał
ma te ria łu zbior cze go, tj. OZ w El blą gu.

Pre zy dium KR PZD na po sie dze niu w dniu 26 stycz nia
br. po nad to przy ję ło za ło że nia do pro gra mu mo der ni za cji
dzia łek w ROD, okre śla jąc w czę ści me ry to rycz nej, jak
mo der ni zo wać dział kę, a w czę ści or ga ni za cyj nej za da nia
dla struk tur Związ ku. Ma te ria ły opra co wa ne w okrę gach
w opar ciu o prze pro wa dzo ne ba da nia pi lo ta żo we sta no -

In for ma cja
opra co wa na na pod sta wie ma te ria łów zbior czych Okrę go wych Za rzą dów PZD 

z prze pro wa dzo ne go ba da nia pi lo ta żo we go 
„Jak mo der ni zo wać dział ki”
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wią pod sta wę do opra co wa nia czę ści me ry to rycz nej pro -
gra mu mo der ni za cji i wy pra co wa nia me tod mo der ni za cji
dzia łek. 

Pro gram „Jak mo der ni zo wać dział ki” ma na ce lu za in -
spi ro wać dział kow ców oraz za chę cić ich do pod ję cia dzia -
łań mo der ni za cyj nych na swo ich dział kach. Przed się -
wzię cie to słu żyć bę dzie po pra wie niu sta nu za go spo da ro -

wa nia, es te ty ki i po rząd ku na dział kach. 

Da ne ogól ne 

Ja ko da ne wyj ścio we do ana li zy przy ję to ilo ści ogro dów
i dzia łek /tab. nr 1/ ob ję tych przez okrę gi ba da niem pi lo -
ta żo wym. 

Tabela 1. Wykaz ilości ROD i działek w OZ poddanych badaniu pilotażowemu
pt.: „Jak modernizować działki”

1. Bydgoszcz 6 24

2. Cz´stochowa 4 16

3. Elblàg brak informacji

4. Gdaƒsk 6 25

5. Gorzów Wlkp. 4 22

6. Kalisz 6 29

7. Koszalin 4 16

8. Legnica 6 30

9. Lublin 6 25

10. Łódzki 10 56

11. Małopolski 6 29

12. Mazowiecki 21 56

13. Opolski 7 32

14. Pi∏a 6 26

15. Podkarpacki 6 24

16. Podlaski 6 24

17. Poznaƒ 10 51

18. S∏upsk 4 16

19. Szczecin 6 28

20. Sudecki 6 26

21. Âlàski 14 55

22. Âwi´tokrzyski 4 20

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 6 30

24. Warmiƒsko-Mazurski 6 30

25. Wroc∏aw 6 36

26. Zielona Góra 6 24

Razem 172 750

Lp. Okręgowy Zarzàd Liczba ROD bioràcych Liczba dzia∏ek
udzia∏ w badaniu bioràcych udzia∏ w badaniu
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Jak ob ra zu je po wyż sza ta be la pro gram ba daw czy prze -
pro wa dzo no w 172 ROD, ba da niem ob ję tych zo sta ło 
750 dzia łek, przy czym na 26 Okrę go wych Za rzą dów
PZD 1 okręg (OZ w El blą gu) nie prze ka zał w sto sow nym
cza sie ma te ria łu zbior cze go – stąd brak in for ma cji w ww.
ta be li.

Ce lem ba da nia by ło:
1) okre śle nie ten den cji w spo so bie za go spo da ro wa nia

dzia łek przez użyt kow ni ka, 
2) usta le nie sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek z uwzględ -

nie niem wy po sa że nia ich w al ta nę, ta ras, ma łą ar chi tek tu -
rę oraz ma te riał ro ślin ny, 

3) oce na funk cjo nal no ści dzia łek, 
4) zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na zgod ność za go spo -

da ro wa nia dzia łek z re gu la mi nem Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

Po wyż sze za ło że nia po słu ży ły do wy pra co wa nia ogól -
nych za le ceń w kie run ku mo der ni za cji dzia łek, po cząw szy
od nie wiel kich za bie gów pie lę gna cyj nych i es te tycz nych
do grun tow nych zmian po le ga ją cych na prze pro jek to wa -
niu dział ki. 

Za kres ba da nia obej mo wał na stę pu ją ce wy tycz ne: 
1. Al ta na: jej ak tu al ny stan tech nicz ny, jej funk cjo nal -

ność, es te ty ka, zgod ność z re gu la mi nem ROD (powierz -
ch nia, wy so kość, od le gło ści od gra nic dział ki) oraz za le ce-
nia w kie run ku jej mo der ni za cji.

2. Ogro dze nie: je go stan tech nicz ny, es te ty ka, zgod ność
z re gu la mi nem ROD (wy so kość, ażu ro wość, obec ność
ostro za koń czo nych ele men tów) oraz usta le nia i wnio ski
w kie run ku mo der ni za cji ogro dze nia.

3. Drze wa i krze wy owo co we: ich ak tu al ny stan pod
wzglę dem cię cia, prze świe tla nia, od mła dza nia, zgod no ści
z re gu la mi nem ROD (od le gło ści od gra nic, wy stę po wa -
nie od mian i form sła bo ro sną cych), po nad to pod da ne zo -
sta ło oce nie usy tu owa nie ist nie ją cej kwa te ry sa dow ni czej
w od nie sie niu do za go spo da ro wa nia dział ki. W od nie sie -
niu do ni niej szych  wy tycz nych zo sta ły wy da ne usta le nia
i wnio ski w kie run ku mo der ni za cji na sa dzeń sa dow ni -
czych.

4. Część ozdob na dział ki: oce na roz miesz cze nia ro ślin -
no ści ozdob nej na dział ce, w tym ist nie ją cych ra bat kwia -
to wych (czy tel ność ukła du ra bat oraz po wią za nie z in ny mi
ele men ta mi dział ki), zgod ność na sa dzeń z re gu la mi nem
ROD oraz usta le nia i wnio ski w kie run ku mo der ni za cji
ogro dze nia.

5. Es te ty ka na dział ce, w tym ogól ne wra że nie es te -
tycz ne i kom po zy cyj ne dział ki oraz usta le nia i wnio ski 
w kie run ku po pra wy i pod nie sie nia es te ty ki dział ki.

6. Funk cjo nal ność dział ki, w tym okre śle nie i oce na
ist nie ją cych funk cji na dział ce oraz za da nia w ce lu po pra -
wy funk cjo nal no ści dział ki.

7. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce: jej stan tech nicz ny,
róż no rod ność, po my sło wość oraz usta le nia i wnio ski 
w kie run ku jej mo der ni za cji.

8. Eko lo gia na dział ce: oce na dzia łań w kie run ku eko -
lo gii oraz usta le nia i wnio ski w kie run ku jej po pra wy.

9. Po rzą dek i ład prze strzen ny: oce na za go spo da ro -
wa nia, po ziom utrzy ma nia po rząd ku, po wią za nie dział ki
z ogro dem dział ko wym oraz usta le nia i wnio ski w kie run -
ku po pra wy po rząd ku i ła du prze strzen ne go.

10. Ko rzy sta nie z li te ra tu ry Wy daw nic twa „dział ko -
wiec”.

In for ma cja opra co wa na na pod sta wie ma te ria łów zbior -
czych Okrę go wych Za rzą dów PZD z prze pro wa dzo ne go
ba da nia pi lo ta żo we go „Jak mo der ni zo wać dział ki”.  

1. Al ta na na dział kach 
Z na de sła nych ma te ria łów wy ni ka, że na 750 dzia łek

pod da nych ba da niu:
– 61% (453 dzia łek) po sia da al ta ny mu ro wa ne,   
– 35% (265 dział ki) – po sia da al ta ny drew nia ne,   
– 3% (25 dzia łek) po sia da al ta ny wy ko na ne z  in nych

ma te ria łów bu dow la nych (np., pły ta pil śnio wa, bla cha, si -
ding), 

– 1% (7 dzia łek) dzia łek nie po sia da al tan, do ty czy to
dzia łek w okrę gach tj.: OZ Pod kar pac ki (brak al tan na 
2 dział kach pod da nych ba da niu), OZ Łódz ki (brak al tan
na 2 dział kach pod da nych ba da niu), OZ To ruń sko – Wło -
cław ski (brak al tan na 2 dział kach pod da nych ba da niu),
OZ Ma ło pol ski (brak al ta ny na 1 dział ce pod da nej ba da -
niu). 

Stan tech nicz ny u więk szo ści al tan okre ślo no ja ko do -
bry/za da wa la ją cy za rów no pod wzglę dem do bru i ja ko ści
ma te ria łów z ja kich zo sta ły one wy ko na ne oraz spo sób ich
kon ser wa cji. Z ana li zy ma te ria łów wy ni ka, że pod wzglę -
dem funk cjo nal no ści w więk szo ści przy pad ków al ta ny
speł nia ją funk cję wy po czyn ko wą. W mniej szym stop niu
sta no wią ma ga zyn dla na rzę dzi i me bli ogro do wych. 
W więk szo ści al ta ny wy po sa żo ne są w ta ras za da szo ny,
otwar ty, któ re go wy mia ry wy no szą od 5 do 10 m2. 
W dwóch okrę gach stwier dzo no zja wi sko bu dow nic twa
po nadnor ma tyw ne go, tj.: w OZ Ma zo wiec kim – na 4 ba -
da nych dział kach oraz w OZ w Po zna niu na 1 ba da nej
dział ce – pow. za bu do wy tych al tan wy no si ła po wy żej 
25 m2. Po zo sta łe al ta ny po sia da ły wy mia ry zgod ne z re gu -
la mi nem ROD pod wzglę dem po wierzch ni za bu do wy 
i wy so ko ści. Nie któ re okrę gi wy ka za ły po nad to nie zgod -
ność co do usy tu owa nia al tan wzglę dem gra nic dział ki,
któ ra zwią za na by ła z bra kiem za cho wa nia do pusz czal nej
od le gło ści od tych gra nic, czy li wy no si ła po ni żej 3 m. Tą
nie pra wi dło wość wy ka za ły m.in. OZ Świę to krzy ski 
– 15 przy pad ków, OZ Pod kar pac ki – 5 przy pad ków, 
OZ Opol ski – 5 przy pad ków, OZ Szcze cin – 4 przy pad ki. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie run ku
mo der ni za cji al tan: 

• od świe że nie wy bla kłej, znisz czo nej przez czyn ni ki at -
mos fe rycz ne ko lo ry sty ki al ta ny,

• wy mia na: okien, drzwi,
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• zmia na po kry cia da chu, zwłasz cza w przy pad ku gdy
po kry ty był eter ni tem – za wie ra szko dli wy dla zdro wia
ludz kie go azbest,

• wzbo ga ce nie al ta ny za da szo nym ta ra sem otwar tym,
• zmia na na wierzch ni ta ra su, 
• ko niecz ność za mon to wa nia ba rier ki / ba lu stra dy na ta -

ra sie, zwłasz cza gdy ta ras jest na pod wyż sze niu i ko rzy sta -
ją z nie go m.in. dzie ci, 

• prze ma lo wa nie al ta ny na bar dziej sto no wa ny od cień,
któ ry bę dzie współ grał z oto cze niem,

• ko niecz ność grun tow nej mo der ni za cji lub roz biór ki 
w przy pad ku gdzie stan al ta ny zo stał okre ślo ny ja ko bar -
dzo zły, nie na da ją cy się do użyt ko wa nia, 

• ko niecz ność do sto so wa nia al ta ny po nadnor ma tyw nej
do wy mia rów zgod nych z re gu la mi nem ROD, 

• ko niecz ność prze su nię cia al ta ny, któ ra zo sta ła usy tu -
owa na zbyt bli sko gra nic dział ki (czy li po ni żej 3 m). 

2. Ogro dze nie na dział kach 
Ana li za na de sła nych z OZ ma te ria łów wy ka za ła, że

więk szość dzia łek (80%) pod da nych ba da niu pi lo ta żo we -
mu po sia da ło ogro dze nie wy ko na ne z ażu ro wej siat ki dru -
cia nej roz pię tej na me ta lo wych słup kach. Oko ło 15%
dzia łek po sia da ło ogro dze nie wy ko na ne z drew na lub na -
tu ral ne go ma te ria łu ro ślin ne go w po sta ci for mo wa ne go
ży wo pło tu. Na to miast po zo sta ły udział (ok. 5%) sta no wi -
ły dział ki bez ogro dze nia. Stan tech nicz ny ogro dze nia 
z siat ki dru cia nej był dość zróż ni co wa ny, gdyż w wie lu
przy pad kach wy ma gał sto sow nej kon ser wa cji (oczysz cze -
nia z ko ro zji, po ma lo wa nia itp.). Z ko lei stan ogro dze nia
drew nia ne go nie bu dził więk szych uwag, oce nia ny był ra -
czej ja ko do bry, wy ma ga ją cy ewen tu al nie po ma lo wa nia.
Na le ży wspo mnieć, że trzy okrę gi (OZ Ma zo wiec ki, 
OZ w Szcze ci nie, OZ To ruń sko-Wło cław ski), wy ka za ły
na dział kach po sia da nie na ogro dze niach ostro za koń czo -
nych ele men tów w po sta ci dru tu kol cza ste go, co jest zja -
wi skiem nie do pusz czal nym w myśl re gu la mi nu ROD.
Wy so kość ogro dzeń na prze glą da nych dział kach by ła 
w więk szo ści re gu la mi no wa, cho ciaż w OZ Ślą skim aż 
30% dzia łek po sia da ło ogro dze nia, któ rych wy so kość
znacz nie prze kra cza ła do pusz czal ną (1 m), wy no sząc od
1,5 m do 1,8 m wy so ko ści. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie -
run ku mo der ni za cji ogro dze nia: 

• ko niecz ność sta łej kon ser wa cji ogro dze nia,
• od świe że nie (po ma lo wa nie) ogro dze nia, 
• wpro wa dze nie pod mu rów ki pod siat ką, w przy pad ku

gdy usy tu owa na jest ona bez po śred nio na grun cie,
• re no wa cja znisz czo nej pod mu rów ki, 
• umo co wa nie słup ków me ta lo wych, w ce lu lep szej sta -

bi li za cji ogro dze nia, 
• ko niecz ność wy mia ny ogro dze nia na no we, w przy -

pad ku gdzie stan je go okre ślo ny zo stał ja ko bar dzo zły,
nie na da ją cy się do mo der ni za cji, 

• ko niecz ność usu nię cia dru tu kol cza ste go z ogro dze nia,
• do sto so wa nie wy so ko ści ogro dze nia do 1 m (zgod nie

z re gu la mi nem ROD).

3. Drze wa i krze wy owo co we/kwa te ry sa dow ni cze na
dział kach 

Ana li zu jąc ma te ria ły z okrę gów moż na stwier dzić, że
ga tun ki owo cu ją ce są ra czej po wszech ny mi na sa dze nia -
mi na dział kach bio rą cych udział w ba da niu. Oczy wi ście
ich udział jest zróż ni co wa ny ze wzglę du na pre fe ren cje 
i za po trze bo wa nie użyt kow ni ków dzia łek.  Czę stym zja -
wi skiem na dział kach, jak wy ni ka z prze ka za nych in for -
ma cji (np. OZ w Ko sza li nie, OZ Ma zo wiec kim), jest
nie ste ty wi docz ne roz pro sze nie tych na sa dzeń bez wy raź -
ne go pla nu i okre ślo nej kon cep cji. 

Ak tu al ny stan drzew i krze wów owo co wych na ba da -
nych dział kach oce nia ny był dość róż nie za rów no pod ką -
tem ich cię cia (re gu lo wa nia kształ tu i wiel ko ści ko ron),
prze świe tla nia jak i od mła dza nia. 

Ich usy tu owa nie wzglę dem gra nic dział ki w wie lu przy -
pad kach bu dzi za strze że nia, po nie waż czę sto są w od le -
gło ściach, nie zgod nych z re gu la mi nem ROD. Ta kie
przy pad ki za no to wa no m.in. w OZ w Po zna niu, OZ w Ko -
sza li nie, OZ Ma zo wiec kim, OZ Ma ło pol skim, OZ Su dec -
kim. Na le ży do dać, że na więk szo ści ba da nych dzia łek
prze wa ża ra czej sta ry drze wo stan, któ ry po zo stał po po -
przed nich użyt kow ni kach. Po nad to za ob ser wo wa no nie -
wiel ki udział form sła bo ro sną cych oraz sto sun ko wo
nie wiel ki udział krze wów owo co wych.  

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie -
run ku mo der ni za cji na sa dzeń drzew i krze wów owo -
co wych/kwa te ry sa dow ni czej:

• sto so wa nie cię cia od mła dza ją ce go na sta rych drze -
wach owo co wych 

w ce lu po pra wie nia ich kon dy cji,
• sto so wa nie cię cia prze świe tla ją ce go (usu wa nia pę dów

cho rych, su chych, po ła ma nych), 
• ko niecz ność prze pro wa dza nia cię cia for mu ją ce go

zwłasz cza u mło dych drzew owo co wych w ce lu wy two -
rze nia moc ne go pnia i do brze oświe tlo nej, sil nej ko ro ny,
zdol nej utrzy mać cię żar owo ców, 

• za le ca na in wen ta ry za cja ist nie ją cych na sa dzeń, prze -
my śle nie i za pla no wa nie no we go ukła du czę ści sa dow ni -
czej, z uwzględ nie niem no wych na sa dzeń i wpro wa -
dze niem form sła bo ro sną cych,

• uzu peł nie nie ist nie ją cej kwa te ry sa dow ni czej no wy mi
na sa dze nia mi ga tun ków owo cu ją cych, ze wzglę du na zbyt
ma łą gę stość na sa dzeń,   

• usu nię cie oka zów cho rych, uszko dzo nych przez czyn -
ni ki at mos fe rycz ne, któ re w kon se kwen cji nie wy ka zu ją
ży wot no ści.

4. Część ozdob na dzia łek (ro ślin ność ozdob na: drze -
wa i krze wy oraz ra ba ty)
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Funk cja ozdob na ba da nych dzia łek wy stę pu je głów nie
w oto cze niu al ta ny i przy le głe go do niej ta ra su. Po nad to,
jak wy ni ka z na de sła nych ma te ria łów, na więk szo ści dzia -
łek część ozdob na za pla no wa na zo sta ła wzdłuż ścież ki
pro wa dzo nej od wej ścia na dział kę aż do al ta ny oraz 
w po bli żu ogro dze nia dział ki (np. OZ Ma zo wiec ki, OZ 
w Pi le, OZ w Szcze ci nie). Na le ży pod kre ślić, że część
ozdob na ba da nych dzia łek cha rak te ry zu je się du żym zróż -
ni co wa niem pod wzglę dem do bo ru ga tun ków i od mian
ro ślin no ści ozdob nej. Kon dy cja drzew i krze wów ozdob -
nych nie bu dzi uwag, ro ślin ność w więk szo ści przy pad -
ków jest od po wied nio za bez pie czo na przed nie ko rzys-
t ny mi wa run ka mi at mos fe rycz ny mi (sil nym wia trem,
mro zem i śnie giem). Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka,
że czę stym błę dem użyt kow ni ków dzia łek jest sa dze nie
sil nie ro sną cych krze wów ozdob nych (głów nie cho dzi tu
o ga tun ki igla ste) w zbyt bli skiej od le gło ści od ogro dze nia
(po ni że j1m), co nie zgod ne jest z re gu la mi nem ROD (OZ
w Ko sza li nie, OZ Ma zo wiec ki). 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie -
run ku mo der ni za cji czę ści ozdob nej: 

• za le ca na jest in wen ta ry za cja ist nie ją cych na sa dzeń,
prze my śle nie i za pla no wa nie no we go ukła du czę ści
ozdob nej, z uwzględ nie niem no wych na sa dzeń i wpro wa -
dze niem form sła bo ro sną cych ro ślin no ści ozdob nej,

• cię cie pie lę gna cyj no – for mu ją ce w ce lu utrzy ma nia
do mi na cji prze wod ni ka (czy li pę du głów ne go w sto sun ku
do po zo sta łych pę dów two rzą cych ko ro nę drze wa), 
w przy pad ku krze wów po le ga ono przede wszyst kim na
skró ce niu pę dów, w ce lu za gęsz cze nia niż szych par tii, 
a tak że usu nię ciu pę dów zbęd nych, krzy żu ją cych się i
kon ku ru ją cych o świa tło. Ten ro dzaj cię cia ma szcze gól -
ne zna cze nie w przy pad ku ro ślin mło dych,

• cię cie prze świe tla ją ce, po le ga ją ce na roz luź nie niu ko -
ro ny i do pusz cze niu świa tła do jej wnę trza,  

• prze pro wa dze nie cię cia sa ni tar ne go, po le ga ją ce go na
usu wa niu ga łę zi lub pę dów su chych, cho rych i po ła ma -
nych, 

• wy ko na nie cię cia ko ry gu ją ce go, któ re wy ko nu je się na
już ukształ to wa nych w spo sób nie wła ści wy ko ro nach star -
szych drzew i krze wów,

• w przy pad ku ro ślin star szych ko niecz ne mo że się rów -
nież oka zać wy ko na nie cię cia od mła dza ją ce go po le ga ją -
ce go na suk ce syw nym usu wa niu sta rych, cho rych i uszko-
dzo nych ko na rów i ga łę zi w ce lu po bu dze nia ro śli ny do
wy twa rza nia no wych i sil nych pę dów, 

• ra cjo nal ne roz miesz cze nie czę ści ozdob nej na dział ce
(drzew i krze wów ozdob nych), gdyż na wie lu dział kach
usy tu owa nie tych ro ślin wska zu je na ich przy pad ko wość
w ca łym ukła dzie kom po zy cyj nym dział ki,

• sko ry go wa nie wy mia rów krze wów ozdob nych po sa -
dzo nych bez po śred nio przy ogro dze niu,

• pod kre śle nie ukła du kształ tu ist nie ją cych ra bat po przez
wpro wa dze nie np. róż nych ob wó dek w po sta ci pa li sad,

rol bor de rów, ob wó dek z ka mie nia, ma te ria łu kar ło we go
ro ślin ne go ła twe go w for mo wa niu (np. buksz pan, ber be -
rys, ta wu ła itp.), 

• ściół ko wa nie ra bat w ce lu przy kry cia gle by, co po wo -
du je zmniej sze nie pa ro wa nia wo dy, nie do pusz cza do roz -
wo ju chwa stów, za po bie ga ero zji wod nej i wietrz nej itp. 

5. Funk cjo nal ność dzia łek
Funk cjo nal ność ba da nych dzia łek jest sto sun ko wo zróż -

ni co wa na. Do mi nu ją cą funk cją na dział kach, któ rą wska -
za ło więk szość OZ-ów jest funk cja re kre acyj no – wy-
po czyn ko wa. Jest to część na dział ce, któ ra do mi nu je pod
w wzglę dem zaj mo wa nej po wierzch ni w sto sun ku do ca -
ło ści za go spo da ro wa nia dział ki. Jej ele men ta mi skła do -
wy mi naj czę ściej są: al ta na wy po sa żo na naj czę ściej 
w ta ras, ką ci ki wy po czyn ko we, prze strzeń tra wia sta z me -
bla mi ogro do wy mi, ele men ty za ba wo we dla dzie ci. Ko lej -
ną funk cją wy stę pu ją cą na więk szo ści ba da nych dzia łek
to funk cja użyt ko wa. Zaj mu je ona rów nież dość du żą po -
wierzch nię w sto sun ku do ca łej dział ki. Funk cję tą speł nia
upra wa drzew i krze wów owo co wych (kwa te ra sa dow ni -
cza), upra wa wa rzyw (w tym ziół), oraz upra wa ro ślin wa -
rzyw ni czych w szklar ni, tu ne lu itp. Funk cja ozdob na
wy stę pu je na każ dej dział ce głów nie w czę ści fron to wej,
po nad to po pro wa dzo na jest na więk szo ści dzia łek wzdłuż
ście żek i ogro dze nia. Do mi nu ją tu głow nie krze wy ozdob -
ne oraz ra ba ty z ro ślin by li no wych, jed no rocz nych i ce -
bu lo wych. Funk cja ta rów nież wy stę pu je w oto cze niu
ką ci ka wy po czyn ko we go i ta ra su.  Zde cy do wa na więk -
szość dzia łek po sia da funk cję go spo dar czą w po sta ci kom -
po stow ni ka, cho ciaż ich stan jest zróż ni co wa ny pod
wzglę dem es te ty ki i do bo ru ma te ria łów z ja kich jest wy -
ko na ny. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie -
run ku po pra wy funk cjo nal no ści dzia łek: 

• za le ca się stwo rze nie wstęp ne go pla nu funk cjo nal ne -
go dział ki po prze dza ją ce go kon kret ny pro jekt jej za go spo -
da ro wa nia, 

• nada nie spój nej kom po zy cji i pro por cji wy stę pu ją cych
funk cji na dział ce w za leż no ści od po trzeb użyt kow ni ka,

• ko niecz ność wpro wa dze nia funk cji go spo dar czej
(kom po stow ni ka),

• po pra wa ukła du ko mu ni ka cji po mię dzy wy stę pu ją cy -
mi funk cja mi na dział ce. 

6. Ma ła ar chi tek tu ra na dział kach 
Na pod sta wie ana li zy ma te ria łów na de sła nych okrę gów

moż na stwier dzić, że naj czę ściej sto so wa ny mi ele men ta -
mi ma łej ar chi tek tu ry na dział kach są ścież ki, pod po ry pod
ro ślin ność pną cą, per go le, tre ja że, mur ki opo ro we, oczka
wod ne oraz ogród ki skal ne. W po wszech nym sto so wa niu
są rów nież me ble ogro do we tj. np. huś taw ka ogro do wa,
stół z krze sła mi, ła wecz ki oraz urzą dza nia re kre acyj ne
(obiek ty za baw do dzie ci). Naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym
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ma te ria łem do bu do wy ście żek są pły ty chod ni ko we, kost -
ka bru ko wa, la ny be ton. Z ko lei wszel kie obiek ty ty pu:
per go la, tre jaż, pod po ry płot ki, łu ki wy ko na ne są naj czę -
ściej z drew na nie kie dy z me ta lu. Na le ży do dać, że ich
stan tech nicz ny jest zróż ni co wa ny za rów no pod wzglę -
dem ja ko ści i do bo ru ma te ria łów oraz ich kon ser wa cji. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie -
run ku mo der ni za cji ma łej ar chi tek tu ry: 

• wpro wa dze nie na dział ce cie ka wych roz wią zań ma łej
ar chi tek tu ry w ce lu pod nie sie nia a jej atrak cyj no ści,

• re no wa cja (od świe że nie, od no wie nie) za pusz czo nych
i za nie dba nych ele men tów ma łej ar chi tek tu ry, 

• kon ser wa cja ele men tów ma łej ar chi tek tu ry,
• po pra wa nad brze ży oczka wod ne go, 
• mo der ni za cja skal nia ka oraz wpro wa dze nie ro ślin no -

ści ty po wo skal nej,
• ko niecz ność wy mia ny obiek tów ma łej ar chi tek tu ry na

no we, w przy pad ku gdzie stan je go okre ślo ny zo stał okre -
ślo ny ja ko bar dzo zły, nie na da ją cy się do mo der ni za cji. 

7. Eko lo gia na dział kach 
Z prze pro wa dzo ne go ba da nia wy ni ka ze więk szość

dział kow ców pro wa dzi na swo ich dział kach dzia ła nia 
w kie run ku eko lo gii, ale w spo sób dość ogra ni czo ny.
Dzia ła nia te po le ga ją głów nie na umiesz cza niu na drze -
wach bu dek lę go wych. Dział kow cy bar dzo chęt nie i re -
gu lar nie do kar mia ją pta ki i w tym ce lu mon tu ją na swo ich
dział kach karm ni ki z po kar mem. Ko lej nym po wszech nym
dzia ła niem w kie run ku eko lo gii jest sto so wa nie przez
dział kow ców na wo zów or ga nicz nych (kom post), na tu ral -
nych (obor nik, gno jów ka, gno jo wi ca oraz gu ano) oraz zie -
lo nych do na wo że nia ro ślin. Na więk szo ści dzia łek
znaj du ją się po nad to zbior ni ki na wo dę opa do wą, któ ra
wy ko rzy sty wa na jest do pod le wa nia ro ślin. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie -
run ku po pra wy eko lo gii: 

• ko niecz ność umiesz cze nia na dział ce kom po stow ni ka,
któ ry za pew nia rów no wa gę w za mknię tym cy klu obie gu
ma te rii or ga nicz nej,

• za le ca się za miesz cze nie na wyż szych drze wach bu -
dek lę go wych, w ce lu za pew nie nia wy stę pu ją cym pta kom
miej sca do schro nie nia,

• umiesz cza nie na dział ce karm ni ków dla pta ków w ce -
lu ich do kar mia nia zwłasz cza w okre sie zi mo wym, 

• za le ca się sto so wa nie na tu ral nych środ ków do ochro -
ny ro ślin, któ re za wie ra ją wszyst kie po trzeb ne sub stan cje
od żyw cze w od po wied nim skła dzie i pro por cjach.

8–9. Po rzą dek i ład prze strzen ny, es te ty ka na dział -
kach

Na oce nę po rząd ku i ła du prze strzen ne go dzia łek ma
wpływ spo sób ich za go spo da ro wa nia. Z prze pro wa dzo -
nych wi zji lo kal nych wy ni ka, że dział ki któ re po sia da ły

prze my śla ny układ kom po zy cyj ny, po wią za nie z oto cze -
niem spra wia ły po zy tyw ne wra że nie es te tycz ne.  

Na le ży do dać, że w wie lu przy pad kach ład prze strzen -
ny był za kłó co ny bez ce lo wo na gro ma dzo ny mi, nie po -
trzeb ny mi przed mio ta mi (pu sty mi po jem ni ka mi, po rzu-
co ny mi de ska mi itp.), ne ga tyw nie wpły wa ło na ogól ne
wra że nie es te tycz ne dział ki. 

Za le ce nia i wnio ski ja kie naj czę ściej pa da ły w kie -
run ku po pra wy po rząd ku i ła du prze strzen ne go oraz
es te ty ki na dział kach: 

• w ce lu po pra wy ogól nej oce ny ła du prze strzen ne go za -
le ca ne jest upo rząd ko wa nie dział ki z nie po trzeb nych
przed mio tów, któ re za le ga ją na dział ce,

• za le ce nia w kie run ku nada nia więk szej spój no ści wy -
stę pu ją cym funk cjom na dział ce w ce lu pod nie sie nia jej
wa lo rów es te tycz nych i po czu cia ła du prze strzen ne go.  

10. Ko rzy sta nie z li te ra tu ry Wy daw nic twa „dział ko -
wiec”

Z na de sła nych ma te ria łów wy ni ka, że z li te ra tu ry Wy -
daw nic twa „dział ko wiec” ko rzy sta zde cy do wa na więk -
szość dział kow ców (ok.95%). Naj więk szą po czyt no ścią
cie szy się mie sięcz nik „dział ko wiec”, po nad to dział kow -
cy chęt nie ko rzy sta ją z za so bów bi blio te ki ogro do wej, 
z któ rej naj czę ściej się ga ją po ta kie po zy cje książ ko we
jak: „Rok na dział ce”, „4 po ry ro ku na dział ce i w ogro -
dzie”, „Sztu ka cię cia drzew i krze wów owo co wych”, „Ka -
len darz bio dy na micz ny”. 

Oce na i wnio ski 
Ana li za ma te ria łów zbior czych  opra co wa nych przez

OZ PZD na  pod sta wie prze pro wa dzo ne go ba da nia pi lo -
ta żo we go „Jak mo der ni zo wać dział ki”, po zwo li ła oce nić
stan za go spo da ro wa nia dzia łek w po szcze gól nych okrę -
gach, a w ko lej no ści po zwo li ła okre ślić za kres dzia łań mo -
der ni za cyj nych nie zbęd nych do po pra wy wi ze run ku dzia-
łek i ogro dów. Ma te ria ły z pro gra mu pi lo ta żo we go z pew -
no ścią po zwo lą sze rzej spoj rzeć na pro blem mo der ni za cji
dzia łek w od nie sie niu do ca łe go Związ ku oraz wpły ną na
cel ne wy pra co wa nie za le ceń – jak mo der ni zo wać dział ki,
za rów no pod wzglę dem me ry to rycz nym jak i ilo ścio wym.

Naj waż niej sze wnio ski w kie run ku nie zbęd nych
dzia łań mo der ni za cyj nych na dział kach

• Ana li za ma te ria łów z prze pro wa dzo nych ba dań pi lo ta -
żo wych  przez okrę gi uka zu je jak bar dzo mo gą być zróż -
ni co wa ne dzia ła nia w kie run ku mo der ni za cji dzia łek oraz
jak nie zwy kle waż ne są to dzia ła nia w ce lu do pro wa dze -
nia sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek do wy so kie go po zio -
mu es te tycz ne go, funk cjo nal ne go, eko lo gicz ne go i wi ze -
run ko we go. 

• W ba da niach tych uczest ni czy ły dział ki o róż no rod -
nym sta nie za go spo da ro wa nia, któ re wy ma ga ją za rów no
nie wiel kich za bie gów pie lę gna cyj nych i es te tycz nych oraz
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ta kie któ re win ny zo stać pod da ne w za sa dzie kom plet nej
mo der ni za cji.

• Naj wię cej za bie gów w kie run ku mo der ni za cji wy ma -
ga ją al ta ny głów nie pod wzglę dem tech nicz nym i es te -
tycz nym. Po nad to spo ro pra cy w kie run ku po pra wy wy -
glą du i funk cjo nal no ści wy ma ga ją obiek ty ma łej ar chi tek -
tu ry tj. tre ja że, per go le, me ble ogro do we. W wie lu przy -
pad kach  część ozdob na dzia łek wy ma ga prze pro jek-
to wa nia, gdyż jest bar dzo nie czy tel na i spra wia wra że nie
nie prze my śla nej kon cep cji. 

• Du żo kry tycz nych uwag pa dło w kie run ku nie pra wi -
dło we go pro wa dze nia drzew i krze wów owo co wych/
kwa te ry sa dow ni czej, zwłasz cza pod wzglę dem cię cia,
prze świe tla nia, od mła dza nia, zgod no ści z re gu la mi nem
ROD (od le gło ści od gra nic, wy stę po wa nie od mian i form
sła bo ro sną cych). Wi docz na jest tu pil na po trze ba pod ję -
cia dzia łań mo der ni za cyj nych w ce lu po pra wy sta nu i ja -
ko ści kwa ter sa dow ni czych w tym po je dyn czych drzew i
krze wów owo co wych. 

• Istot ne uwa gi i za le ca nia pa dły w kie run ku po pra wy
po rząd ku i ła du prze strzen ne go oraz es te ty ki na dział kach.

• Na więk szo ści dzia łek prze wa ża funk cja wy po czyn ko -

wo-re kre acyj na, w skład któ rej wcho dzi al ta na, ta ras oraz
pla ce wy po czyn ko we. Jed nak czę sto stre fa ta wy ma ga
znacz nych prac mo der ni za cyj nych w ce lu po pra wy ogól -
ne go wy glą du i po wią za nia z po zo sta łą czę ścią dział ki. 

• Czę sto dział ki cha rak te ry zo wa ły sie bra kiem czy tel -
nych i spój nych po wią zań i ukła dów kom po zy cji (do ty -
czy to głów nie wy stę pu ją cej na dział ce czę ści sa dow-
ni czej, ozdob nej, wy po czyn ko wej). 

• Na ba da nych dział kach za ob ser wo wa no sto sun ko wo
ma ło dzia łań w kie run ku eko lo gii, na więk szo ści dzia łek
znaj du ją się prze waż nie je dy nie kom po stow ni ki. 

• Za do wa la ją cy jest fakt, że dział kow cy czy ta ją li te ra tu -
rę ogrod ni czą, zwłasz cza mie sięcz nik „dzia ło wiec” oraz
do bre po zy cje książ ko we Wyd. „dział ko wiec” (np.  „Rok
na dział ce”, „4 po ry ro ku na dział ce i w ogro dzie”, „Sztu -
ka cię cia drzew i krze wów owo co wych”, „Ka len darz bio -
dy na micz ny”. Nie ste ty jed nak dział kow cy nie za wsze
chcą wy ko rzy sty wać za war te w tych po zy cjach cen ne po -
ra dy, za le ce nia i cie ka we roz wią za nia kom po zy cyj ne na
swo ich dział kach, co czę sto da się za ob ser wo wać w nie -
prze my śla nym spo so bie ich za go spo da ro wa nia.

Opra co wa nie:
Biu ro Kra jo wej Ra dy PZD 

War sza wa, dnia 23 lu te go 2012 r.

4. Program modernizacji działek 

UCHWAŁA Nr 5/II/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 lu te go 2012 r.
w spra wie Pro gra mu mo der ni za cji dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 7 pkt 6 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić do re ali za cji przez wszyst kie jed nost ki Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców Pro gram mo der ni za cji
dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, sta no wią cy
za łącz nik do ni niej szej uchwa ły

§ 2
1. Kra jo wa Ra da zo bo wią zu je wszyst kie okrę go we za -

rzą dy do prze pro wa dze nia po wszech ne go prze glą du za -
go spo da ro wa nia dzia łek w ROD w bie żą cym ro ku.

2. Prze glą dy win ny być prze pro wa dzo ne przez in struk -
to rów eta to wych i in struk to rów SSI z udzia łem człon ków
za rzą du ROD.

3. Pro gram mo der ni za cji dzia łek, któ re go re ali za cja roz -
pocz nie się w 2012 r., na le ży uznać za pro ces cią gły re ali -
zo wa ny w ko lej nych la tach.

§ 3
Kra jo wa Ra da do ko na co rocz nie oce ny wdro że nia pro -

gra mu i osią gnię tych re zul ta tów, a w spra wach te go wy -
ma ga ją cych do ko na od po wied niej mo dy fi ka cji Pro gra mu.

§ 4
1. Okrę go we za rzą dy win ny opra co wać, na pod sta wie

przy ję te go przez KR PZD Pro gra mu, wła sne pro gra my
mo der ni za cji dzia łek.

2. Za ło że nia do okrę go we go pro gra mu po win no przy jąć
pre zy dium OZ, na to miast pro gram na le ży wpro wa dzić
uchwa łą ple nar ne go po sie dze nia okrę go we go za rzą du PZD.
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§ 5
Pro gram uchwa lo ny przez okrę go wy za rząd wi nien za -

wie rać:
1) me to dy prze nie sie nia pro gra mu na grunt ro dzin ne go

ogro du dział ko we go przez za rząd ROD,
2) za da nia dla służb ogrod ni czych – eta to wej i spo łecz -

nej,
3) ter mi narz dzia łań,
4) za sad ny mo ni to ro wa nia spo so bu wdra ża nia Pro gra -

mu,
5) spo sób prze pro wa dze nia po wszech ne go prze glą du

za go spo da ro wa nia dzia łek.

§ 6
Me to dy i środ ki wdro że nia Pro gra mu
1) Pil nym i wi docz nym za da niem w każ dym ROD jest

po praw ne cię cie prze świe tla ją ce drzew krze wów owo co -
wych i ozdob nych, dla te go też OZ przy go tu ją pro gram po -
ka zów cię cia i prze pro wa dzą po ka zy w ogro dach.

2) Do po pu la ry za cji Pro gra mu na le ży wy ko rzy stać SSI,
ośrod ki szko le nia, or ga ni zo wa ne przez OZ na ra dy pre ze -
sów ROD, szko le nia dział kow ców i kan dy da tów. 

3) Szcze gól ną oka zją po pu la ry za cji pro gra mu są wal ne
ze bra na w ROD i na le ży je wy ko rzy stać do przed sta wie -
nia te go te ma tu przez in struk to rów eta to wych OZ, in struk -
to rów  SSI, dzia ła czy OZ zna ją cych od stro ny me ry to-
rycz nej tę te ma ty kę. 

4) Te ma ty kę mo der ni za cji dzia łek na le ży na tych miast
wpro wa dzić do pro gra mów szko le nia:

a) kan dy da tów na dział kow ców,
b) dział kow ców,
c) in struk to rów SSI.
5) Do szko le nia kan dy da tów na dział kow ców i dział -

kow ców na le ży wy ko rzy stać do stęp ną li te ra tu rę Wy daw -
nic twa „dział ko wiec”, a zwłasz cza „Al bum pro jek tów
za go spo da ro wa nia dzia łek w ROD” i „Va de me cum dział -
kow ca”, a tak że po zy cje wy da wa ne przez Kra jo wą Ra dę
ma ją ce zna cze nie w mo der ni za cji dzia łek.

6) Re dak cja mie sięcz ni ka „dział ko wiec” od nu me ru mar -

co we go po dej mie te mat po pu la ry za cji mo der ni za cji dzia -
łek i we wszyst kich nu me rach w br. bę dzie za miesz cza ła
ar ty ku ły me ry to rycz ne na te mat Pro gra mu, na le ży za tem
in for mo wać na szko le niach kan dy da tów na dział kow ców,
aby ko rzy sta li z tej wie dzy, gdyż otrzy ma ją bez płat nie 
12 ko lej nych nu me rów mie sięcz ni ka po przy ję ciu w po czet
PZD i przy dzie le niu dział ki. Na le ży tak że in for mo wać
dział kow ców o moż li wo ści ko rzy sta nia z mie sięcz ni ka do -
star cza ne go przez KR PZD do za rzą dów ROD. 

7) Te mat mo der ni za cji dzia łek bę dzie oma wia ny w Biu -
le ty nach in for ma cyj nych (pro gram, uchwa ły, pu bli ka cje
me ry to rycz ne osią gnię cia OZ i ROD) i bę dzie to słu żyć
przede wszyst kim or ga nom i służ bom Związ ku ja ko po -
moc przy wdra ża niu Pro gra mu.

8) Kra jo wa Ra da bę dzie pro mo wać Pro gram w In for -
ma to rze Dział kow ca oraz na stro nie in ter ne to wej KR
PZD.

9) Okrę go we za rzą dy oraz za rzą dy ROD wy ko rzy sta ją
do pro mo cji Pro gra mu wła sne stro ny in ter ne to we. Po mo -
cy w tej spra wie win ny udzie lić od po wied nio KR i OZ, 
w tym służ by ogrod ni cze.

§ 7
Do re ali za cji za dań zwią za nych z pro gra mem mo der ni -

za cji jed nost ki Związ ku: KR, OZ i ZROD po win ny wy ko -
rzy stać środ ki z Fun du szu Oświa to we go. 

§ 8
Kra jo wa Ra da stwier dza, że po wszech ną mo der ni za cję

dzia łek w ROD, obok Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro -
gra mu Mo der ni za cji ROD, na le ży pil nie i spraw nie re ali -
zo wać po strze ga jąc ją ja ko zmia nę wi ze run ku ROD 
w spo łe czeń stwie, aby ROD, w tym dział ki, sta ły się es -
te tycz ny mi, do brze za go spo da ro wa ny mi te re na mi zie le ni
w mia stach i tak by ły po strze ga ne przez spo łe czeń stwo,
wła dze, me dia i sa mych dział kow ców.

§ 9
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 24 lu te go 2012 r.
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Rok 2012 jest dla Związ ku ro kiem mo der ni za cji dzia łek
w ROD. Jest to nie zwy kle waż ne i bar dzo po trzeb ne
przed się wzię cie, po le ga ją ce na uno wo cze śnia niu i do sko -
na le niu za go spo da ro wa nia dzia łek, w ce lu po pra wy ich
ogól ne go wi ze run ku, es te ty ki i funk cjo nal no ści. Pro gram
mo der ni za cji na le ży uznać za pro ces cią gły tzn. re ali zo -
wa ny przez Zwią zek rów nież w na stęp nych la tach. Ko -
niecz ność uza sad nia ją ca pod ję cie ta kiej de cy zji wy ni ka:

– ze sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek (po praw ność, es -
te ty ka, ra cjo nal ność, wzglę dy eko lo gicz ne i wi ze run ko -
we, przy dat ność dział ki dla ro dzi ny użyt kow ni ka,

do ce nie nie przez dział kow ca szcze gól ne go przy wi le ju po -
sia da nia dział ki nada ne go przez Pań stwo).

– z sy tu acji w ja kiej od po nad 20 lat znaj du je się Zwią -
zek i ogro dy ro dzin ne (praw nej, spo łecz nej, po li tycz nej) 
i roz wią zań praw nych, któ re mo gą po ja wić się w Sej mie
w sto sun ku do ogro dów. 

Ce lem tak sze ro kich dzia łań Związ ku jest szyb kie do -
pro wa dze nie sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek do wy so -
kie go po zio mu es te tycz ne go, funk cjo nal ne go, eko lo gicz-
ne go i wi ze run ko we go. 

PROGRAM MODERNIZACJI DZIAŁEK 
W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

I. WPROWADZENIE

II. ZADANIA PROGRAMOWE

Pod sta wą do opra co wa nia czę ści me ry to rycz nej Pro gra -
mu mo der ni za cji dzia łek w ROD są ma te ria ły zbior cze 
i ana li zy z prze pro wa dzo ne go przez Kra jo wą Ra dę ba da -
nia son da żo we go „Jak mo der ni zo wać dział ki” oraz z prze -
pro wa dzo nych na tej pod sta wie ba dań pi lo ta żo wych w OZ
PZD. Ba da nia te prze pro wa dzo ne zo sta ły na prze ło mie
stycz nia i lu te go br. łącz nie w 172 ROD, ba da niem ob ję -
tych zo sta ło 750 dzia łek. 

W ba da niu pi lo ta żo wym uwzględ nio no i pod da no oce -
nie 9 ele men tów de cy du ją cych o sta nie za go spo da ro wa nia
dzia łek tj. al ta na, ogro dze nie, drze wa i krze wy owo co we
(kwa te ry sa dow ni cze), część ozdob na dział ki (ro ślin ność
ozdob na: drze wa i krze wy oraz ra ba ty), es te ty ka na dział -
ce, funk cjo nal ność dział ki, ma ła ar chi tek tu ra, eko lo gia na
dział ce, po rzą dek i ład prze strzen ny na dział ce. 

Ana li za ma te ria łów z prze pro wa dzo nych ba dań pi lo ta -
żo wych uka zu je jak bar dzo mo gą być zróż ni co wa ne dzia -
ła nia w kie run ku mo der ni za cji dzia łek oraz jak nie zwy kle
waż ne są to dzia ła nia, w ce lu do pro wa dze nia sta nu za go -
spo da ro wa nia dzia łek do wy so kie go po zio mu es te tycz ne -
go, funk cjo nal ne go, eko lo gicz ne go i wi ze run ko we go. 

W ba da niach tych uczest ni czy ły dział ki o róż no rod nym
sta nie za go spo da ro wa nia, któ re wy ma ga ją za rów no nie -
wiel kich za bie gów pie lę gna cyj nych i es te tycz nych oraz
ta kie, któ re win ny zo stać pod da ne w za sa dzie kom plet nej
mo der ni za cji.

Pro gram mo der ni za cji dzia łek w ROD uwzględ nia
kon kret ne ele men ty wy stę pu ją ce na dział kach de cy du ją ce
o sta nie ich za go spo da ro wa nia oraz sto sow ne dzia ła nia 
w kie run ku ich mo der ni za cji, mia no wi cie:

1. Al ta na – oce na jej sta nu tech nicz ne go, funk cjo nal no -
ści, es te ty ki, zgod no ści z re gu la mi nem ROD (po wierzch -
nia, wy so kość, od le gło ści od gra nic dział ki) 

Dzia ła nia w kie run ku mo der ni za cji al ta ny: 
• od świe ża nie wy bla kłej, znisz czo nej przez czyn ni ki at -

mos fe rycz ne ko lo ry sty ki al ta ny,
• wzbo ga ca nie al ta ny za da szo nym ta ra sem otwar tym,
• wy mia na/re mont na wierzch ni ta ra su, po kry cia da chu

al ta ny,
• ko niecz ność wy mia ny da chu po kry te go eter ni tem,

gdyż za wie ra szko dli wy dla zdro wia ludz kie go azbest,
• ko niecz ność za mon to wy wa nia ba rier ki / ba lu stra dy na

ta ra sie, zwłasz cza gdy jest to ta ras na pod wyż sze niu i ko -
rzy sta ją z niech dzie ci, 

• prze ma lo wa nie al ta ny na bar dziej sto no wa ny od cień,
któ ry bę dzie współ grał z oto cze niem,

• ko niecz ność grun tow nej mo der ni za cji lub roz biór ki 
w przy pad ku ,gdzie stan al ta ny zo stał okre ślo ny ja ko bar -
dzo zły, nie na da ją cy się do użyt ko wa nia, 

• ko niecz ność do sto so wa nia al ta ny po nadnor ma tyw nej
do wy mia rów zgod nych z re gu la mi nem rodzinnych ogro-
dów działkowych, 

• ko niecz ność prze su nię cia al ta ny, któ ra zo sta ła usy tu -
owa na zbyt bli sko gra nic dział ki (czy li po ni żej 3 m). 

2. Ogro dze nie – oce na je go sta nu tech nicz ne go, es te ty -
ki, zgod no ści z re gu la mi nem ROD (wy so kość, ażu ro wość,
obec ność ostro za koń czo nych ele men tów) oraz usta le nia
i wnio ski w kie run ku mo der ni za cji ogro dze nia.

Dzia ła nia w kie run ku mo der ni za cji ogro dze nia:
• ko niecz ność sta łej kon ser wa cji ogro dze nia,
• od świe ża nie (po ma lo wa nie) ogro dze nia, 
• wpro wa dza nie pod mu rów ki pod siat ką w przy pad ku,

gdy usy tu owa na jest ona bez po śred nio na grun cie,
• re no wa cja znisz czo nej pod mu rów ki, 
• umo co wa nie słup ków me ta lo wych, w ce lu lep szej sta -

bi li za cji ogro dze nia,
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• ko niecz ność wy mia ny ogro dze nia na no we w przy pad -
ku, gdzie stan je go okre ślo ny zo stał ja ko bar dzo zły, nie -
na da ją cy się do mo der ni za cji,

• ko niecz ność usu nię cia dru tu kol cza ste go z ogro dze nia,
• do sto so wa nie wy so ko ści ogro dze nia do 1 m (zgod nie

z re gu la mi nem ROD).

3. Drze wa i krze wy owo co we – oce na ich ak tu al ne go
sta nu pod wzglę dem cię cia, prze świe tla nia, od mła dza nia,
zgod no ści z re gu la mi nem ROD (od le gło ści od gra nic, wy -
stę po wa nie od mian i form sła bo ro sną cych), na le ży pod -
dać oce nie rów nież usy tu owa nie ist nie ją cej kwa te ry
sa dow ni czej w od nie sie niu do za go spo da ro wa nia dział ki. 

Dzia ła nia w kie run ku mo der ni za cji kwa ter sa dow -
ni czych:

• ko niecz ność wy ko ny wa nia cię cia od mła dza ją ce go na
sta rych drze wach owo co wych, w ce lu po pra wie nia ich
kon dy cji,

• ko niecz ność wy ko ny wa nia cię cia prze świe tla ją ce go
(usu wa nia pę dów cho rych, su chych, po ła ma nych), 

• ko niecz ność prze pro wa dza nia cię cia for mu ją ce go
zwłasz cza u mło dych drzew owo co wych, w ce lu wy two -
rze nia moc ne go pnia i do brze oświe tlo nej, sil nej ko ro ny,
zdol nej utrzy mać cię żar owo ców, 

• ko niecz ność wy ko ny wa nia in wen ta ry za cji ist nie ją cych
na sa dzeń i za pla no wa nie no we go ukła du czę ści sa dow ni -
czej (z uwzględ nie niem no wych na sa dzeń i wpro wa dze -
niem form sła bo ro sną cych) w przy pad ku, gdy obec ny
wy gląd wpro wa dza cha os i nie ład w ogól nej oce nie 
dział ki,  

• uzu peł nie nie ist nie ją cej kwa te ry sa dow ni czej no wy mi
na sa dze nia mi ga tun ków owo cu ją cych, ze wzglę du na zbyt
ma łą gę stość na sa dzeń,   

• usu nię cie oka zów cho rych, uszko dzo nych przez czyn -
ni ki at mos fe rycz ne, któ re w kon se kwen cji nie wy ka zu ją
ży wot no ści.

4. Część ozdob na dział ki – oce na roz miesz cze nia ro -
ślin no ści ozdob nej na dział ce, w tym ist nie ją cych ra bat
kwia to wych (czy tel ność ukła du ra bat oraz po wią za nie 
z in ny mi ele men ta mi dział ki), zgod ność na sa dzeń z re gu -
la mi nem ROD oraz usta le nia i wnio ski w kie run ku mo -
der ni za cji ogro dze nia.

Dzia ła nia w kie run ku mo der ni za cji czę ści ozdob nej:
• ko niecz ność wy ko ny wa nia cię cia pie lę gna cyj no – for -

mu ją ce go, w ce lu utrzy ma nia do mi na cji prze wod ni ka
(czy li pę du głów ne go w sto sun ku do po zo sta łych pę dów
two rzą cych ko ro nę drze wa) w przy pad ku krze wów po le -
ga ono przede wszyst kim na skró ce niu pę dów, w ce lu za -
gęsz cze nia niż szych par tii, a tak że usu nię ciu pę dów
zbęd nych, krzy żu ją cych się i kon ku ru ją cych o świa tło. Ten
ro dzaj cię cia ma szcze gól ne zna cze nie w przy pad ku ro -
ślin mło dych,

• sto so wa nie cię cia prze świe tla ją ce go, po le ga ją ce go na
roz luź nie niu ko ro ny i do pusz cze niu świa tła do jej wnę -
trza,  

• prze pro wa dza nie cię cia sa ni tar ne go, po le ga ją ce go na
usu wa niu ga łę zi lub pę dów su chych, cho rych i po ła ma -
nych, 

• ko niecz ność wy ko ny wa nia cię cia ko ry gu ją ce go na
ukształ to wa nych w spo sób nie wła ści wy ko ro nach star -
szych drzew i krze wów,

• w przy pad ku ro ślin star szych ko niecz ne mo że się rów -
nież oka zać wy ko na nie cię cia od mła dza ją ce go po le ga ją -
ce go na suk ce syw nym usu wa niu sta rych, cho rych 
i uszko dzo nych ko na rów i ga łę zi, w ce lu po bu dze nia ro -
śli ny do wy twa rza nia no wych i sil nych pę dów, 

• ra cjo nal ne roz miesz cze nie czę ści ozdob nej na dział ce
(drzew i krze wów ozdob nych), gdyż na wie lu dział kach
usy tu owa nie tych ro ślin wska zu je na ich przy pad ko wość
w ca łym ukła dzie kom po zy cyj nym dział ki,

• sko ry go wa nie wy mia rów krze wów ozdob nych po sa -
dzo nych bez po śred nio przy ogro dze niu,

• pod kre śla nie ukła du kształ tu ist nie ją cych ra bat po przez
wpro wa dze nie np. róż nych ob wó dek w po sta ci pa li sad,
rol bor de rów, ob wó dek z ka mie nia, ma te ria łu kar ło we go
ro ślin ne go ła twe go w for mo wa niu (np. buksz pan, ber be -
rys, ta wu ła itp.), 

• ściół ko wa nie ra bat w ce lu przy kry cia gle by, co po wo -
du je zmniej sze nie pa ro wa nia wo dy, nie do pusz cza do roz -
wo ju chwa stów, za po bie ga ero zji wod nej i wietrz nej itp. 

5. Funk cjo nal ność dział ki – oce na ist nie ją cych funk cji,
ja kie speł nia dział ka. 

Dzia ła nia w kie run ku po pra wy funk cjo nal no ści
dział ki:

• stwo rze nie wstęp ne go pla nu funk cjo nal ne go dział ki
po prze dza ją ce go kon kret ny pro jekt jej za go spo da ro wa nia
w przy pad ku, gdy obec ny spo sób za go spo da ro wa nia
dział ki jest nie funk cjo nal ny, 

• nada nie spój nej kom po zy cji i pro por cji wy stę pu ją cych
funk cji na dział ce w za leż no ści od po trzeb użyt kow ni ka,

• ko niecz ność wpro wa dze nia funk cji go spo dar czej
(kom po stow ni ka) w przy pad ku gdy jej brak,

• po pra wa ukła du ko mu ni ka cji po mię dzy wy stę pu ją cy -
mi funk cja mi na dział ce.  

6. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce – oce na jej sta nu tech -
nicz ne go, róż no rod no ści, po my sło wo ści i za sto so wa nia.

Dzia ła nia w kie run ku mo der ni za cji ma łej ar chi tek -
tu ry na dział ce:

• wpro wa dze nie cie ka wych roz wią zań ma łej ar chi tek -
tu ry, w ce lu pod nie sie nia jej atrak cyj no ści,

• ko niecz ność re no wa cji (od świe że nie, od no wie nie) 
za pusz czo nych i za nie dba nych ele men tów ma łej ar chi tek -
tu ry, 
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• sta ła kon ser wa cja ele men tów ma łej ar chi tek tu ry,
• po pra wa znisz czo nych i za pusz czo nych nad brze ży

oczka wod ne go, 
• ko niecz ność wy mia ny obiek tów ma łej ar chi tek tu ry na

no we w przy pad ku, gdzie stan je go okre ślo ny zo stał okre -
ślo ny ja ko bar dzo zły, nie na da ją cy się do mo der ni za cji. 

7. Eko lo gia na dział ce – oce na dzia łań w kie run ku eko -
lo gii.

Dzia ła nia w kie run ku po pra wy eko lo gii na dział ce:
• ko niecz ność umiesz cze nia na dział ce kom po stow ni ka,

któ ry za pew nia rów no wa gę w za mknię tym cy klu obie gu
ma te rii or ga nicz nej,

• za miesz cze nie na wyż szych drze wach bu dek lę go -
wych, w ce lu za pew nie nia wy stę pu ją cym pta kom miej sca
do schro nie nia,

• umiesz cza nie na dział ce karm ni ków dla pta ków, w ce -
lu ich do kar mia nia zwłasz cza w okre sie zi mo wym, 

• sto so wa nie na tu ral nych środ ków do ochro ny ro ślin,
któ re za wie ra ją wszyst kie po trzeb ne sub stan cje od żyw cze
w od po wied nim skła dzie i pro por cjach.

8. Es te ty ka na dział ce – oce na jej sta nu, ogól ne wra że -
nie es te tycz ne dział ki

9. Po rzą dek i ład prze strzen ny – ce na ca ło ści za go -
spo da ro wa nia i po ziom utrzy ma nia dział ki.

Dzia ła nia w kie run ku po pra wy po rząd ku i ła du
prze strzen ne go oraz es te ty ki na dział ce:

• w ce lu po pra wy ogól nej oce ny ła du prze strzen ne go za -
le ca ne jest upo rząd ko wa nie dział ki z nie po trzeb nych
przed mio tów, któ re za le ga ją na dział ce,

• za le ce nia w kie run ku nada nia więk szej spój no ści wy -
stę pu ją cym  funk cjom na dział ce, w ce lu pod nie sie nia jej
wa lo rów es te tycz nych i po czu cia ła du prze strzen ne go.  

Dział ka w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym wkom -
po no wa na jest w ca ły układ prze strzen ny ogro du. Gra ni -
czy ona naj czę ściej z trze ma są sied ni mi dział ka mi oraz
przy le ga fron tem do alei ogro do wej. W związ ku z tym
szcze gól nie waż ne jest, aby nie ko niecz nie w ra mach mo -
der ni za cji, dział ko wiec dbał o stan przy le głej alei. Jest to
spój na część dział ki i dla te go też na le ży zwra cać uwa gę
rów nież na jej oto cze nie. 

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 24 lu te go 2012 r.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 66 ust. 2 sta tu tu PZD, po sta na wia co
na stę pu je:

§ 1
W Re gu la mi nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

uchwa lo nym w dniu 7 kwiet nia 2004 ro ku wpro wa dza się
na stę pu ją ce zmia ny:

1) § 2 otrzy mu je brzmie nie:
„Za sa dy za kła da nia i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych oraz za rzą dza nia ni mi re gu lu ją 
w szcze gól no ści:

1) usta wa z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, zwa na da lej „usta wą”,

2) usta wa z dnia 7 lip ca 1994 ro ku – Pra wo bu dow la ne,
3) usta wa z dnia 13 wrze śnia 1996 ro ku o utrzy ma niu

czy sto ści i po rząd ku w gmi nach,
4) usta wa z dnia 3 lip ca 2002 ro ku – Pra wo lot ni cze,
5) usta wa z dnia 16 kwiet nia 2004 ro ku o ochro nie przy -

ro dy,
6) sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 

6 kwiet nia 2006 ro ku, zwa ny da lej „sta tu tem”,
7) uchwa ły i wy tycz ne or ga nów Związ ku.”;

III. REGULAMIN ROD ZNOWELIZOWANY 
UCHWAŁÑ KR

UCHWAŁA Nr 7/II/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 24 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
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2) § 4 ust. 2 pkt 7 otrzy mub nvje brzmie nie:
„7) brać udział w po sie dze niu or ga nu PZD, na któ rym

po dej mo wa na jest uchwa ła do ty czą ca je go oso by w pierw -
szej in stan cji, za bie rać głos i skła dać wy ja śnie nia na ta -
kim po sie dze niu,”;

3) w § 4 ust. 2 do da je się pkt 18 o na stę pu ją cym brzmie -
niu:

„18) oso bi ście ak cep to wać in wen ta ry za cję na nie sień 
i na sa dzeń sta no wią cych je go wła sność w związ ku z ich
wy ce ną przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go w przy pad ku
li kwi da cji ROD lub je go czę ści i oso bi ście wno sić do rze -
czo znaw cy ma jąt ko we go uwa gi do spo rzą dzo nej wy ce ny
w for mie ope ra tu sza cun ko we go.”;

4) § 4 ust. 5 otrzy mu je brzmie nie:
„5. Czło nek PZD w ogro dzie dział ko wym ko rzy sta 

z ochro ny wy ni ka ją cej z usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, sta tu tu oraz dzia łal no ści or ga nów PZD.”;

5) § 5 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Ro dzin ny ogród dział ko wy jest pod sta wo wą jed nost -

ką or ga ni za cyj ną PZD.
2. Ro dzin ny ogród dział ko wy sta no wi wy dzie lo ny ob -

szar grun tu bę dą cy we wła da niu PZD, po dzie lo ny na te re -
ny ogól ne i dział ki oraz wy po sa żo ny w in fra struk tu rę
nie zbęd ną do je go pra wi dło we go funk cjo no wa nia.

3. Ro dzin ny ogród dział ko wy po wi nien obej mo wać co
naj mniej 50 dzia łek.

4. Ro dzin nym ogro dem dział ko wym jest ogród wpi sa -
ny do Re je stru ROD pro wa dzo ne go przez KR PZD.

5. Ro dzin ny ogród dział ko wy po wi nien po sia dać na zwę
usta lo ną przez wal ne ze bra nie je go człon ków i nada ną
przez okrę go wy za rząd.

6. Pra wo użyt ko wa nia lub użyt ko wa nia wie czy ste go
przy słu gu ją ce PZD do nie ru cho mo ści, na któ rej zlo ka li -
zo wa no ro dzin ny ogród dział ko wy, po win no być ujaw nio -
ne w księ dze wie czy stej.”;

6) § 10 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
„2. Po wierzch nia i gra ni ce dział ki mu szą być zgod ne 

z pla nem za go spo da ro wa nia ogro du.”;

7) § 13 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Użyt kow ni kiem dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział -

ko wym jest peł no let nia oso ba fi zycz na, któ rej uchwa łą za -
rzą du ogro du lub pre zy dium okrę go we go za rzą du nada no
człon ko stwo PZD i przy dzie lo no dział kę.”;

8) § 20 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Wła ści wy or gan jed nost ki okrę go wej po wo łu je or -

gan ko mi sa rycz ny dla ro dzin ne go ogro du dział ko we go 
w ra zie:

1) wy ga śnię cia po wy żej 50% man da tów człon ków or ga -
nu usta lo nych przez wal ne ze bra nie,

2) od wo ła nia (za wie sze nia) or ga nu przez od po wied ni
or gan wyż sze go stop nia,

3) nie do ko na nia wy bo ru or ga nu przez wal ne ze bra nie,
na któ rym cią żył ta ki obo wią zek.”;

9) § 20 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3. Or gan ko mi sa rycz ny dzia ła do cza su po wo ła nia te -

go or ga nu w dro dze wy bo rów, nie dłu żej jed nak niż 6 mie -
się cy od po wo ła nia. W uza sad nio nych przy pad kach wła -
ści wy or gan PZD mo że prze dłu żać okres dzia ła nia or ga -
nu ko mi sa rycz ne go, któ ry łącz nie nie mo że przekro -
czyć dwóch lat.”;

10) § 20 ust. 6 otrzy mu je brzmie nie:
„6. Kosz ty dzia łal no ści or ga nu ko mi sa rycz ne go po no si

ro dzin ny ogród dział ko wy.”;

11) § 24 otrzy mu je brzmie nie:
„Za rząd zwo łu je wal ne ze bra nie i pro po nu je po rzą dek

ob rad. O ter mi nie i pro po no wa nym po rząd ku ze bra nia za -
rząd za wia da mia pi sem nie okrę go wy za rząd, na co naj -
mniej 14 dni przed ter mi nem wal ne go ze bra nia.”;

12) § 26 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne go ze -

bra nia 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 – człon ków PZD na co naj mniej 14 dni
przed ter mi nem wal ne go ze bra nia. Za wia do mie nie mo że
być wy sła ne człon ko wi PZD pocz tą elek tro nicz ną, je że li
uprzed nio wy ra ził na to pi sem ną zgo dę, po da jąc ad res, na
któ ry za wia do mie nie po win no być wy sła ne.”;

13) w § 29 do da je się pkt 8 i 9 o na stę pu ją cym brzmie -
niu:

„8) pro jekt od dziel nej uchwa ły w spra wie każ de go za da -
nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD ze wska za -
niem udzia łu człon ków zwy czaj nych w pra cach na ten cel,

9) pro jekt uchwa ły w spra wie opła ty wod nej z po da niem
ter mi nu jej wno sze nia.”;

14) § 30 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Za rząd prze ka zu je do okrę go we go za rzą du w cią gu

14 dni od da ty od by cia wal ne go ze bra nia uwie rzy tel nio ne
ko pie pod ję tych uchwał wraz z za łącz ni ka mi oraz ko pię
pro to ko łu ob rad wal ne go ze bra nia, pro to ko łu po wo ła nej
na wal nym ze bra niu ko mi sji man da to wej, wy bor czej oraz
uchwał i wnio sków, a z ze bra nia spra woz daw czo -wy bor -
cze go tak że wy kaz wy bra nych człon ków or ga nów i de le -
ga tów na okrę go wy zjazd de le ga tów (re jo no wą kon -
fe ren cję) PZD wraz z ich an kie ta mi. Uwie rzy tel nie nie ko -
pii na stę pu je po przez opie czę to wa nie pie czę cią ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go, pod pi sa nie ich przez prze wod-
ni czą ce go wal ne go ze bra nia oraz ak tu al ne go pre ze sa za -
rzą du.”;
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15) § 37 otrzy mu je brzmie nie:
„Za rząd do ko nu je w dro dze uchwa ły po dzia łu obo wiąz -

ków po mię dzy swo ich człon ków, z uwzględ nie niem 
§ 36 re gu la mi nu.”;

16) § 38 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„Za rząd po wo łu je go spo da rza (go spo da rzy) ogro du.

Go spo da rzem nie mo że być czło nek ko mi sji re wi zyj nej,
czło nek ko mi sji roz jem czej, ani czło nek za rzą du peł nią -
cy funk cję pre ze sa, wi ce pre ze sa, se kre ta rza oraz skarb -
ni ka.”;

17) § 39 ust. 4 otrzy mu je brzmie nie:
„4. Po sie dze nia za rzą du od by wa ją się co naj mniej raz

w mie sią cu.”;

18) § 41 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Za rząd obo wią za ny jest do gro ma dze nia i prze cho -

wy wa nia środ ków fi nan so wych ogro du na kon cie ban ko -
wym zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy.”;

19) § 41 ust. 4 i 5 otrzy mu ją brzmie nie:
„4. W uza sad nio nych przy pad kach oso ba upo waż nio na

przez za rząd (ka sjer) mo że oso bi ście przyj mo wać od
człon ków PZD wpła ty. Ka sje rem nie mo że być czło nek
ko mi sji re wi zyj nej, czło nek za rzą du peł nią cy funk cję pre -
ze sa, wi ce pre ze sa oraz se kre ta rza, ani oso ba pro wa dzą ca
księ go wość ogro du.

5. Ka sjer wy da je wpła ca ją ce mu po kwi to wa nie imien ne
z wy szcze gól nie niem da ty, ty tu łu i wy so ko ści wpła ty.
Każ dy ro dzaj opła ty wy od ręb nia się na po kwi to wa niu, 
a w szcze gól no ści skład kę człon kow ską, opła tę na rzecz
ogro du, opła tę ener ge tycz ną i opła tę wod ną. Po kwi to wa -
nie wy da je się na dru kach obo wią zu ją cych w PZD, któ re
sta no wią do ku men ty ści słe go za ra cho wa nia.”;

20) § 42 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3. Za dzień wpła ty uzna je się da tę wpły wu środ ków na

kon to ro dzin ne go ogro du dział ko we go al bo da tę wpła ty
w ka sie ogro du.”;

21) § 44 otrzy mu je brzmie nie:
„Za rząd pro wa dzi do ku men ta cję człon ków PZD – użyt -

kow ni ków dzia łek. Do ku men ta cja po win na za wie rać 
w szcze gól no ści: de kla ra cję człon kow ską, uchwa łę o na -
da niu człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki, de -
cy zję przy dzia łu dział ki, za świad cze nie o od by tym
szko le niu oraz in ne nie zbęd ne do ku men ty do ty czą ce
człon ka PZD użyt ku ją ce go dział kę w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym.”;

22) § 54 otrzy mu je brzmie nie:
„W ce lu pra wi dło we go pro wa dze nia do ku men ta cji fi nan -

so wej ro dzin ne go ogro du dział ko we go, obo wią zek jej pro -

wa dze nia na le ży po wie rzyć ośrod ko wi fi nan so wo -księ go -
we mu pro wa dzo ne mu przez okrę go wy za rząd lub oso bie
po sia da ją cej od po wied nie kwa li fi ka cje. Obo wiąz ku te go
nie moż na po wie rzyć człon ko wi or ga nu w ROD.”;

23) § 62 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Oso ba ubie ga ją ca się o człon ko stwo Związ ku 

i pra wo użyt ko wa nia dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział -
ko wym skła da w za rzą dzie wnio sek, a na stęp nie de kla ra -
cję człon kow ską we dług wzo ru usta lo ne go przez Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy.

2. W przy pad ku no wo po wsta ją ce go ogro du wnio sek 
i de kla ra cję, o któ rej mo wa w ust. 1, skła da się w okrę go -
wym za rzą dzie.”;

24) § 66 otrzy mu je brzmie nie:
„Od mo wa nada nia człon ko stwa PZD i przy dzie le nia

dział ki, na stę pu je w for mie uchwa ły za rzą du z uza sad nie -
niem i po ucze niem o pra wie i ter mi nie od wo ła nia się do
okrę go we go za rzą du.”;

25) w § 68 ust. 1 pkt 4 i 5 otrzy mu ją brzmie nie:
„4) opła tę na rzecz ogro du uchwa lo ną przez wal ne ze -

bra nie, o ile po przed ni użyt kow nik jej nie uiścił,
5) in ne opła ty wy ni ka ją ce z ni niej sze go re gu la mi nu

uchwa lo ne przez wal ne ze bra nie, o ile po przed ni użyt kow -
nik ich nie uiścił.”

26) § 72 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Po wy peł nie niu obo wiąz ków okre ślo nych w §§ 62,

63, 65 i 68 re gu la mi nu upo waż nio ny przed sta wi ciel za -
rzą du wpro wa dza no we go użyt kow ni ka na dział kę.”;

27) § 74 otrzy mu je brzmie nie:
„Je że li z by łym użyt kow ni kiem by ła spi sa na umo wa no -

ta rial na o jej użyt ko wa nie i do ko na no sto sow ne go wpi su
w księ dze wie czy stej, umo wę na le ży roz wią zać i zło żyć
do są du wnio sek o wy kre śle nie wpi su. Kosz ty z tym zwią -
za ne ob cią ża ją by łe go użyt kow ni ka.”;

28) w § 75 do da je się ust. 3 o na stę pu ją cym brzmie niu:
„3. Szcze gó ło we za sa dy za mia ny dzia łek okre śli uchwa -

ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.”

29) § 80 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
„2. Przez po rzu ce nie dział ki na le ży ro zu mieć nieu żyt -

ko wa nie jej przez co naj mniej je den rok, nie za leż nie od
wnie sio nej skład ki człon kow skiej, opła ty na rzecz ogro du
lub in nych opłat uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie. Na
po rzu ce nie wska zu je przede wszyst kim stan za go spo da -
ro wa nia urzą dzeń, al ta ny i na sa dzeń na dział ce świad czą -
cy o jej trwa łym nie użyt ko wa niu.”;

30) § 81 ust. 1 otrzy mu je na stę pu ją ce brzmie nie:
„Za rząd sta je się dys po nen tem dział ki po upra wo moc -
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nie niu się uchwa ły o stwier dze niu wy ga śnię cia człon kow -
stwa PZD z po wo du:

1) śmier ci człon ka PZD,
2) zrze cze nia się człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia

dział ki i nie wska za nia w zrze cze niu ja ko na stęp cy oso by
bli skiej,

3) nie użyt ko wa nia lub nie za go spo da ro wa nia dział ki 
w ROD w cią gu 9 mie się cy od jej przy dzie le nia.”

31) § 82 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3. W przy pad ku po zba wie nia człon ko stwa PZD i pra -

wa użyt ko wa nia dział ki na sku tek udo wod nio nej kra dzie -
ży, do ko na nej na szko dę in ne go człon ka PZD lub Związ -
ku, za rząd sta je się dys po nen tem dział ki z chwi lą upra wo -
moc nie nia się uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa. Prze -
pis ust. 1 i 2 nie ma za sto so wa nia.”;

32) § 83 otrzy mu je brzmie nie:
„1. W przy pad ku za sto so wa nia wo bec człon ka PZD

sank cji po zba wie nia człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa -
nia dział ki, do chwi li upra wo moc nie nia się uchwa ły 
(z uwzględ nie niem § 163 sta tu tu), dział ka nie mo że być
przy dzie lo na in ne mu użyt kow ni ko wi.

2. Z za strze że niem ust. 1, za rząd mo że przy dzie lić no -
we mu użyt kow ni ko wi dział kę za go spo da ro wa ną w spo -
sób ra żą co sprzecz ny z po sta no wie nia mi ni niej sze go
re gu la mi nu, je że li no wy użyt kow nik uprzed nio zo bo wią -
że się na pi śmie do usu nię cia w od po wied nim ter mi nie
nie pra wi dło wo ści w za go spo da ro wa niu, a w szcze gól no -
ści do ro ze bra nia al ta ny lub in ne go obiek tu, przej mu jąc 
w tym wzglę dzie peł ną od po wie dzial ność.”;

33) w § 90 do da je się ust. 2 o na stę pu ją cym brzmie niu:
„2. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1, za rząd mo -

że na ło żyć na oso bę, któ ra nie opu ści ła dział ki w sto sow -
nym ter mi nie – za każ dy roz po czę ty rok – opła tę 
w wy so ko ści trzy krot no ści skład ki człon kow skiej, opła ty
na rzecz ogro du oraz in nych opłat uchwa lo nych przez wal -
ne ze bra nie. 

3. Uisz cze nie opła ty, o któ rej mo wa w ust. 2, nie zwal -
nia z obo wiąz ku nie zwłocz ne go opusz cze nia dział ki.”

34) § 103 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
„2. Gra ni ce dział ki mu szą być zgod ne z pla nem za go -

spo da ro wa nia ogro du i trwa le ozna ko wa ne.”;

35) w § 104 pkt 5 otrzy mu je brzmie nie:
„5) stud nię, sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj ną i sieć

elek trycz ną,”;

36) § 105 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Dział ka mu si być wy po sa żo na w kom po stow nik.”;

37) § 106 ust. 1 i 2 otrzy mu ją brzmie nie:
„1. Z za strze że niem wa run ków okre ślo nych w Pra wie

bu dow la nym, dział ka mo że być wy po sa żo na w zbior nik
na nie czy sto ści cie kłe (szam bo).

2. Za sa dy do ty czą ce usy tu owa nia, bu do wy i eks plo ata -
cji szam ba na te re nie dział ki okre śli Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy w dro dze uchwa ły.”;

38) § 108 otrzy mu je brzmie nie:
„Czło nek PZD obo wią za ny jest po wia do mić na pi śmie

za rząd o za mia rze bu do wy lub roz bu do wy al ta ny, za łą cza -
jąc ry su nek uwzględ nia ją cy jej po wierzch nię za bu do wy 
i wy so kość oraz usy tu owa nie w gra ni cach dział ki.”;

39) § 109 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3. W przy pad ku wy bu do wa nia lub roz bu do wa nia al ta -

ny z na ru sze niem § 107 ni niej sze go re gu la mi nu, za rząd
wzy wa człon ka PZD do usu nię cia stwier dzo nych na ru -
szeń pod ry go rem za sto so wa nia sank cji okre ślo nej w § 36
sta tu tu oraz zgło sze nia sa mo wo li bu dow la nej do wła ści -
we go or ga nu nad zo ru bu dow la ne go.”;

40) § 123 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Z za cho wa niem od po wied nich wa run ków sa ni tar -

nych i hi gie nicz nych, czło nek PZD mo że pro wa dzić na
dział ce wy łącz nie chów go łę bi, kur i kró li ków, któ rych
do pusz czal ną licz bę okre śla za rząd. Ho dow la go łę bi wy -
ma ga uprzed niej zgo dy wal ne go ze bra nia i nie mo że być
pro wa dzo na w od le gło ści do 5 km od gra ni cy lot ni ska sto -
sow nie do wy mo gów okre ślo nych w usta wie – Pra wo lot -
ni cze.”;

41) do § 123 do da je się ust. 4 o na stę pu ją cym brzmie niu:
„4. Chów zwie rząt, o któ rych mo wa w ust. 1, jest do -

pusz czal ny, o ile od ręb ne prze pi sy, w szcze gól no ści prze -
pi sy pra wa miej sco we go, nie sta no wią ina czej.”;

42) § 133 pkt 2 otrzy mu je brzmie nie:
„2) wrzu ca nia do ogro do wych po jem ni ków na śmie ci

czę ści ro ślin oraz nie po cho dzą cych z dział ki od pa dów ko -
mu nal nych,”

43) § 133 pkt 11 otrzy mu je brzmie nie:
„11) na ru sza nia, zmie nia nia in fra struk tu ry ro dzin ne go

ogro du dział ko we go, a w szcze gól no ści bu do wa nia bram
i fur tek w ogro dze niu ze wnętrz nym,”

44) w § 135 do da je się ust. 4 o na stę pu ją cym brzmie -
niu:

„4. Oso bą nie peł no spraw ną ru cho wo w ro zu mie niu ni -
niej sze go po sta no wie nia jest oso ba, któ ra na sku tek
stwier dzo nej urzę do wo nie peł no spraw no ści ma trud no ści
z sa mo dziel nym po ru sza niem się.”

45) § 137 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Usu nię cie z te re nów ogól nych ogro du lub dział ki

ozdob nych drzew lub krze wów, któ rych wiek prze kra cza
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10 lat, mo że na stą pić wy łącz nie za ze zwo le niem wła ści -
we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej.”;

46) § 141 otrzy mu je brzmie nie:
„W ogro dach po sia da ją cych sieć wo do cią go wą, ka na li -

za cyj ną lub elek trycz ną czło nek PZD mo że przy łą czyć
dział kę do sie ci wy łącz nie po uzy ska niu zgo dy za rzą du,
udzie lo nej w for mie pi sem nej.”; 

47) § 142 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Wo dą po bie ra ną z ujęć miej skich i ogro do wych na -

le ży go spo da ro wać oszczęd nie.
2. Roz li cza nie kosz tów wo dy zu ży tej przez człon ka

PZD mo że od by wać się wy łącz nie na za sa dach usta lo nych
przez za rząd i za twier dzo nych przez wal ne ze bra nie.

3. Opła tę za zu ży tą wo dę uisz cza się we dług wska zań
licz ni ka po ce nie usta lo nej dla od bior cy lub ry czał to wo
we dług za sad usta lo nych przez wal ne ze bra nie.

4. W ce lu po kry cia kosz tów zwią za nych z do pro wa dze -
niem wo dy do dzia łek i eks plo ata cją sie ci ogól no ogro do -
wej, wal ne ze bra nie uchwa la opła tę wod ną na za sa dach
okre ślo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

5. Stwier dze nie przez za rząd mar no traw stwa wo dy mo -
że spo wo do wać za sto so wa nie ka ry po rząd ko wej.

6. Stwier dze nie przez za rząd po bie ra nia wo dy przez
człon ka PZD po za wo do mie rzem, uzna je się za kra dzież
na szko dę ro dzin ne go ogro du dział ko we go.”;

48) § 144 ust. 1otrzy mu je brzmie nie:
„1. W uza sad nio nych przy pad kach (np. dłu go trwa ła

cho ro ba) za rząd mo że wy ra zić zgo dę – na wnio sek człon -
ka PZD - na usta no wie nie opie ku na dział ki na okres do
dwóch lat.”;

49) § 146 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Czło nek PZD ma obo wią zek zgła sza nia do za rzą du

na pi śmie zmia nę da nych oso bo wych umiesz czo nych 
w de kla ra cji człon kow skiej, w tym zmia nę miej sca za -
miesz ka nia.

2. Czło nek PZD po no si od po wie dzial ność za skut ki nie -
zgło sze nia zmia ny da nych oso bo wych, któ re mo gły mieć
wpływ na de cy zje za rzą du zwią za ną z je go człon ko stwem
w PZD i pra wem użyt ko wa nia dział ki.

3. W ra zie za nie dba nia obo wiąz ku zgło sze nia zmia ny
miej sca za miesz ka nia lub w przy pad ku od mo wy przy ję cia
ko re spon den cji, skie ro wa ne do człon ka PZD pi sma, po
ich zwro cie przez pocz tę, po zo sta wia się w ak tach ze skut -
kiem do rę cze nia.”;

50) § 148 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3. Opła ta na rzecz ogro du jest uchwa la na co rocz nie

przez wal ne ze bra nie, któ re okre śla wy so kość lub spo sób
wy li cze nia tej opła ty oraz ter min jej uisz cze nia. Opła ta ta
jest prze zna czo na na funk cjo no wa nie ogro du, a w szcze -
gól no ści na po kry cie kosz tów za pew nie nia bez pie czeń -
stwa, wy wo zu śmie ci oraz bie żą cej kon ser wa cji
in fra struk tu ry, i po zo sta je w ca ło ści w dys po zy cji za rzą -
du.”;

51) w § 149 ust.1 do da je się pkt 5 o na stę pu ją cym
brzmie niu:

„5) opła ty wod nej.”;

52) § 151 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach - na

wnio sek za in te re so wa ne go -za rząd mo że zwol nić człon ka
PZD czę ścio wo lub cał ko wi cie od obo wiąz ku prac na
rzecz ogro du.”;

§ 2
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców ogło si w Biu -

le ty nie In for ma cyj nym jed no li ty tekst Re gu la mi nu Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go, z uwzględ nie niem zmian
wy ni ka ją cych z ni niej szej uchwa ły.

§ 3
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 ma ja

2012 ro ku.

War sza wa, dnia 24 lu te go 2012 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK
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§ 1
1. Re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go, zwa ny

da lej „re gu la mi nem”, 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.

2. Re gu la min ma za sto so wa nie do człon ków zwy czaj -
nych PZD. W za kre sie za sad do ty czą cych za go spo da ro -
wa nia i użyt ko wa nia dział ki oraz za sad współ ży cia spo -
łecz ne go obo wią zu ją cych na te re nie ogro dów re gu la min
sto su je się od po wied nio wo bec in sty tu cji pro wa dzą cych
dzia łal ność spo łecz ną, oświa to wą, kul tu ral ną, wy cho waw -
czą, re ha bi li ta cyj ną, do bro czyn ną lub opie ki spo łecz nej,
któ rym od da no dział kę do bez płat ne go użyt ko wa nia zgod -
nie ze sta tu tem PZD.

3. Do re gu la mi nu wpro wa dzo no prze pi sy za czerp nię te
z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, sta tu tu
PZD a tak że z re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem -
czych oraz re gu la mi nu kon tro li ko mi sji re wi zyj nych PZD.

§ 2
Za sa dy za kła da nia i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych oraz za rzą dza nia ni mi re gu lu ją w szcze -
gól no ści:

1) usta wa z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, zwa na da lej „usta wą”,

2) usta wa z dnia 7 lip ca 1994 ro ku – Pra wo bu dow la ne,
3) usta wa z dnia 13 wrze śnia 1996 ro ku o utrzy ma niu

czy sto ści i po rząd ku w gmi nach,
4) usta wa z dnia 3 lip ca 2002 ro ku – Pra wo lot ni cze,
5) usta wa z dnia 16 kwiet nia 2004 ro ku o ochro nie przy -

ro dy,
6) sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 

6 kwiet nia 2006 ro ku, zwa ny da lej „sta tu tem”,
7) uchwa ły i wy tycz ne or ga nów Związ ku.

§ 3
1. Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zwa ny da lej „PZD”,

za kła da i pro wa dzi ro dzin ne ogro dy dział ko we na grun -
tach prze ka za nych lub na by tych na ten cel i za rzą dza ni -
mi po przez swo je or ga ny.

2. Wy łącz nie ogród wpi sa ny do Re je stru ROD pro wa -
dzo ne go przez Kra jo wą Ra dę PZD jest ro dzin nym ogro -
dem dział ko wym w ro zu mie niu usta wy i ko rzy sta 
z upraw nień wy ni ka ją cych z jej prze pi sów.

§ 4
1. Pra wa i obo wiąz ki człon ków PZD oraz kom pe ten cje

or ga nów PZD re gu lu je sta tut.
2. Czło nek PZD ma pra wo:
1) brać udział w wal nym ze bra niu ROD,
2) wy bie rać i być wy bie ra nym do or ga nów PZD,
3) uzy ski wać in for ma cje o dzia łal no ści PZD,
4) zwra cać się do or ga nów PZD o ochro nę swo ich praw

i in te re sów w za kre sie człon ko stwa w PZD i użyt ko wa -
nia dział ki w ROD,

5) wy stę po wać z wnio ska mi i po stu la ta mi do or ga nów
PZD,

6) skła dać od wo ła nia od uchwał i orze czeń or ga nów
PZD bez po śred nio do ty czą cych je go oso by,

7) brać udział w ze bra niu or ga nu PZD, na któ rym po dej -
mo wa na jest uchwa ła do ty czą ca je go oso by w pierw szej
in stan cji, za bie rać głos i skła dać wy ja śnie nia na ta kim po -
sie dze niu,

8) pierw szeń stwa w uzy ska niu pra wa do dział ki w od -
twa rza nym lub ist nie ją cym ROD w przy pad ku li kwi da cji
ROD, w któ rym do tych czas użyt ko wał dział kę,

9) pierw szeń stwa przy za mia nie dział ki w tym sa mym
lub in nym ROD,

10) ko rzy stać z urzą dzeń i obiek tów ROD,
11) wska za nia oso by bli skiej wspól nie użyt ku ją cej z nim

dział kę ja ko swo je go na stęp cę na wy pa dek śmier ci, któ rej
na le ży przy dzie lić użyt ko wa ną przez nie go dział kę,

12) sku tecz ne go zrze cze nia się pra wa do dział ki na rzecz
oso by bli skiej,

13) do od szko do wa nia za mie nie na dział ce sta no wią ce
je go wła sność w przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go czę -
ści, na któ rej użyt ko wał dział kę,

14) ko rzy stać z po rad nic twa związ ko we go w za kre sie
za go spo da ro wa nia dział ki i upraw ogrod ni czych,

15) wglą du w do ku men ta cję do ty czą cą je go człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki,

16) usta na wia nia opie ku na na czas okre ślo ny re gu la mi nem,
17) do nie za kłó co ne go ko rzy sta nia z dział ki,
18) oso bi ście ak cep to wać in wen ta ry za cję na nie sień i na -

sa dzeń sta no wią cych je go wła sność w związ ku z ich wy -
ce ną przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go w przy pad ku
li kwi da cji ROD lub je go czę ści i oso bi ście wno sić do rze -
czo znaw cy ma jąt ko we go uwa gi do spo rzą dzo nej wy ce ny
w for mie ope ra tu sza cun ko we go.

3. Po nad to czło nek PZD w ogro dzie dział ko wym jest
upraw nio ny w szcze gól no ści do:

Re gu la min ROD uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w dniu 7 kwiet nia 2004 ro ku – stan na dzień 1 ma ja 2012 r.

ROZDZIAŁ I
Prze pi sy wstęp ne

34



1) ko rzy sta nia z po mo cy i in struk ta żu Spo łecz nej Służ -
by In struk tor skiej,

2) udzia łu w szko le niach i po ka zach or ga ni zo wa nych
przez za rząd ogro du i okrę go wy za rząd,

3) ko rzy sta nia z bi blio te ki ogro do wej,
4) wy stę po wa nia do za rzą du ogro du we wszyst kich

spra wach do ty czą cych za go spo da ro wa nia i użyt ko wa nia
ogro du i dział ki,

5) zgła sza nia wnio sków do ty czą cych funk cjo no wa nia 
i za rzą dza nia ogro dem dział ko wym,

6) wy stę po wa nia do ogro do wej ko mi sji re wi zyj nej 
w spra wach ogro du,

7) wy stę po wa nia do ogro do wej ko mi sji roz jem czej 
w spra wach z jej za kre su dzia ła nia,

8) ko rzy sta nia z urzą dzeń i na rzę dzi wspól nych ogro du
dział ko we go,

9) uczest ni cze nia we wszyst kich im pre zach i uro czy sto -
ściach or ga ni zo wa nych przez za rząd ogro du.

4. Czło nek zwy czaj ny ma obo wią zek:
1) prze strze gać usta wę, sta tut oraz wy da ne na je go pod -

sta wie uchwa ły or ga nów PZD,
2) prze strze gać za sad współ ży cia spo łecz ne go,
3) dbać o do bre imię PZD i pol skie go ogrod nic twa

dział ko we go,
4) użyt ko wać przy dzie lo ną mu dział kę zgod nie z ni niej -

szym re gu la mi nem,
5) dzia łać w in te re sie PZD i je go człon ków,
6) brać czyn ny udział w ży ciu PZD,
7) uisz czać skład kę człon kow ską do 31 ma ja da ne go ro -

ku oraz opła ty uchwa lo ne przez upraw nio ne ni niej szym
sta tu tem or ga ny PZD w ter mi nie przez nie usta lo nym, 
a w przy pad ku zwło ki – wraz z obo wią zu ją cy mi od set ka -
mi usta wo wy mi,

8) ak tu ali zo wać da ne oso bo we i ad res do ko re spon den -
cji,

9) ota czać opie ką mie nie PZD.
5. Czło nek PZD w ogro dzie dział ko wym ko rzy sta 

z ochro ny wy ni ka ją cej z usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, sta tu tu oraz dzia łal no ści or ga nów PZD.

§ 5
1. Ro dzin ny ogród dział ko wy jest pod sta wo wą jed nost -

ką or ga ni za cyj ną PZD.
2. Ro dzin ny ogród dział ko wy sta no wi wy dzie lo ny ob -

szar grun tu bę dą cy we wła da niu PZD, po dzie lo ny na te re -
ny ogól ne i dział ki oraz wy po sa żo ny w in fra struk tu rę
nie zbęd ną do je go pra wi dło we go funk cjo no wa nia.

3. Ro dzin ny ogród dział ko wy po wi nien obej mo wać co
naj mniej 50 dzia łek.

4. Ro dzin nym ogro dem dział ko wym jest ogród wpi sa -
ny do Re je stru ROD pro wa dzo ne go przez Kra jo wą Ra dę
PZD.

5. Ro dzin ny ogród dział ko wy po wi nien po sia dać na zwę
usta lo ną przez wal ne ze bra nie je go człon ków i nada ną
przez okrę go wy za rząd.

6. Pra wo użyt ko wa nia lub użyt ko wa nia wie czy ste go
przy słu gu ją ce PZD do nie ru cho mo ści, na któ rej zlo ka li -
zo wa no ro dzin ny ogród dział ko wy, po win no być ujaw nio -
ne w księ dze wie czy stej.

§ 6
Ro dzin ny ogród dział ko wy, bę dą cy urzą dze niem uży -

tecz no ści pu blicz nej, speł nia po zy tyw ną ro lę w urba ni sty -
ce i eko sys te mie miast i osie dli, two rze niu wa run ków
ży cia spo łecz no ści lo kal nych i dział ko wych ro dzin. Szcze -
gól ne zna cze nie ogro du dział ko we go po le ga na kształ to -
wa niu śro do wi ska, ochro nie i za cho wa niu skład ni ków
przy ro dy, pro wa dze niu i pro pa go wa niu dzia łal no ści eko -
lo gicz nej, pro wa dze niu sze ro kiej dzia łal no ści na rzecz
spo łecz no ści lo kal nej.

§ 7
Ro dzin ne ogro dy dział ko we za kła da się na czas nie okre -

ślo ny, ja ko obiek ty sta łe, z za strze że niem § 160 ust. 2.

§ 8
1. Ro dzin ny ogród dział ko wy mo że skła dać się z kil ku

te re nów.
2. Te ren, ja ko ob szar grun tu, jest wy dzie lo ną jed nost ką

prze strzen ną po dzie lo ną na dział ki.
3. Ro dzin ny ogród dział ko wy (w tym tak że te ren), w za -

leż no ści od wiel ko ści, moż na po dzie lić na sek to ry.
4. Sek tor jest po moc ni czą jed nost ką prze strzen ną ogro -

du uła twia ją cą za rzą dza nie i funk cjo no wa nie ogro du,
ozna czo ną na pla nie za go spo da ro wa nia ogro du.

§ 9
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy mo że wy kre ślić z Re je stru

ROD ro dzin ny ogród dział ko wy nie speł nia ją cy wy mo -
gów prze pi sów pra wa do ty czą cych za go spo da ro wa nia 
i funk cjo no wa nia. Wnio sek w tym za kre sie skła da wła ści -
wy okrę go wy za rząd.

§ 10
1. Dział ka jest pod sta wo wą jed nost ką prze strzen ną 

w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, któ rej po wierzch nię
usta la się w gra ni cach od 300 do 500 m2.

2. Po wierzch nia i gra ni ce dział ki mu szą być zgod ne 
z pla nem za go spo da ro wa nia ogro du.

3. Dział ka nie pod le ga po dzia ło wi na mniej sze jed nost -
ki prze strzen ne.

§ 11
1. Dział ka w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym prze zna -

czo na jest do za spo ka ja nia po trzeb człon ka Związ ku i je -
go ro dzi ny w za kre sie ak tyw ne go wy po czyn ku i pro-
wa dze nia upraw ogrod ni czych przede wszyst kim na wła -
sne po trze by.

2. Dział ka ma szcze gól ne zna cze nie dla in te gra cji wie -
lo po ko le nio wej ro dzi ny, wy cho wa nia dzie ci i mło dzie ży,
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za cho wa nia ak tyw no ści i zdro wia lu dzi trze cie go wie ku
oraz po pra wy wa run ków by to wych ro dzi ny.

3. Dział ka w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym nie mo -
że być wy ko rzy sty wa na do in nych ce lów, niż okre ślo ne
w ust.1, a przede wszyst kim obo wią zu je cał ko wi ty za kaz
pro wa dze nia na dział ce dzia łal no ści go spo dar czej oraz
wy naj mo wa nia czę ści lub ca łej dział ki.

4. Za kaz, okre ślo ny w ust. 3, sto su je się od po wied nio
do al ta ny.

§ 12
1. Dział ka nie mo że być wy ko rzy sty wa na do za miesz -

ki wa nia.
2. Przez za miesz ki wa nie ro zu mie się dłu go trwa łe prze -

by wa nie z za mia rem sku pie nia i re ali za cji swo ich spraw
ży cio wych.

3. Al ta na na te re nie dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział -
ko wym nie jest obiek tem miesz kal nym; prze by wa nie 
w niej nie mo że sta no wić pod sta wy do urzę do we go po -
twier dze nia cza so we go lub sta łe go po by tu.

§ 13
1. Użyt kow ni kiem dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział -

ko wym jest peł no let nia oso ba fi zycz na, któ rej uchwa łą za -
rzą du ogro du lub pre zy dium okrę go we go za rzą du nada no
człon ko stwo PZD i przy dzie lo no dział kę.

2. Przy dzie le nie dział ki w użyt ko wa nie człon ko wi PZD
jest rów no znacz ne z przy zna niem pra wa do ko rzy sta nia 
z tej dział ki współ mał żon ko wi człon ka PZD i ich ro dzi nie.

3. W ist nie ją cym ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
człon ko stwo PZD i pra wo użyt ko wa nia dział ki na da je za -
rząd ogro du.

4. W no wym lub od twa rza nym cał ko wi cie lub czę ścio -
wo ro dzin nym ogro dzie dział ko wym człon ko stwo Związ -
ku i pra wo użyt ko wa nia dział ki na da je pre zy dium okrę-
go wy za rząd.

5. Na wa run kach okre ślo nych w sta tu cie, użyt kow ni ka -
mi dzia łek w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym mo gą być
rów nież in sty tu cje pro wa dzą ce dzia łal ność spo łecz ną,
oświa to wą, kul tu ral ną, wy cho waw czą, re ha bi li ta cyj ną,
do bro czyn ną lub opie ki spo łecz nej.  Szcze gó ło we za sa dy
ko rzy sta nia przez te in sty tu cje z dział ki oraz urzą dzeń 
i obiek tów ROD okre śla uchwa ła Kra jo wej Ra dy.

§ 14
1. Urzą dze nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go prze zna -

czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez użyt kow ni ków
dzia łek są wła sno ścią PZD.

2. Na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na
dział ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so wych
użyt kow ni ka dział ki, sta no wią je go wła sność.

ROZDZIAŁ II
Za sa dy or ga ni za cyj ne ro dzin ne go ogro du dział ko we go

§ 15
Or ga na mi sa mo rzą du PZD w ro dzin nym ogro dzie dział -

ko wym są:
1) wal ne ze bra nie człon ków ro dzin ne go ogro du dział -

ko we go (kon fe ren cja de le ga tów), zwa ne da lej „wal nym
ze bra niem”,

2) za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go, zwa ny da lej
„za rzą dem”,

3) ko mi sja re wi zyj na ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
zwa na da lej „ko mi sją re wi zyj ną”,

4) ko mi sja roz jem cza ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
zwa na da lej „ko mi sją roz jem czą”.

§ 16
Czło nek or ga nu ro dzin ne go ogro du dział ko we go wy ko -

nu ją cy spo łecz ne obo wiąz ki, pod le ga ochro nie praw nej
PZD w za kre sie wy ni ka ją cym ze spra wo wa nia man da tu.

§ 17
1. W ro dzin nym ogro dzie dział ko wym po sia da ją cym

po nad 300 człon ków PZD, mo gą być or ga ni zo wa ne ko ła.
2. Ko ło jest po moc ni czą jed nost ką or ga ni za cyj ną obej -

mu ją cą je den lub wię cej sek to rów lub te ren.

3. Uchwa łę o po wo ła niu ko ła lub je go li kwi da cji po dej -
mu je za rząd. Za rząd zwo łu je pierw sze ze bra nie or ga ni za -
cyj ne ko ła, któ re pro wa dzi wy zna czo ny czło nek za rzą du.

4. Ze bra nie ko ła zwo łu je za rząd w po ro zu mie niu z prze -
wod ni czą cym ko ła na za sa dach okre ślo nych w § 26 re gu -
la mi nu.

5. Do kom pe ten cji ze bra nia człon ków ko ła na le ży:
1) wy bór ze swe go gro na de le ga ta (de le ga tów) na kon -

fe ren cję de le ga tów ro dzin ne go ogro du dział ko we go we -
dług za sad okre ślo nych przez za rząd - de le gat za cho wu je
man dat tyl ko na kon fe ren cję, na któ rą zo stał wy bra ny,

2) opi nio wa nie spra woz dań z dzia łal no ści za rzą du, ko -
mi sji re wi zyj nej i ko mi sji roz jem czej,

3) opi nio wa nie rocz ne go pla nu pra cy (pro gra mu dzia -
ła nia) i pre li mi na rza fi nan so we go.

6. Do ze brań kół ma ją od po wied nio za sto so wa nie prze -
pi sy § 27 ust.1 i 2 re gu la mi nu do ty czą ce wal nych ze brań.

§ 18
1. Prze wod ni czą cy ko ła wy bie ra ny jest na pierw szym

ze bra niu człon ków ko ła na okres ka den cji or ga nów PZD
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym.

2. Prze wod ni czą cy re pre zen tu je ko ło przed za rzą dem.
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3. Prze wod ni czą cy ko ła mo że być człon kiem za rzą du
lub in nych or ga nów Związ ku w ogro dzie.

4. Prze wod ni czą cy ko ła:
1) kie ru je ko łem,
2) prze wod ni czy ze bra niu ko ła,
3) współ pra cu je z człon ka mi ko ła,
4) za pew nia łącz ność człon ków ko ła z za rzą dem,
5) dba o in fra struk tu rę oraz spra wy człon ków Związ ku

two rzą cych ko ło i wnio ski stąd wy pły wa ją ce przed sta wia
za rzą do wi.

§ 19
1. W przy pad ku nie wy wią zy wa nia się z obo wiąz ków

lub dzia ła nia na szko dę PZD za rząd ma pra wo od wo łać
prze wod ni czą ce go ko ła.

2. Uchwa ła o od wo ła niu prze wod ni czą ce go ko ła po win -
na za wie rać uza sad nie nie oraz po ucze nie o pra wie od wo -
ła nia się od tej uchwa ły w ter mi nie 14 dni od da ty jej
otrzy ma nia do pre zy dium okrę go we go za rzą du. Wnie sie -
nie od wo ła nia nie wstrzy mu je de cy zji o od wo ła niu.

§ 20
1. Wła ści wy or gan jed nost ki okrę go wej po wo łu je or gan

ko mi sa rycz ny dla ro dzin ne go ogro du dział ko we go w ra -
zie:

1) wy ga śnię cia po wy żej 50% man da tów człon ków or ga -
nu usta lo nych przez wal ne ze bra nie,

2) od wo ła nia (za wie sze nia) or ga nu przez od po wied ni
or gan wyż sze go stop nia,

3) nie do ko na nia wy bo ru or ga nu przez wal ne ze bra nie,
na któ rym cią żył ta ki obo wią zek.

2. Licz bę człon ków or ga nu ko mi sa rycz ne go okre śla or -
gan do ko nu ją cy po wo ła nia.

3. Or gan ko mi sa rycz ny dzia ła do cza su po wo ła nia te go
or ga nu w dro dze wy bo rów, nie dłu żej jed nak niż 6 mie się -
cy od po wo ła nia. W uza sad nio nych przy pad kach wła ści -
wy or gan PZD mo że prze dłu żać okres dzia ła nia or ga nu
ko mi sa rycz ne go, któ ry łącz nie nie mo że prze kro czyć
dwóch lat.

4. Człon kiem or ga nu ko mi sa rycz ne go mo że być każ dy
czło nek PZD, z wy jąt kiem osób, któ re na pod sta wie sta -
tu tu ma ją za kaz spra wo wa nia man da tu w or ga nach PZD.

5. Or ga no wi ko mi sa rycz ne mu przy słu gu ją wszyst kie
upraw nie nia za stę po wa ne go or ga nu.

6. Kosz ty dzia łal no ści or ga nu ko mi sa rycz ne go po no si
ro dzin ny ogród dział ko wy.

§ 21
1. Ustę pu ją cy za rząd oraz ko mi sje re wi zyj na i roz jem -

cza wy da ją no wo wy bra ne mu za rzą do wi oraz ko mi sjom
re wi zyj nej i roz jem czej, po sia da ne ru cho mo ści i nie ru cho -
mo ści oraz do ku men ta cję i pie cząt ki PZD w for mie pro -
to ko łu zdaw czo -od bior cze go. Ustę pu ją ce or ga ny do ko-
nu ją prze ka za nia nie zwłocz nie, nie póź niej jed nak niż 
w cią gu 14 dni od wy ga śnię cia man da tu.

2. Prze ka za nie, o któ rym mo wa w ust. 1, do ty czy tak że:
1) za wie szo nych (od wo ła nych) or ga nów lub ich człon -

ków,
2) or ga nów, w któ rych wy ga sły man da ty po wy żej 50%

licz by człon ków or ga nu usta lo nej przez wal ne ze bra nie. 
3. Za wie sze ni (od wo ła ni) człon ko wie do ko nu ją prze ka -

za nia oso bie wy zna czo nej przez or gan do ko nu ją cy za wie -
sze nia (od wo ła nia), a za wie szo ne (od wo ła ne) or ga ny 
i or ga ny, któ rym wy ga sły man da ty po wy żej 50% człon -
ków po cho dzą cych z wy bo ru, or ga nom ko mi sa rycz nym.

4. Nie wy ko na nie przez ustę pu ją ce (za wie szo ne, od wo -
ła ne) or ga ny PZD lub ich człon ków obo wiąz ków, okre -
ślo nych w ust. 1, sta no wi ra żą ce na ru sze nie prze pi sów
związ ko wych i sta no wi pod sta wę do pod ję cia dzia łań,
okre ślo nych w § 36 sta tu tu w sto sun ku do osób win nych
oraz wy eg ze kwo wa nia na dro dze praw nej zwro tu ru cho -
mo ści, nie ru cho mo ści oraz do ku men ta cji i pie czą tek bę dą -
cych wła sno ścią PZD.

5. Z chwi lą wy ga śnię cia man da tu człon ka or ga nu 
w ROD tra cą waż ność udzie lo ne mu peł no moc nic twa 
i upo waż nie nia, w tym tak że do dys po no wa nia środ ka mi
fi nan so wy mi znaj du ją cy mi się w ka sie i na ra chun kach
banko wych ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

ROZDZIAŁ III
Wal ne ze bra nie człon ków ro dzin ne go ogro du dział ko we go

§ 22
1. Naj wyż szym or ga nem ro dzin ne go ogro du dział ko we go

jest wal ne ze bra nie człon ków al bo kon fe ren cja de le ga tów.
2. Wal ne ze bra nia mo gą być zwy czaj ne i nad zwy czaj ne.
3. Zwy czaj ne wal ne ze bra nia dzie lą się na:

1) spra woz daw czo -wy bor cze,
2) spra woz daw cze, od by wa ne co rocz nie.

4. Do kon fe ren cji de le ga tów ma ją za sto so wa nie prze pi -
sy do ty czą ce wal nych ze brań z wy łą cze niem § 80 ust. 1
sta tu tu.

§ 23
1. W ro dzin nych ogro dach dział ko wych po sia da ją cych

po nad 300 człon ków lub skła da ją cych się z kil ku te re nów,
za miast wal nych ze brań, mo gą od by wać się kon fe ren cje
de le ga tów, w któ rych uczest ni czą de le ga ci, wy bra ni na ze -
bra niach kół we dług za sad usta lo nych przez za rząd.

2. De cy zję o od by wa niu w ogro dzie kon fe ren cji 
de le ga tów i po wo ła niu kół po dej mu je za rząd w dro dze
uchwa ły.
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§ 24
Za rząd zwo łu je wal ne ze bra nie i pro po nu je po rzą dek

ob rad. O ter mi nie i pro po no wa nym po rząd ku ze bra nia za -
rząd za wia da mia pi sem nie okrę go wy za rząd, na co naj -
mniej 14 dni przed ter mi nem wal ne go ze bra nia.

§ 25
Wal ne ze bra nie od by wa się do 30 kwiet nia da ne go ro ku.

Od stęp stwa od te go ter mi nu do pusz czal ne są wy łącz nie
za zgo dą pre zy dium okrę go we go za rzą du.

§ 26
1. O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne go ze bra -

nia 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 – człon ków PZD na co naj mniej 14 dni
przed ter mi nem wal ne go ze bra nia. Za wia do mie nie mo że
być wy sła ne człon ko wi PZD pocz tą elek tro nicz ną, je że li
uprzed nio wy ra ził na to pi sem ną zgo dę, po da jąc ad res, na
któ ry za wia do mie nie po win no być wy sła ne. 

2. W za wia do mie niu, o któ rym mo wa w ust. 1, po da je
się po nad to miej sce, ter min i go dzi ny wy ło że nia ma te ria -
łów spra woz daw czych, przy czym wy ło że nie mu si na stą -
pić co naj mniej na 7 dni przed ter mi nem wal ne go ze -
bra nia.

3. W ro dzin nych ogro dach dział ko wych, w któ rych od -
by wa ją się kon fe ren cje de le ga tów, prze pi sy ust. 1 i 2 ma -
ją za sto so wa nie do za wia da mia nia de le ga tów.

§ 27
1. Wal ne ze bra nie w pierw szym ter mi nie jest pra wo -

moc ne przy obec no ści po nad po ło wy człon ków PZD da -
ne go ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

2. Wal ne ze bra nie mo że od być się w dru gim ter mi nie, co
naj mniej pół go dzi ny po wy zna czo nej go dzi nie roz po czę -
cia w pierw szym ter mi nie, o ile w za wia do mie niu o ze -
bra niu po da no rów nież moż li wość od by cia go w dru gim
ter mi nie i po uczo no człon ków o tym, że uchwa ły pod ję te
w dru gim ter mi nie są waż ne i obo wią zu ją wszyst kich
człon ków ogro du bez wzglę du na licz bę obec nych na ze -
bra niu.

3. Prze pi sy ust. 2 nie ma ją za sto so wa nia do kon fe ren cji
de le ga tów.

§ 28
1. Wal ne ze bra nie otwie ra pre zes za rzą du lub za stę pu ją -

cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes.
2. Je że li o wy zna czo nej go dzi nie roz po czę cia wal ne go

ze bra nia nie jest obec na wy ma ga na więk szość człon ków
PZD, pre zes za rzą du ogła sza, że nie ma kwo rum i in for -
mu je ze bra nych, że zgod nie z ad no ta cją na za wia do mie -
niu ze bra nie od bę dzie się w dru gim ter mi nie.

3. Prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia wy bie ra ją spo -
śród sie bie obec ni na ze bra niu człon ko wie PZD z ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go w gło so wa niu jaw nym, zwy kłą

więk szo ścią gło sów. Gło so wa nie prze pro wa dza pre zes za -
rzą du, któ ry po wy bo rze prze wod ni czą ce go prze ka zu je
mu pro wa dze nie wal ne go ze bra nia.

4. Prze wod ni czą cy ze bra nia przed sta wia pro po no wa ny
po rzą dek ze bra nia oraz pro jekt re gu la mi nu wal ne go ze -
bra nia, któ re przyj mo wa ne są zwy kłą więk szo ścią gło sów
w gło so wa niu jaw nym.

§ 29
Za rząd przy go to wu je i przed kła da na wal ne ze bra nie

nie zbęd ne do ku men ty, a w szcze gól no ści:
1) spra woz da nie ze swej dzia łal no ści, w tym spra woz -

da nie fi nan so we, 
2) pro jekt pla nu pra cy (pro gra mu dzia ła nia),
3) pro jekt pre li mi na rza fi nan so we go,
4) pro jekt uchwa ły w spra wie opła ty na rzecz ro dzin ne -

go ogro du dział ko we go z po da niem ter mi nu jej wno sze -
nia,

5) pro jekt uchwa ły w spra wie opła ty ener ge tycz nej z po -
da niem ter mi nu jej wno sze nia (do ty czy ogro dów ze lek -
try fi ko wa nych),

6) pro jekt pla nu prac na rzecz ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go wy ni ka ją cych z po trzeb ogro du oraz wy so kość
ekwi wa len tu pie nięż ne go w przy pad ku nie wy ko na nia tych
prac przez człon ka PZD,

7) pro jekt pla nu za mie rzeń in we sty cyj nych i re mon to -
wych, ich kosz to rys, źró dła fi nan so wa nia ze wska za niem
udzia łu człon ków zwy czaj nych w pra cach na ten cel.

8) pro jekt od dziel nej uchwa ły w spra wie każ de go za da -
nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD ze wska za -
niem udzia łu człon ków zwy czaj nych w pra cach na ten cel,

9) pro jekt uchwa ły w spra wie opła ty wod nej z po da niem
ter mi nu jej wno sze nia.

§ 30
1. Z wal ne go ze bra nia spo rzą dza się pro to kół, któ ry pod -

pi su je prze wod ni czą cy ze bra nia oraz pro to ko lant.
2. Za rząd prze ka zu je do okrę go we go za rzą du w cią gu

14 dni od da ty od by cia wal ne go ze bra nia uwie rzy tel nio ne
ko pie pod ję tych uchwał wraz z za łącz ni ka mi oraz ko pię
pro to ko łu ob rad wal ne go ze bra nia, pro to ko łu po wo ła nej
na wal nym ze bra niu ko mi sji man da to wej, wy bor czej oraz
uchwał i wnio sków, a z ze bra nia spra woz daw czo -wy bor -
cze go tak że wy kaz wy bra nych człon ków or ga nów i de le -
ga tów na okrę go wy zjazd de le ga tów (re jo no wą kon-
fe ren cję) PZD wraz z ich an kie ta mi. Uwie rzy tel nie nie ko -
pii na stę pu je po przez opie czę to wa nie pie czę cią ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go, pod pi sa nie ich przez prze wod-
ni czą ce go wal ne go ze bra nia oraz ak tu al ne go pre ze sa za -
rzą du.

3. Do ku men ta cja wal ne go ze bra nia, to zna czy: za wia -
do mie nie o ze bra niu, po rzą dek ob rad, li stę obec no ści,
spra woz da nia z dzia łal no ści za rzą du, ko mi sji re wi zyj nej 
i roz jem czej, spra woz da nie fi nan so we, pro to kół z ob rad,
pro to ko ły po wo ła nych ko mi sji, rocz ny plan pra cy (pro -
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gram dzia ła nia), pre li mi narz fi nan so wy i pod ję te uchwa -
ły, a z ze bra nia spra woz daw czo -wy bor cze go tak że pro to -
ko ły ko mi sji man da to wej i wy bor czej są do ku men ta mi
chro nio ny mi i po win ny być prze cho wy wa ne ze szcze gól -
ną sta ran no ścią.

§ 31
Wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) jest waż ne, je -

że li wy peł ni ło za da nia prze wi dzia ne sta tu tem i ni niej szym
re gu la mi nem.

§ 32
1. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga -

tów), zwo ła ne w try bie i na za sa dach okre ślo nych sta tu tem

i ni niej szym re gu la mi nem, mo że po dej mo wać uchwa ły
wy łącz nie w spra wach, dla któ rych zo sta ło zwo ła ne i uwi -
docz nio nych w za wia do mie niach do star czo nych człon -
kom Związ ku.

2. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga -
tów) mo że być zwo ła ne w każ dym cza sie do roz pa trze nia
spraw na le żą cych do kom pe ten cji wal nych ze brań spra -
woz daw czych i spra woz daw czo -wy bor czych.

§ 33
W ro dzin nych ogro dach dział ko wych mo gą od by wać

się ze bra nia człon ków o cha rak te rze po rząd ko wym i in -
for ma cyj nym w spra wach nie za strze żo nych dla wal nych
ze brań (kon fe ren cji de le ga tów).

ROZDZIAŁ IV
Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go

§ 34
Za rząd pro wa dzi spra wy ro dzin ne go ogro du dział ko we -

go i re pre zen tu je go na ze wnątrz we dług za sad okre ślo -
nych w sta tu cie.

§ 35
1. Licz bę człon ków za rzą du usta la wal ne ze bra nie spra -

woz daw czo -wy bor cze (kon fe ren cja de le ga tów) w gra ni -
cach okre ślo nych przez sta tut, a na stęp nie do ko nu je ich
wy bo ru.

2. 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 i skarb ni ka.

§ 36
1. Pre zes kie ru je i od po wia da za ca ło kształt prac za rzą -

du.
2. Wi ce pre ze si kie ru ją i od po wia da ją za po wie rzo ne im

dzie dzi ny dzia łal no ści za rzą du.
3. Se kre tarz od po wia da za do ku men to wa nie dzia łal no -

ści za rzą du.
4. Skarb nik od po wia da za pro wa dze nie spraw fi nan so -

wych i do ku men ta cji fi nan so wej.

§ 37
Za rząd do ko nu je w dro dze uchwa ły po dzia łu obo wiąz -

ków po mię dzy swo ich człon ków, z uwzględ nie niem § 36
re gu la mi nu.

§ 38
1. Dla spraw ne go wy ko ny wa nia swo ich za dań, za rząd

mo że, w za leż no ści od po trzeb, po wo ły wać i od wo ły wać
spo śród człon ków ogro du ko mi sje pro ble mo we sta łe i do -
raź ne.

2. Prze wod ni czą cy mi ko mi sji są de sy gno wa ni przez za -
rząd człon ko wie za rzą du.

3. Za rząd po wo łu je go spo da rza (go spo da rzy) ogro du.
Go spo da rzem nie mo że być czło nek ko mi sji re wi zyj nej,
czło nek ko mi sji roz jem czej, ani czło nek za rzą du peł nią cy
funk cję pre ze sa, wi ce pre ze sa, se kre ta rza oraz skarb ni ka.

4. Spra wy go spo dar cze za pew nia ją ce funk cjo no wa nie
ogro du i ob słu ga tech nicz na in fra struk tu ry ogro do wej na -
le żą do obo wiąz ków go spo da rza (go spo da rzy) ogro du.

5. Nad zór nad pra cą ko mi sji i go spo da rzy spra wu je za -
rząd.

§ 39
1. Za rząd ob ra du je na po sie dze niach i po dej mu je de cy -

zje w for mie uchwał zwy kłą więk szo ścią gło sów przy
obec no ści po nad po ło wy licz by człon ków za rzą du usta lo -
nej na wal nym ze bra niu.

2. Po sie dze nia za rzą du zwo łu je pre zes lub za stę pu ją cy
go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes. Po sie dze nie na -
le ży zwo łać tak że na żą da nie co naj mniej 1/3 licz by człon -
ków za rzą du, na żą da nie ko mi sji re wi zyj nej lub na
po le ce nie or ga nu wyż sze go stop nia.

3. Po sie dze niu za rzą du prze wod ni czy pre zes lub za stę -
pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes.

4. Po sie dze nia za rzą du od by wa ją się co naj mniej raz 
w mie sią cu.

§ 40
1. Z po sie dze nia za rzą du spo rzą dza się pro to kół, któ ry

pod pi su ją pre zes lub za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz -
ków wi ce pre zes oraz se kre tarz lub in ny czło nek za rzą du.

2. Uchwa ły za rzą du spo rzą dza ne są w for mie pi sem nej
pod ry go rem ich nie waż no ści.

3. Pod ję te na ze bra niu uchwa ły pod pi su ją oso by wy mie -
nio ne w ust. 1.

4. 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
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każ dej spra wy; uchwa ły ta kie za rząd do rę cza za in te re so -
wa ne mu.

§ 41
1. Za rząd obo wią za ny jest do gro ma dze nia i prze cho -

wy wa nia środ ków fi nan so wych ogro du na kon cie ban ko -
wym zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy.

2. Wzo ry pod pi sów osób upo waż nio nych do dys po no -
wa nia środ ka mi fi nan so wy mi ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go po twier dza okrę go wy za rząd.

3. Za rząd przyj mu je od człon ków PZD skład ki człon kow -
skie i in ne wpła ty na rzecz ogro du na kon to ban ko we.

4. W uza sad nio nych przy pad kach oso ba upo waż nio na
przez za rząd (ka sjer) mo że oso bi ście przyj mo wać od
człon ków PZD wpła ty. Ka sje rem nie mo że być czło nek
ko mi sji re wi zyj nej, czło nek za rzą du peł nią cy funk cję pre -
ze sa, wi ce pre ze sa oraz se kre ta rza, ani oso ba pro wa dzą ca
księ go wość ogro du. 

5. Ka sjer wy da je wpła ca ją ce mu po kwi to wa nie imien ne
z wy szcze gól nie niem da ty, ty tu łu i wy so ko ści wpła ty.
Każ dy ro dzaj opła ty wy od ręb nia się na po kwi to wa niu, 
a w szcze gól no ści skład kę człon kow ską, opła tę na rzecz
ogro du, opła tę ener ge tycz ną i opła tę wod ną. Po kwi to wa -
nie wy da je się na dru kach obo wią zu ją cych w PZD, któ re
sta no wią do ku men ty ści słe go za ra cho wa nia.

§ 42
1. W przy pad ku nie opła ce nia w ter mi nie do 31 ma ja

skład ki człon kow skiej lub in nych opłat na rzecz ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go w usta lo nym przez wal ne ze -
bra nie ter mi nie, za rząd obo wią za ny jest na li czać od set ki
usta wo we za zwło kę li cząc od dnia na stęp ne go po usta lo -
nym ter mi nie.

2. Je że li dzień ozna czo ny ja ko ter min wpła ty jest dniem
usta wo wo wol nym od pra cy, ter min upły wa dnia na stęp ne go.

3. Za dzień wpła ty uzna je się da tę wpły wu środ ków na
kon to ro dzin ne go ogro du dział ko we go al bo da tę wpła ty
w ka sie ogro du.

§ 43
1. W przy pad ku opóź nie nia wpła ty skład ki człon kow -

skiej i in nych opłat na rzecz ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go, za rząd wzy wa na pi śmie człon ka PZD do do ko -
na nia wpła ty na leż no ści w ozna czo nym ter mi nie in for mu -
jąc jed no cze śnie, że nie wy ko na nie we zwa nia (w ca ło ści
lub czę ści) za gro żo ne jest sank cja mi prze wi dzia ny mi 
w §§ 23 i 36 sta tu tu.

2. Pi sem ne we zwa nie, o któ rym mo wa w ust.1 do rę cza
się człon ko wi PZD bez po śred nio za po kwi to wa niem lub
za po śred nic twem pocz ty za zwrot nym po twier dze niem
od bio ru. Kosz ty we zwa nia ob cią ża ją człon ka PZD.

§ 44
Za rząd pro wa dzi do ku men ta cję człon ków PZD – użyt -

kow ni ków dzia łek. Do ku men ta cja po win na za wie rać 
w szcze gól no ści: de kla ra cję człon kow ską, uchwa łę 
o nada niu człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki,
de cy zję przy dzia łu dział ki, za świad cze nie o od by tym
szko le niu oraz in ne nie zbęd ne do ku men ty do ty czą ce
człon ka PZD użyt ku ją ce go dział kę w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym.

§ 45
1. Za rząd od po wie dzial ny jest za wła ści we prze cho wy -

wa nie do ku men ta cji: ogro du, człon ków PZD, wal nych ze -
brań, po sie dzeń za rzą du, fi nan so wej i in nych do ku men tów
waż nych z punk tu wi dze nia in te re sów człon ków PZD,
Związ ku oraz funk cjo no wa nia ogro du. Obo wią zek prze -
cho wy wa nia ist nie je w okre sach prze wi dzia nych w in -
struk cji kan ce la ryj nej dla ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych.

2. W przy pad ku bra ku moż li wo ści prze cho wy wa nia ar -
chi wal nych do ku men tów w ogro dzie, spo sób ich prze cho -
wy wa nia za rząd uzgad nia z okrę go wym za rzą dem.

§ 46
1. Za rząd obo wią za ny jest do dzia ła nia na rzecz bez pie -

czeń stwa w ogro dzie. W tym ce lu za rząd przed sta wia wal -
ne mu ze bra niu pro po zy cje do ty czą ce za pew nie nia bez-
pie czeń stwa na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

2. Pro po zy cje, o któ rych mo wa w ust. 1, uwzględ nia ją 
w szcze gól no ści moż li wość mo ni to ro wa nia ogro du, je go
ochro ny we wła snym za kre sie lub przez wy kwa li fi ko wa -
ny pod miot, bu do wy urzą dzeń słu żą cych bez pie czeń stwu
(oświe tle nie, łącz ność), a tak że współ pra cę z or ga na mi po -
rząd ko wy mi.

§ 47
1. Za rząd or ga ni zu je w ogro dzie im pre zy kul tu ral ne 

i in te gra cyj ne, a w szcze gól no ści dzień dział kow ca, ini -
cju je współ pra cę z do ma mi kul tu ry oraz in ny mi pla ców -
ka mi i or ga ni za cja mi o ce lach spo łecz nych.

2. W in te re sie naj bar dziej po trze bu ją cych dział kow ców
za rząd po dej mu je od po wied nie dzia ła nia we wła snym za -
kre sie oraz współ pra cu je z sa mo rzą dem lo kal nym i je go
służ ba mi.

§ 48
W ce lu pro pa go wa nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go

wśród dzie ci i mło dzie ży za rząd po wi nien dą żyć do
współ pra cy z pla ców ka mi oświa to wy mi i szko ła mi, 
a tak że do ma mi dziec ka i in ny mi pla ców ka mi i or ga ni za -
cja mi.

§ 49
1. W ce lu zwięk sze nia wśród dzie ci i mło dzie ży za in te -

re so wa nia użyt ko wa niem dział ki, upo wszech nia nia wie -
dzy ogrod ni czej i eko lo gicz nej, w ogro dzie mo że być
po wo ła ne przez za rząd ko ło mło dych dział kow ców.
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2. Ko ło mło dych dział kow ców po win no współ pra co wać
z ko ła mi mło dzie żo wy mi w szko łach i pla ców kach oświa -
to wych i kul tu ral nych o po krew nych za in te re so wa niach.

§ 50
Za rząd ota cza opie ką ko ło mło dych dział kow ców,

udzie la mu po mo cy or ga ni za cyj nej oraz, w mia rę moż li -
wo ści, po mo cy fi nan so wej.

§ 51
1. Nad zór nad dzia łal no ścią ko ła mło dych dział kow ców

spra wu je za rząd.
2. W uza sad nio nych przy pad kach za rząd mo że roz wią -

zać ko ło.

§ 52
1. Pre zes za rzą du mo że pro wa dzić biu ro we dług za sad

okre ślo nych przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, od po wia -
da za je go funk cjo no wa nie i jest je go kie row ni kiem w ro -
zu mie niu ko dek su pra cy.

2. Biu ro wy ko nu je czyn no ści ad mi ni stra cyj ne nie zbęd -
ne dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro du.

3. W biu rze mo gą być za trud nia ni człon ko wie za rzą du.
Za trud nie nie nie jest zwią za ne z peł nio ną funk cją, lecz z
wy ko ny wa niem za dań okre ślo nych w za kre sie czyn no ści.

4. Do po wo ła nia biu ra nie zbęd ne jest uję cie kosz tów je -
go funk cjo no wa nia w pre li mi na rzu fi nan so wym uchwa -
lo nym przez wal ne ze bra nie.

5. Biu ro pro wa dzi się zgod nie z wy mo ga mi ko dek su
pra cy i in ny mi obo wią zu ją cy mi w tej mie rze prze pi sa mi.

§ 53
1. Pre zes za rzą du od po wia da za pra wi dło we spo rzą dza -

nie i prze cho wy wa nie do ku men ta cji biu ra.
2. Ustę pu ją cy pre zes za rzą du prze ka zu je do ku men ta cję

biu ra no wo wy bra ne mu pre ze so wi w for mie pro to ko łu
zdaw czo -od bior cze go w cią gu 14 dni od dnia wy bo ru.

§ 54
W ce lu pra wi dło we go pro wa dze nia do ku men ta cji fi nan -

so wej ro dzin ne go ogro du dział ko we go, obo wią zek jej pro -
wa dze nia na le ży po wie rzyć ośrod ko wi fi nan sowo-księ-
go we mu pro wa dzo ne mu przez okrę go wy za rząd lub oso -
bie po sia da ją cej od po wied nie kwa li fi ka cje. Obo wiąz ku te -
go nie moż na po wie rzyć człon ko wi or ga nu w ROD. 

§ 55
Księ go wość ro dzin ne go ogro du dział ko we go pro wa -

dzo na jest w opar ciu o obo wią zu ją cy w PZD plan kont 
i ogól nie obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa fi nan so we go.

ROZDZIAŁ V
Dzia łal ność kon tro l na w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym

§ 56
1. Dzia łal ność kon tro l ną w ro dzin nym ogro dzie dział -

ko wym pro wa dzi ko mi sja re wi zyj na.
2. Licz bę człon ków ko mi sji re wi zyj nej usta la wal ne ze -

bra nie spra woz daw czo -wy bor cze (kon fe ren cja de le ga tów)
w gra ni cach okre ślo nych przez sta tut, a na stęp nie do ko -
nu je ich wy bo ru.

3. Ko mi sja re wi zyj na wy bie ra ze swe go gro na prze wod -
ni czą ce go, je go za stęp ców i se kre ta rza.

§ 57
1. Ko mi sja re wi zyj na do ko nu je okre so wej oce ny ca ło -

kształ tu dzia łal no ści za rzą du.
2. Ko mi sja re wi zyj na do ko nu je, co naj mniej dwa ra zy 

w ro ku ka len da rzo wym, kon tro li i oce ny dzia łal no ści za -

rzą du, w tym fi nan so wej.
3. Wy ni ki kon tro li, o któ rej mo wa w ust. 1, wraz z wnio -

ska mi ko mi sja przed sta wia na po sie dze niu za rzą du.
4. Wy ni ki kon tro li oraz oce nę rocz nej dzia łal no ści za -

rzą du ko mi sja re wi zyj na przed sta wia wraz z wnio ska mi
na wal nym ze bra niu spra woz daw czym, a oce na za okres
ka den cji przed sta wia na jest na wal nym ze bra niu spra woz -
daw czo -wy bor czym z wnio skiem w spra wie ab so lu to rium
dla ustę pu ją ce go za rzą du.

5. Rocz na oce na dzia łal no ści za rzą du obej mu je wy ko na -
nie uchwał wal ne go ze bra nia do ty czą cych pla nu pra cy po -
przez usto sun ko wa nie się do wy ko na nia pre li mi na rza i
spo rzą dzo ne go przez za rząd spra woz da nia me ry to rycz ne -
go i fi nan so we go.

ROZDZIAŁ VI
Dzia łal ność roz jem cza i me dia cyj na w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym

§ 58
1. Dzia łal ność orze ka ją cą, roz jem czą i me dia cyj ną w ro -

dzin nym ogro dzie dział ko wym pro wa dzi ko mi sja roz jem -
cza.

2. Licz bę człon ków ko mi sji roz jem czej usta la wal ne ze -
bra nie spra woz daw czo -wy bor cze (kon fe ren cja de le ga tów)
w gra ni cach okre ślo nych przez sta tut, a na stęp nie do ko -
nu je ich wy bo ru.
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3. Ko mi sja roz jem cza wy bie ra ze swe go gro na prze wod -
ni czą ce go, je go za stęp ców i se kre ta rza.

§ 59
Ko mi sja roz jem cza roz po zna je i roz strzy ga od wo ła nia

człon ków PZD od uchwał za rzą du, na kła da ją cych ka ry
po rząd ko we prze wi dzia ne § 23 sta tu tu oraz od wo ła nia od
uchwał za rzą du o po zba wie niu człon ko stwa Związ ku 
i pra wa użyt ko wa nia dział ki, pod ję tych przez za rząd na
pod sta wie § 36 sta tu tu.

§ 60
1. Ko mi sja roz jem cza mo że pro wa dzić me dia cje w spo -

rach po mię dzy człon ka mi PZD.
2. Me dia cję, za zgo dą za in te re so wa nych stron, pro wa dzi

ze spół ko mi sji roz jem czej w skła dzie trzy oso bo wym.
3. Je że li me dia cja nie za koń czy się ugo dą, spra wę przej -

mu je za rząd.
§ 61

1. Za war cie ugo dy na stę pu je w for mie pi sem nej. Ugo -
dę pod pi su ją stro ny i człon ko wie ze spo łu me dia cyj ne go
ko mi sji roz jem czej.

2. Ugo da sprzecz na z pra wem po wszech nie obo wią zu -
ją cym, po sta no wie nia mi sta tu tu lub re gu la mi nu, jest z mo -
cy pra wa nie waż na. Stwier dze nie nie waż no ści na le ży do
okrę go wej ko mi sji roz jem czej.

3. Od ugo dy za war tej przez dział kow ców w wy ni ku me -
dia cji, nie przy słu gu je od wo ła nie do żad nej in stan cji PZD.

4. Człon ko wie PZD, któ rzy za war li ugo dę, zo bo wią za -
ni są do jej wy ko na nia i prze strze ga nia za war tych w niej
usta leń.

5. Je że li jed na ze stron (lub obie) nie wy wią zu ją się 
z wa run ków ugo dy, spra wę roz strzy ga za rząd.

ROZDZIAŁ VII
Przyj mo wa nie w po czet człon ków Związ ku i przy dzie la nie dzia łek w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym

§ 62
1. Oso ba ubie ga ją ca się o człon ko stwo Związ ku i pra wo

użyt ko wa nia dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
skła da w za rzą dzie wnio sek, a na stęp nie de kla ra cję człon -
kow ską we dług wzo ru usta lo ne go przez Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy.

2. W przy pad ku no wo po wsta ją ce go ogro du wnio sek 
i de kla ra cję, o któ rej mo wa w ust. 1, skła da się w okrę go -
wym za rzą dzie.

§ 63
1. Człon ko stwo Związ ku i pra wo użyt ko wa nia dział ki 

w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym na by wa się z dniem
pod ję cia przez za rząd (pre zy dium okrę go we go za rzą du)
uchwa ły na da ją cej człon ko stwo i pra wo użyt ko wa nia
ozna czo nej dział ki. Na pod sta wie tej uchwa ły za rząd
(okrę go wy za rząd) do rę cza no we mu człon ko wi PZD „De -
cy zję przy dzia łu dział ki” i le gi ty ma cję człon kow ską.

2. W ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, któ re go grunt
jest w użyt ko wa niu wie czy stym PZD – na wnio sek dział -
kow ca i je go koszt – usta na wia się pra wo użyt ko wa nia
dział ki w for mie umo wy no ta rial nej i do ko nu je wpi su do
księ gi wie czy stej.

§ 64
1. Oso ba ubie ga ją ca się o człon ko stwo PZD i pra wo

użyt ko wa nia dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
mu si speł niać wa run ki okre ślo ne w § 9 sta tu tu.

2. Przy przy dzia le dział ki wła ści wy or gan PZD po wi -
nien uwzględ nić funk cję dział ki, sta tu to we za da nia PZD 
w za kre sie po mo cy ro dzi nie i oso bom nie peł no spraw nym,

wa run ki by to we oraz miej sce za miesz ka nia i wa run ki pra -
cy oso by ubie ga ją cej się o przy dział dział ki.

§ 65
1. Przed pod ję ciem uchwa ły o nada niu człon ko stwa

PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki, ubie ga ją cy się o przy -
dział dział ki po wi nien od być or ga ni zo wa ne przez PZD
szko le nie.

2. Prze pis ust. 1 nie do ty czy współ mał żon ka człon ka
PZD.

§ 66
Od mo wa nada nia człon ko stwa PZD i przy dzie le nia

dział ki, na stę pu je w for mie uchwa ły za rzą du z uza sad nie -
niem i po ucze niem o pra wie i ter mi nie od wo ła nia się do
okrę go we go za rzą du.

§ 67
1. Współ mał żo nek człon ka PZD mo że ubie gać się 

o nada nie człon ko stwa PZD i przy dział dział ki użyt ko wa -
nej przez współ mał żon ka.

2. Czło nek PZD oraz je go współ mał żo nek nie mo gą
ubie gać się o nada nie pra wa użyt ko wa nia do dat ko wej
dział ki.

3. Współ mał żon ko wie użyt ku ją cy od dziel ne dział ki
przed za war ciem związ ku mał żeń skie go za cho wu ją do -
tych cza so we pra wo do tych dzia łek. W sto sun ku do tych
człon ków PZD nie ma ją za sto so wa nia prze pi sy do ty czą -
ce opła ca nia przez współ mał żon ków jed nej skład ki człon -
kow skiej, jed nej opła ty na rzecz ogro du i in nych opłat
uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie. 
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§ 68
Po pod ję ciu uchwa ły o nada niu człon ko stwa PZD 

i przy dzie le niu dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
no wo przy ję ty czło nek PZD wpła ca na kon to ban ko we ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go lub do ka sy ogro du:

1) wpi so we – w wy so ko ści uchwa lo nej przez okrę go wy
za rząd we dług za sad usta lo nych przez Kra jo wą Ra dę,

2) skład kę człon kow ską za rok bie żą cy – w wy so ko ści
usta lo nej przez Kra jo wą Ra dę,

3) opła tę in we sty cyj ną – w wy so ko ści usta lo nej przez
za rząd zgod nie z in struk cją Kra jo wej Ra dy,

4) opła tę na rzecz ogro du uchwa lo ną przez wal ne ze bra -
nie, o ile po przed ni użyt kow nik jej nie uiścił,

5) in ne opła ty wy ni ka ją ce z ni niej sze go re gu la mi nu
uchwa lo ne przez wal ne ze bra nie, o ile po przed ni użyt kow -
nik ich nie uiścił.

§ 69
1. W przy pad ku przy ję cia do PZD oboj ga mał żon ków

wpła ca ją oni jed no wpi so we i jed ną opła tę in we sty cyj ną,
a tak że po bie ra na jest od nich jed na skład ka człon kow ska.

2. Z opłat in we sty cyj nych zwol nie ni są:
1) czło nek PZD przy za mia nie dzia łek w tym sa mym

ogro dzie,
2) współ mał żo nek lub oso ba bli ska – w ro zu mie niu sta -

tu tu - przej mu ją ca dział kę po człon ku PZD.
3. W przy pad ku roz wią za nia mał żeń stwa przez roz wód

i nada nia człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki
by łe mu współ mał żon ko wi człon ka PZD nie po bie ra się
wpi so we go i opła ty in we sty cyj nej.

§ 70
1. Czło nek PZD, któ re mu przy dzie lo no dział kę, obo -

wią za ny jest za pła cić po przed nie mu użyt kow ni ko wi
uzgod nio ną war tość, bę dą cych je go wła sno ścią urzą dzeń

i na sa dzeń znaj du ją cych się na dział ce.
2. Je że li bez po śred nie roz li cze nie po mię dzy po przed -

nim i no wym użyt kow ni kiem jest nie moż li we z przy czyn
nie za wi nio nych przez no we go użyt kow ni ka lub gdy po -
przed ni użyt kow nik ma zo bo wią za nia fi nan so we w sto -
sun ku do ogro du, no wy użyt kow nik prze ka zu je na leż ność
za urzą dze nia i na sa dze nia za rzą do wi.

3. Za rząd obo wią za ny jest po in for mo wać oso bę ubie -
ga ją cą się o człon ko stwo PZD i pra wo użyt ko wa nia dział -
ki o zo bo wią za niach fi nan so wych po przed nie go użyt kow-
ni ka i ko niecz no ści roz li cze nia się z nim za po śred nic -
twem za rzą du.

§ 71
1. Le gi ty ma cja człon kow ska ozna czo na sym bo lem 

A jest do ku men tem po twier dza ją cym upraw nie nie do ko -
rzy sta nia z praw i przy wi le jów człon ka PZD, a tak że wy -
peł nia nia czyn ne go i bier ne go pra wa wy bor cze go słu żąc
ja ko man dat do gło so wa nia w cza sie wal nych ze brań
(kon fe ren cji de le ga tów).

2. Le gi ty ma cja ozna czo na sym bo lem B prze zna czo na
jest dla ro dzi ny człon ka PZD. Do ku ment ten po twier dza
upraw nie nia je go po sia da cza je dy nie do ko rzy sta nia 
z dział ki użyt ko wa nej przez człon ka swo jej ro dzi ny.

§ 72
1. Po wy peł nie niu obo wiąz ków okre ślo nych w §§ 62,

63, 65 i 68 re gu la mi nu upo waż nio ny przed sta wi ciel za -
rzą du wpro wa dza no we go użyt kow ni ka na dział kę.

2. Sa mo wol ne prze ka za nie dział ki przez do tych cza so -
we go użyt kow ni ka za gro żo ne jest sank cja mi prze wi dzia -
ny mi w § 36 sta tu tu.

3. Sa mo wol ne ob ję cie dział ki w użyt ko wa nie mo że sta -
no wić pod sta wę do od mo wy nada nia człon ko stwa PZD 
i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

ROZDZIAŁ VIII
Zmia na użyt kow ni ka dział ki

§ 73
1. Zmia na użyt kow ni ka dział ki na stę pu je w przy pad ku

po zba wie nia lub wy ga śnię cia człon ko stwa PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki.

2. Zmia na użyt kow ni ka dział ki na stę pu je rów nież 
w przy pad ku za mia ny dział ki przez do tych cza so we go
użyt kow ni ka w tym sa mym lub in nym ro dzin nym ogro -
dzie dział ko wym.

3. Zmia na użyt kow ni ka dział ki mo że na stą pić w przy -
pad ku roz wią za nia mał żeń stwa przez roz wód i skre śle nia
z li sty człon ków PZD.

§ 74
Je że li z by łym użyt kow ni kiem by ła spi sa na umo wa no -

ta rial na o jej użyt ko wa nie i do ko na no sto sow ne go wpi su

w księ dze wie czy stej, umo wę na le ży roz wią zać i zło żyć
do są du wnio sek o wy kre śle nie wpi su. Kosz ty z tym zwią -
za ne ob cią ża ją by łe go użyt kow ni ka.

§ 75
1. Za mie nia ją cy dział kę w tym sa mym lub in nym ogro -

dzie za cho wu je człon ko stwo PZD i nie wpła ca wpi so we -
go.

2. Pod sta wą do za sto so wa nia ust. 1 jest przed ło że nie
przez za mie nia ją ce go dział kę po twier dze nia człon ko stwa
Związ ku wy sta wio ne go przez za rząd po przed nie go ogro -
du, chy ba że na stę pu je za mia na dzia łek w tym sa mym
ogro dzie.

3. Szcze gó ło we za sa dy za mia ny dzia łek okre śli uchwa -
ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.
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§ 76
1. W ra zie wy ga śnię cia człon ko stwa PZD i pra wa użyt -

ko wa nia dział ki na sku tek śmier ci człon ka Związ ku,
współ mał żo nek nie bę dą cy człon kiem Związ ku za cho wu -
je pra wo do ko rzy sta nia z dział ki i pod le ga ochro nie PZD
w ter mi nie okre ślo nym przez sta tut na zło że nie wnio sku 
o nada nie człon ko stwa.

2. Po otrzy ma niu wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 1, za -
rząd obo wią za ny jest do star czyć wnio sko daw cy de kla ra -
cję człon kow ską.

3. Nie zwłocz nie po zło że niu de kla ra cji, za rząd na da je
człon ko stwo PZD i pra wo użyt ko wa nia dział ki.

4. Współ mał żo nek zmar łe go człon ka PZD, któ re mu
nada no człon ko stwo, nie wno si wpi so we go i opła ty in we -
sty cyj nej.

§ 77
1. Re zy gna cja z człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia

dział ki na stę pu je przez zło że nie w za rzą dzie pi sem ne go
oświad cze nia człon ka PZD o zrze cze niu się człon ko stwa
PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

2. Je że li współ mał żo nek skła da ją ce go re zy gna cję nie
jest człon kiem PZD ko niecz na jest je go pi sem na i po twier -
dzo na zgo da na re zy gna cję z użyt ko wa nia dział ki.

3. Je że li współ mał żo nek nie bę dą cy człon kiem PZD nie
wy ra ża zgo dy na zrze cze nie się dal sze go użyt ko wa nia
dział ki, za rząd wzy wa go do zło że nia de kla ra cji. Po zło -
że niu przez nie go de kla ra cji, za rząd na da je współ mał żon -
ko wi człon ko stwo PZD i pra wo użyt ko wa nia dział ki.
Współ mał żo nek, któ re mu nada no człon ko stwo PZD nie
wno si wpi so we go ani opła ty in we sty cyj nej.

§ 78
1. Re zy gna cja z człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia

dział ki zło żo na przez jed ne go z roz wie dzio nych mał żon -
ków po wo du je po zo sta wie nie w dal szym użyt ko wa niu
dział ki dru gie mu z roz wie dzio nych mał żon ków, je że li jest
człon kiem PZD.

2. Je że li roz wie dzio ny mał żo nek nie jest człon kiem
PZD, a je go by ły współ mał żo nek zrzek nie się człon ko -
stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki, to za rząd wzy -
wa go do zło że nia de kla ra cji człon kow skiej. Po zło że niu
de kla ra cji człon kow skiej, za rząd na da je mu człon ko stwo
PZD i pra wo użyt ko wa nia dział ki.

§ 79
1. Czło nek PZD nie bę dą cy w związ ku mał żeń skim ma

pra wo zło żyć za rzą do wi pi sem ne oświad cze nie wska zu ją -
ce oso bę bli ską w ro zu mie niu sta tu tu, wspól nie z nim ko -
rzy sta ją cą z dział ki ja ko swo je go na stęp cę na wy pa dek
śmier ci. 

2. Oświad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, mo że być 
w każ dym cza sie od wo ła ne.

3. Je że li na stęp ca speł nia wa run ki okre ślo ne w §§ 5 ust. 1
pkt 6 oraz 9 sta tu tu, przy słu gu je mu pra wo pierw szeń stwa

do nada nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki po
zmar łym człon ku PZD.

§ 80
1. W sto sun ku do człon ka PZD, któ ry po rzu cił dział kę,

ma ją od po wied nio za sto so wa nie prze pi sy § 36 sta tu tu.
2. Przez po rzu ce nie dział ki na le ży ro zu mieć nie użyt ko -

wa nie jej przez co naj mniej je den rok, nie za leż nie od
wnie sio nej skład ki człon kow skiej, opła ty na rzecz ogro du
lub in nych opłat uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie. Na
po rzu ce nie wska zu je przede wszyst kim stan za go spo da -
ro wa nia urzą dzeń, al ta ny i na sa dzeń na dział ce świad czą -
cy o jej trwa łym nie użyt ko wa niu.

3. Po rzu ce nie stwier dza za rząd na pod sta wie pi sem ne -
go wnio sku wraz z uza sad nie niem wła ści wej ko mi sji pro -
ble mo wej.

§ 81
1. Za rząd sta je się dys po nen tem dział ki po upra wo moc -

nie niu się uchwa ły o stwier dze niu wy ga śnię cia człon kow -
stwa PZD z po wo du:

1) śmier ci człon ka PZD,
2) zrze cze nia się człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia

dział ki i nie wska za nia w zrze cze niu, ja ko na stęp cy oso -
by bli skiej,

3) nie użyt ko wa nia lub nie za go spo da ro wa nia dział ki 
w ROD w cią gu 9 mie się cy od jej przy dzie le nia. 

2. Prze pi sy ust.1 pkt 1 nie do ty czą sy tu acji, gdy przy ży -
ciu po zo sta je współ mał żo nek zmar łe go człon ka PZD.

§ 82
1. W przy pad ku po zba wie nia człon ko stwa PZD i pra wa

użyt ko wa nia dział ki al bo wy ga śnię cia człon ko stwa z in -
nych przy czyn niż okre ślo nych w § 81 re gu la mi nu, za rząd
sta je się dys po nen tem dział ki do pie ro po upra wo moc nie -
niu się uchwa ły za rzą du, nie wcze śniej jed nak niż po ze -
bra niu plo nów.

2. Osta tecz ny czas na ze bra nie plo nów usta la się na
dzień 31 paź dzier ni ka.

3. W przy pad ku po zba wie nia człon ko stwa PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki na sku tek udo wod nio nej kra dzie ży,
do ko na nej na szko dę in ne go człon ka PZD lub Związ ku,
za rząd sta je się dys po nen tem dział ki z chwi lą upra wo moc -
nie nia się uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa. Prze pis
ust. 1 i 2 nie ma za sto so wa nia.

§ 83
1. W przy pad ku za sto so wa nia wo bec człon ka PZD

sank cji po zba wie nia człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa -
nia dział ki, do chwi li upra wo moc nie nia się uchwa ły 
(z uwzględ nie niem § 163 sta tu tu), dział ka nie mo że być
przy dzie lo na in ne mu użyt kow ni ko wi.

2. Z za strze że niem ust. 1, za rząd mo że przy dzie lić no -
we mu użyt kow ni ko wi dział kę za go spo da ro wa ną w spo -
sób ra żą co sprzecz ny z po sta no wie nia mi ni niej sze go
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re gu la mi nu, je że li no wy użyt kow nik uprzed nio zo bo wią -
że się na pi śmie do usu nię cia w od po wied nim ter mi nie
nie pra wi dło wo ści w za go spo da ro wa niu, a w szcze gól no -
ści do ro ze bra nia al ta ny lub in ne go obiek tu, przej mu jąc 
w tym wzglę dzie peł ną od po wie dzial ność.

§ 84
1. W przy pad kach okre ślo nych w § 81 i § 82 ust. 3 re -

gu la mi nu, in wen ta ry za cję na le ży prze pro wa dzić w okre -
sie we ge ta cyj nym po zwa la ją cym na usta le nie wszyst kich
na sa dzeń i upraw na dział ce. Za pi sem ną zgo dą do tych -
cza so we go użyt kow ni ka in wen ta ry za cję moż na prze pro -
wa dzić w in nym ter mi nie.

2. W przy pad ku po zba wie nia człon ko stwa PZD lub wy -
ga śnię cia z przy czyn in nych, niż okre ślo nych w ust. 1, za -
rząd zle ca prze pro wa dze nie in wen ta ry za cji po ze bra niu
plo nów.

3. Z chwi lą otrzy ma nia uchwa ły za rzą du po zba wia ją cej
człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki, użyt kow -
nik nie ma pra wa do ko ny wa nia żad nych in we sty cji i trwa -
łych na sa dzeń na dział ce.

§ 85
In wen ta ry za cji i wy ce ny na sa dzeń i urzą dzeń nie do ko -

nu je się:
1) gdy ustę pu ją cy z dział ki i ubie ga ją cy się o jej użyt ko -

wa nie i człon ko stwo PZD zgod nie usta lą ich war tość i zło -
żą pi sem ne oświad cze nie w tej spra wie,

2) dział kę przej mu je wska za na w zrze cze niu oso ba bli -
ska,

3) dział kę przej mu je współ mał żo nek po zmar łym człon -
ku PZD,

4) po roz wo dzie, nie za leż nie od te go, któ re mu z by łych
współ mał żon ków za rząd przy zna pra wo użyt ko wa nia
dział ki.

§ 86
1. In wen ta ry za cji, o któ rej mo wa w § 84, do ko nu je ko -

mi sja in wen ta ry za cyj na po wo ła na przez za rząd.
2. O ter mi nie prze pro wa dze nia in wen ta ry za cji za rząd

za wia da mia do tych cza so we go użyt kow ni ka dział ki na pi -
śmie za po twier dze niem od bio ru na 14 dni przed ter mi -
nem in wen ta ry za cji.

3. In wen ta ry za cja mo że być prze pro wa dzo na pod nie -
obec ność do tych cza so we go użyt kow ni ka lub upo waż nio -
nej przez nie go oso by tyl ko wów czas, gdy zo stał on pra-
wi dło wo po wia do mio ny o jej ter mi nie i nie zło żył wnio -
sku o prze su nię cie ter mi nu z waż nych przy czyn.

4. Pro to kół in wen ta ry za cyj ny pod pi su ją wszy scy człon -
ko wie ko mi sji oraz do tych cza so wy użyt kow nik lub oso ba
przez nie go upo waż nio na (z za strze że niem przy pad ków
okre ślo nych w ust. 3). Do tych cza so wy użyt kow nik ma
pra wo wnieść uwa gi do pro to ko łu.

5. W przy pad ku od mo wy pod pi sa nia pro to ko łu in wen -
ta ry za cyj ne go przez do tych cza so we go użyt kow ni ka lub

oso bę przez nie go upo waż nio ną, ko mi sja od no to wu je ten
fakt w pro to ko le. Za in te re so wa ny mo że żą dać wpi sa nia
do pro to ko łu przy czyn, dla któ rych od ma wia je go pod pi -
sa nia.

§ 87
1. War tość na sa dzeń i urzą dzeń znaj du ją cych się na

dział ce usta la się po lu bow nie.
2. Za rząd, w przy pad ku spo ru o war tość na sa dzeń i urzą -

dzeń, mo że zle cić, z wła snej ini cja ty wy lub na wnio sek 
i koszt za in te re so wa nych, do ko na nie wy ce ny bie głym rze -
czo znaw com.

3. Na wnio sek i koszt ustę pu ją ce go z dział ki usta le nie
war to ści na sa dzeń i urzą dzeń mo że być do ko na ne w dro -
dze prze tar gu, w któ rym mo gą brać udział oso by ocze ku -
ją ce na przy dział dział ki i speł nia ją ce wa run ki okre ślo ne
w § 9 sta tu tu. Pod sta wą roz li cze nia z ustę pu ją cym z dział -
ki jest za ak cep to wa nie przez nie go wy ni ków prze tar gu.

§ 88
1. War tość na sa dzeń i urzą dzeń zwra ca się oso bie upraw -

nio nej po przy dzie le niu dział ki no we mu człon ko wi Związ -
ku i wpła ce niu przez nie go usta lo nej su my od po wia da ją cej
tej war to ści wy li czo nej we dług § 87 re gu la mi nu.

2. Z usta lo nej su my od po wia da ją cej war to ści na sa dzeń
i urzą dzeń za rząd po trą ca za le głe skład ki, kosz ty wy ce ny
oraz in ne nie opła co ne na leż no ści wy ni ka ją ce z uchwał
wal ne go ze bra nia.

3. Gdy prze ka za nie na leż no ści za na sa dze nia i urzą dze -
nia na dział ce by łe mu użyt kow ni ko wi na tra fia na ja kie -
kol wiek trud no ści, kwo tę tę za rząd prze ka zu je do de po -
zy tu są do we go.

§ 89
Skie ro wa nie po zwu do są du przez by łe go użyt kow ni ka

dział ki z rosz cze niem o od szko do wa nie wyż sze niż usta -
lo ne w wy ni ku wy ce ny nie wstrzy mu je nada nia człon ko -
stwa PZD i przy dzie le nia dział ki no we mu użyt kow ni ko wi
pod wa run kiem zło że nia przez nie go pi sem ne go zo bo wią -
za nia do do ko na nia do pła ty, je że li sąd uzna rosz cze nie by -
łe go użyt kow ni ka.

§ 90
1. W ra zie nie opusz cze nia dział ki w ter mi nach okre ślo -

nych ni niej szym re gu la mi nem przez użyt kow ni ka, któ re -
go człon ko stwo Związ ku usta ło, za rząd lub no wy
użyt kow nik dział ki kie ru je po zew o wy da nie do wła ści -
we go miej sco wo są du po wszech ne go.

2. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1, za rząd mo że
na ło żyć na oso bę, któ ra nie opu ści ła dział ki w sto sow nym
ter mi nie – za każ dy roz po czę ty rok – opła tę w wy so ko ści
trzy krot no ści skład ki człon kow skiej, opła ty na rzecz ogro -
du oraz in nych opłat uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie.

3. Uisz cze nie opła ty, o któ rej mo wa w ust. 2, nie zwal -
nia z obo wiąz ku nie zwłocz ne go opusz cze nia dział ki.
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§ 91
Za go spo da ro wa nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go

oraz bu do wa pod sta wo wych urzą dzeń na le żą do PZD.

§ 92
1. Pod sta wą bu do wy, wy po sa że nia i urzą dze nia ro dzin -

ne go ogro du dział ko we go jest plan za go spo da ro wa nia.
2. Plan za go spo da ro wa nia za twier dza pre zy dium okrę -

go we go za rzą du.
3. Zmia ny w pla nie za go spo da ro wa nia ogro du do ko nu -

je pre zy dium okrę go we go za rzą du. Zmia ny w pla nie za -
go spo da ro wa nia ogro du nie mo gą po wo do wać zmniej-
sze nia lub zwięk sze nia po wierzch ni dział ki po za nor mę
okre ślo ną w art. 13 ust. 3 usta wy.

4. Wnio sek o zmia nę pla nu skła da za rząd na pod sta wie
uchwa ły wal ne go ze bra nia. 

§ 93
Plan za go spo da ro wa nia opar ty jest na pod kła dzie geo de -

zyj nym, okre śla gra ni ce ogro du, je go po dział na dział ki 
z za zna cze niem ich gra nic, po wierzch ni i nu me ra cji oraz
pod sta wo wą in fra struk tu rę ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go.

§ 94
1. In fra struk tu rę ro dzin ne go ogro du dział ko we go sta no -

wią urzą dze nia słu żą ce do wspól ne go użyt ku człon ków
PZD, bę dą ce wła sno ścią Związ ku, na któ rą skła da ją się:

1) ogro dze nie ze wnętrz ne,
2) ale je i dro gi ogro do we,
3) miej sca po sto jo we,
4) pla ce go spo dar cze, te re ny re kre acyj ne i spor to we,

ogród ki jor da now skie i in ne te re ny użyt ku ogól ne go,
5) dom dział kow ca, bu dyn ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar -

cze, hy dro for nie,
6) sa ni ta ria ty,
7) pa sy zie le ni ochron nej,
8) drze wa i krze wy ozdob ne oraz po zo sta ła zie leń ogro -

do wa,
9) urzą dze nia i sieć wo do cią go wa,
10) sieć ener ge tycz na,
11) in ne ele men ty wy po sa że nia słu żą ce do wspól ne go

użyt ku.
2. W ce lu za pew nie nia opty mal nych wa run ków do ko -

rzy sta nia z dzia łek i funk cjo no wa nia ogro du, za rząd dą ży
do wy po sa że nia ogro du w nie zbęd ną in fra struk tu rę.

§ 95
Lo ka li za cja miejsc po sto jo wych po win na uwzględ niać

po trze by człon ków PZD, funk cjo nal ność, wpływ na śro -

do wi sko na tu ral ne oraz być moż li wie naj mniej uciąż li wa
dla człon ków PZD.

§ 96
1. Wy ko rzy sta nie in fra struk tu ry ogro du do in nych ce -

lów niż wspól ne go użyt ku człon ków PZD mo że od by wać
się wy łącz nie na za sa dach okre ślo nych prze pi sa mi związ -
ko wy mi.

2. Bu do wa i mon to wa nie urzą dzeń na te re nie ogro du,
nie prze zna czo nych do funk cjo no wa nia ogro du lub wspól -
ne go użyt ku człon ków PZD jest do pusz czal ne wy łącz nie
za zgo dą pre zy dium okrę go we go za rzą du.

§ 97
Za rząd zo bo wią za ny jest za pew nić funk cjo nal ność cią -

gów ko mu ni ka cyj nych (ale jek i dróg ogro do wych).

§ 98
Ro dzin ne ogro dy dział ko we po win ny być wy po sa żo ne

w ogól no do stęp ne sa ni ta ria ty w ilo ści do sto so wa nej do
licz by dzia łek.

§ 99
Za rząd 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.

§ 100
1. W ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, za zgo dą wal -

ne go ze bra nia, do pusz cza się ho dow lę pszczół.
2. Ho dow la pszczół mo że być pro wa dzo na wy łącz nie

w zbio ro wej pa sie ce.
3. Pa sie ka, o któ rej mo wa w ust. 2, jest to wy dzie lo na na

ten cel część te re nu użyt ku ogól ne go ogro du, od izo lo wa -
na od po zo sta łej czę ści ogro du ży wo pło tem wy so kim lub
ekra nem, o wy so ko ści nie mniej szej niż 2 me try.

4. Wszel kie pra ce w pa sie ce na le ży pro wa dzić w spo -
sób za pew nia ją cy bez pie czeń stwo dział kow ców.

5. Człon ko wie PZD, któ rzy pro wa dzą ho dow lę pszczół
w pa sie ce ogro do wej two rzą ko ło pszcze la rzy.

6. Nad zór nad dzia łal no ścią ko ła spra wu je za rząd.

§ 101
Za rząd od po wie dzial ny jest za zgod ność za go spo da ro -

wa nia ogro du z obo wią zu ją cym pla nem.

§ 102
Nad zór nad za go spo da ro wa niem ro dzin ne go ogro du

dział ko we go spra wu je pre zy dium okrę go we go za rzą du.

ROZDZIAŁ IX
Za go spo da ro wa nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go
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§ 103
1. Dział ka jest in te gral ną czę ścią ro dzin ne go ogro du

dział ko we go i po win na być za go spo da ro wa na zgod nie 
z ni niej szym re gu la mi nem.

2. Gra ni ce dział ki mu szą być zgod ne z pla nem za go spo -
da ro wa nia ogro du i trwa le ozna ko wa ne.

3. Zmia na gra nic dział ki wy ma ga uprzed niej zmia ny
pla nu za go spo da ro wa nia ogro du.

4. Obo wią zek przy wró ce nia zgod no ści gra nic dział ki 
z pla nem za go spo da ro wa nia ogro du spo czy wa na za rzą -
dzie. Jed nak że obo wią zek ten ob cią ża człon ka PZD, je że -
li sa mo wol nie na ru szył gra ni ce dział ki.

§ 104
Z uwzględ nie niem wa run ków okre ślo nych ni niej szym

re gu la mi nem, dział ka mo że być wy po sa żo na w na stę pu -
ją ce urzą dze nia:

1) al ta nę,
2) szklar nię,
3) tu nel fo lio wy,
4) okna in spek to we,
5) stud nię, sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj ną i sieć elek -

trycz ną,
6) zbior ni ki wod ne (ba sen, bro dzik, oczko wod ne),
7) per go lę, tre ja że, mur ki kwia to we, ogród ki skal ne i ką -

ci ki wy po czyn ko we,
8) pia skow ni cę, huś taw kę i in ne urzą dze nia re kre acyj ne.

§ 105
1. Dział ka mu si być wy po sa żo na w kom po stow nik.
2. Kom po stow nik oraz po jem ni ki z na wo za mi płyn ny -

mi na le ży umiesz czać w za cie nio nej czę ści dział ki, 
w miej scu mniej wi docz nym, w od le gło ści co naj mniej 
1 m od gra nic dział ki.

3. Czło nek PZD 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 -
ce z dział ki czę ści ro ślin.

§ 106
1. Z za strze że niem wa run ków okre ślo nych w Pra wie bu -

dow la nym, dział ka mo że być wy po sa żo na w zbior nik na
nie czy sto ści cie kłe (szam bo).

2. Za sa dy do ty czą ce usy tu owa nia, bu do wy i eks plo ata -
cji szam ba na te re nie dział ki okre śli Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy w dro dze uchwa ły.

3. Od po wie dzial ność za wa run ki sa ni tar no -hi gie nicz ne
i ochro nę wód grun to wych przed ska że nia mi po no si czło -
nek PZD.

4. Eks plo ata cja szam ba i wy wóz nie czy sto ści mu si od -
by wać się na wa run kach okre ślo nych w prze pi sach po -
wszech nie obo wią zu ją cych.

§ 107
1. Al ta na w ogro dzie jest obiek tem wol no sto ją cym, par te -

ro wym, za pew nia ją cym ro dzi nie wa run ki do wy po czyn ku.
2. Al ta na mo że być pod piw ni czo na i po sia dać pod da sze

użyt ko we.
3. Al ta na po win na być funk cjo nal na i es te tycz na.
4. Al ta na mo że mieć po wierzch nię za bu do wy mie rzo ną

po ob ry sie ścian ze wnętrz nych:
1) w ogro dach w gra ni cach miast do 25 m2,
2) w ogro dach po za gra ni ca mi miast do 35 m2.
5. Al ta na mo że po sia dać za da szo ny ta ras otwar ty o po -

wierzch ni do 12 m2. Po wierzch ni ta ra su nie wli cza się do
po wierzch ni za bu do wy al ta ny, z wy jąt kiem je go czę ści
znaj du ją cej się pod pod da szem lub nad piw ni cą al ta ny.

6. Al ta na mo że mieć wy so kość do 5 me trów przy da chu
dwu spa do wym stro mym i 4 me trów przy in nym kształ cie
da chu.

7. Wy so kość al ta ny mie rzy się od po zio mu grun tu do
naj wyż sze go punk tu da chu.

8. Od le głość al ta ny od gra nic dział ki nie mo że być
mniej sza niż 3 me try.

9. Je że li plan za go spo da ro wa nia ro dzin ne go ogro du
dział ko we go okre śla miej sce usy tu owa nia al ta ny, czło nek
Związ ku zo bo wią za ny jest do jej wy bu do wa nia zgod nie 
z tym pla nem.

10. Al ta na w ogro dach po za gra ni ca mi miast mo że być
wy po sa żo na w ko mi nek.

§ 108
Czło nek PZD obo wią za ny jest po wia do mić na pi śmie

za rząd o za mia rze bu do wy lub roz bu do wy al ta ny, za łą cza -
jąc ry su nek uwzględ nia ją cy jej po wierzch nię za bu do wy 
i wy so kość oraz usy tu owa nie w gra ni cach dział ki.

§ 109
1. Za rząd wstrzy mu je bu do wę lub roz bu do wę al ta ny 

w przy pad ku stwier dze nia na ru sze nia prze pi sów ni niej -
sze go re gu la mi nu.

2. Czło nek PZD zo bo wią za ny jest do usu nię cia stwier -
dzo nych przez za rząd nie pra wi dło wo ści, a na wet do ro ze -
bra nia bu do wa nej lub roz bu do wy wa nej al ta ny, je śli na ru-
sze nia nie mo gą zo stać w in ny spo sób usu nię te.

3. W przy pad ku wy bu do wa nia lub roz bu do wa nia al ta ny
z na ru sze niem § 107 ni niej sze go re gu la mi nu, za rząd wzy -
wa człon ka PZD do usu nię cia stwier dzo nych na ru szeń
pod ry go rem za sto so wa nia sank cji okre ślo nej w § 36 sta -
tu tu oraz zgło sze nia sa mo wo li bu dow la nej do wła ści we -
go or ga nu nad zo ru bu dow la ne go.

§ 110
Szklar nia na dział ce mo że mieć po wierzch nię nie prze -

kra cza ją cą 25 m2 i wy so kość do 3 m. Nie mo że ona po sia -

ROZDZIAŁ X
Za go spo da ro wa nie dział ki
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dać sta łych urzą dzeń grzew czych oraz urzą dzeń, któ rych
funk cjo no wa nie za nie czysz cza śro do wi sko.

§ 111
1. Tu ne le fo lio we na dział ce nie mo gą prze kra czać 20%

cał ko wi tej po wierzch ni dział ki i 3 m wy so ko ści z tym, że
w ra zie jed no cze sne go po sia da nia szklar ni i tu ne li fo lio -
wych ich łącz na po wierzch nia nie mo że prze kra czać 20%
cał ko wi tej po wierzch ni dział ki.

2. Na te re nach uzna nych uchwa łą okrę go we go za rzą du
za po ło żo ne w re jo nach o du żym na ra że niu na ska że nia
prze my sło we lub o nie ko rzyst nych wa run kach kli ma tycz -
nych moż na za zgo dą za rzą du po sta wić tu ne le o po wierzch -
ni łącz nej do 100 m2 bez wzglę du na wiel kość dział ki.

§ 112
1. Szklar nia i tu nel fo lio wy po win ny być usy tu owa ne w

od le gło ści nie mniej szej niż 1 m od gra nic dzia łek są sied -
nich, gra ni cy ogro du i dróg ko mu ni ka cyj nych w ogro dzie.

2. Za rząd mo że na ka zać roz biór kę szklar ni i tu ne li fo lio -
wych z po wo du nie este tycz ne go wy glą du lub nie prze -
strze ga nia przy ich sta wia niu ni niej sze go re gu la mi nu.

§ 113
Okna in spek to we na dział ce mo gą mieć łącz ną po -

wierzch nię do 9 m2.

§ 114
1. Z za strze że niem wa run ków okre ślo nych w prze pi sach

po wszech nie obo wią zu ją cych, zbior ni ki wod ne na dział -
ce mo gą mieć po wierzch nię:

1) ba sen i bro dzik łącz nie do 15 m2,
2) oczko wod ne do 10 m2.
2. Łącz na po wierzch nia zbior ni ków wod nych, o któ rych

mo wa w ust. 1, nie mo że prze kra czać po wierzch ni 15 m2,
a ich głę bo kość nie mo że prze kra czać 1m.

3. Lo ka li za cję i bu do wę zbior ni ków wod nych okre śla
in struk cja Kra jo wej Ra dy.

4. Od po wie dzial ność za wa run ki sa ni tar no -hi gie nicz ne
oraz bez pie czeń stwo zwią za ne z bu do wą i użyt ko wa niem
zbior ni ka po no si czło nek PZD.

§ 115
4. Per go le, tre ja że i in ne pod po ry do ro ślin pną cych na

dział ce nie mo gą być usy tu owa ne w od le gło ści mniej szej
niż 1 metr od gra nic dział ki.

5. W od le gło ści do 2 me trów od gra nic dział ki, per go le,
tre ja że i in ne pod po ry do ro ślin pną cych nie mo gą prze kra -
czać wy so ko ści 2 me trów.

§ 116
1. Ogro dze nie dział ki nie mo że prze kra czać wy so ko ści

1 me tra i po win no być ażu ro we.
2. Umiesz cza nie na ogro dze niach ostro za koń czo nych

ele men tów, dru tu kol cza ste go oraz in nych po dob nych wy -

ro bów i ma te ria łów jest za bro nio ne.

§ 117
1. Na gra ni cy dzia łek, za pi sem ną zgo dą użyt kow ni ka

są sied niej dział ki, moż na za kła dać ży wo pło ty.
2. Wy so kość ży wo pło tu na gra ni cy po mię dzy dział ka mi

usta la ją są sia du ją cy użyt kow ni cy z tym, że nie mo że ona
prze kra czać 1 me tra.

3. Ży wo pło ty ro sną ce przy gra ni cy dział ki z alej ką (dro -
gą we wnętrz ną) nie mo gą prze kra czać wy so ko ści 1 me tra
i mu szą być pro wa dzo ne w ten spo sób, aby nie prze ra sta -
ły po za gra ni cę dział ki.

4. Ży wo pło ty ro sną ce na gra ni cy dział ki bę dą cej jed no -
cze śnie gra ni cą ogro du nie mo gą prze kra czać wy so ko ści
2 me trów i mu szą być pro wa dzo ne w ten spo sób, aby nie
prze ra sta ły po za ogro dze nie ogro du.

§ 118
1. Przy sa dze niu krze wów i drzew owo co wych na le ży do -

bie rać ga tun ki i od mia ny za le ca ne dla ogro dów dział ko -
wych.

2. Za le ca się sa dze nie drzew sła bo ro sną cych i kar ło -
wych.

3. Ga tun ki i od mia ny drzew sła bo ro sną cych i kar ło -
wych na le ży sa dzić w od le gło ści co naj mniej 2 me trów od
gra ni cy dział ki. W przy pad ku mo re li na le ży za cho wać od -
le głość co naj mniej 3 me trów. Cze re śnia i orzech wło ski
nie mo gą być sa dzo ne w od le gło ści mniej szej niż 5 me -
trów od gra ni cy dział ki, z wy jąt kiem szcze pio nych na
pod kła dach sła bo ro sną cych, któ re moż na sa dzić w od le -
gło ści nie mniej szej niż 3 me try.

4. Krze wy owo co we na le ży sa dzić w od le gło ści nie
mniej szej niż 1 m od gra ni cy dział ki, a krze wy lesz czy ny
3 me trów.

§ 119
1. Do pusz cza się sa dze nie drzew ozdob nych, w tym

igla ków, pod wa run kiem, że bę dą to ga tun ki i for my sła -
bo ro sną ce.

2. Drze wa ozdob ne, o któ rych mo wa w ust. 1, na le ży
sa dzić w od le gło ści co naj mniej 2 m od gra nic dział ki.

3. Do pusz cza się sa dze nie drzew ozdob nych w od le gło -
ści 1 me tra od gra ni cy dział ki, o ile ich wy so kość nie prze -
kro czy 2 me trów.

4. Krze wy ozdob ne sil nie ro sną ce na le ży sa dzić w od le -
gło ści co naj mniej 2 m, a krze wy sła bo ro sną ce i pło żą ce
for my igla ków co naj mniej 1 m od gra nic dział ki.

5. W od le gło ści do 2 m od gra ni cy dział ki wy so kość
drzew i krze wów ozdob nych nie po win na osią gać wię cej
niż 3 m.

§ 120
1. Czło nek PZD zo bo wią za ny jest do cię cia i prze świe -

tla nia drzew oraz krze wów owo co wych i ozdob nych w ta -
ki spo sób, aby ga łę zie nie prze kra cza ły gra nic dział ki.
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2. W ra zie nie do peł nie nia obo wiąz ku okre ślo ne go 
w ust. 1, użyt kow nik są sied niej dział ki mo że ob ciąć prze -
cho dzą ce ga łę zie, o ile wcze śniej wy zna czył są sia do wi od -
po wied ni ter min do ich usu nię cia.

3. Upraw nie nie wy ni ka ją ce z ust. 2 przy słu gu je rów nież
za rzą do wi, gdy ga łę zie prze cho dzą na te ren ogól ny.

§ 121
1. Czło nek PZD zo bo wią za ny jest do zwal cza nia na

użyt ko wa nej dział ce cho rób i szkod ni ków ro ślin.
2. Czło nek PZD mo że sto so wać na dział ce che micz ne

za bie gi ochro ny ro ślin wy łącz nie pre pa ra ta mi we dług do -
bo ru usta lo ne go przez Kra jo wą Ra dę na da ny rok.

3. Za bieg, o któ rym mo wa w ust. 2, mo że być prze pro -
wa dzo ny tyl ko w przy pad ku, gdy moż li wym jest za pew -
nie nie bez pie czeń stwa dla lu dzi i upraw ogrod ni czych
za rów no na wła snej dział ce, jak i dział kach są sied nich.

4. Przed za sto so wa niem środ ków ochro ny ro ślin czło -
nek PZD zo bo wią za ny jest do po in for mo wa nia o tym są -
sia dów po da jąc na zwę pre pa ra tu, okres ka ren cji i da tę
prze pro wa dze nia za bie gu.

§ 122
W ro dzin nych ogro dach dział ko wych obo wią zu je cał -

ko wi ty za kaz upra wy ma ku oraz in nych ro ślin, któ rych
upra wa jest za ka za na na te re nie Rze czy po spo li tej Pol -
skiej.

§ 123
1. Z za cho wa niem od po wied nich wa run ków sa ni tar nych

i hi gie nicz nych, czło nek PZD mo że pro wa dzić na dział ce
wy łącz nie chów go łę bi, kur i kró li ków, któ rych do pusz czal -
ną licz bę okre śla za rząd. Ho dow la go łę bi wy ma ga uprzed -
niej zgo dy wal ne go ze bra nia i nie mo że być pro wa dzo na 
w od le gło ści do 5 km od gra ni cy lot ni ska sto sow nie do wy -
mo gów okre ślo nych w usta wie – Pra wo lot ni cze.

2. Po miesz cze nia dla zwie rząt, o któ rych mo wa w ust. 1,
sta no wią in te gral ną część al ta ny i wli cza ne są do jej nor -
ma tyw nej po wierzch ni.

3. Czło nek Związ ku od po wia da za szko dy po wsta łe w
związ ku z pro wa dze niem cho wu zwie rząt, o któ rych mo -
wa w ust. 1.

4. Chów zwie rząt, o któ rych mo wa w ust. 1, jest do pusz -
czal ny, o ile od ręb ne prze pi sy, w szcze gól no ści prze pi sy
pra wa miej sco we go, nie sta no wią ina czej. 

§ 124
Czło nek PZD zo bo wią za ny jest do za go spo da ro wa nia i

ko rzy sta nia z dział ki zgod nie z jej prze zna cze niem i w ta -
ki spo sób, aby nie stwa rzać za gro żeń lub utrud nień w ko -
rzy sta niu z dzia łek przez są sia dów.

§ 125
Bez po śred ni nad zór nad zgod nym z re gu la mi nem za go -

spo da ro wa niem dział ki, w tym w spra wach do ty czą cych
al ta ny i in nych trwa łych urzą dzeń, spra wu je za rząd.

ROZDZIAŁ XI
Spo łecz na Służ ba In struk tor ska

§ 126
1. Spo łecz ną Służ bę In struk tor ską two rzą:
1) in struk to rzy ogro do wi, 
2) in struk to rzy okrę go wi, 
3) in struk to rzy kra jo wi.
2. Szcze gó ło wy tryb po wo ły wa nia oraz dzia ła nia in -

struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej okre śla Kra -
jo wa Ra da.

§ 127
In struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej po wo -

łu je się w ce lu re ali za cji za dań w za kre sie za go spo da ro wa -
nia, mo der ni za cji ogro dów i dzia łek, upo wszech nia nia
wie dzy i no wo ści ogrod ni czych, po mo cy człon kom PZD
w za go spo da ro wa niu i użyt ko wa niu dział ki oraz ra cjo nal -
nej i zdro wej upra wy ro ślin, a tak że ochro ny śro do wi ska.

§ 128
In struk to rzy ogro do wi Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej:
1) pro wa dzą po rad nic two i in struk taż w za kre sie za go -

spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek oraz upra wy ro ślin,
2) pro pa gu ją wie dzę i oświa tę ogrod ni czą po przez or -

ga ni zo wa nie pre lek cji i szko leń dla człon ków PZD,
3) upo wszech nia ją i roz pro wa dza ją li te ra tu rę i pra sę

ogrod ni czą, w szcze gól no ści mie sięcz nik „dział ko wiec” 
i wy daw nic twa związ ko we,

4) wdra ża ją po sta no wie nia re gu la mi nu ro dzin ne go
ogro du dział ko we go,

5) utrzy mu ją kon tak ty z pla ców ka mi pra cu ją cy mi na
rzecz ogrod nic twa.

§ 129
In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej wy ko nu -

jąc swo je za da nia:
1) bio rą udział w prze glą dach sta nu za go spo da ro wa nia

ogro du i dzia łek oraz pra cach ogro do wych ko mi sji kon -
kur so wych,

2) przed kła da ją za rzą do wi wnio ski w spra wach za go -
spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro du i dzia łek, dzia łal no -
ści szko le nio wej i za opa trze nio wej,

3) uczest ni czą w po sie dze niach za rzą du i ko mi sji pro -
ble mo wych, na któ rych oma wia ne są spra wy za go spo da -
ro wa nia i mo der ni za cji ogro du i dzia łek oraz za gad nie nia
ogrod ni cze i szko le nio we.
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§ 130
Za rząd zo bo wią za ny jest do stwo rze nia od po wied nich

wa run ków do pra cy in struk to rom ogro do wym Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej, za pew nia jąc szcze gól nie:

1) ko rzy sta nie z ta blic in for ma cyj nych w ogro dzie,
2) bez płat nie wy daw nic twa związ ko we, w tym mie -

sięcz nik „dział ko wiec”,

3) udział w szko le niach or ga ni zo wa nych przez okrę go -
we za rzą dy i Kra jo wą Ra dę.

§ 131
Dzia łal ność in struk to rów ogro do wych za rząd fi nan su je

ze środ ków ogro do we go Fun du szu Oświa to we go PZD.

ROZDZIAŁ XII
Prze pi sy po rząd ko we

§ 132
1. Czło nek PZD obo wią za ny jest:
1) dbać o es te tycz ny wy gląd dział ki i ogro du,
2) nie za kłó cać spo ko ju są sia dom,
3) utrzy my wać w czy sto ści dro gi, ale je oraz ro wy me -

lio ra cyj ne:
a) na po ło wie ich sze ro ko ści, gdy do nich przy le ga ją

dział ki po obu stro nach,
b) na ca łej ich sze ro ko ści, gdy do nich przy le ga ją dział -

ki z jed nej stro ny.
2. Licz bę go dzin ko niecz ną do utrzy my wa nia w czy sto -

ści w cią gu ro ku do dat ko wej po wierzch ni dróg i ro wów
me lio ra cyj nych po nad okre ślo ną w ust. 1 pkt 3 lit. a, któ -
rą usta la za rząd, na le ży za li czyć w wy miar prac na rzecz
ogro du uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie.

§ 133
Człon ko wi PZD za bra nia się:
1) za nie czysz cza nia dzia łek, ale jek, dróg, ro wów me lio -

ra cyj nych, te re nów przy le ga ją cych do dział ki oraz oto cze -
nia ogro du wszel ki mi od pa da mi, w tym po cho dzą cy mi 
z dział ki, np. ga łę zie, chwa sty,

2) wrzu ca nia do ogro do wych po jem ni ków na śmie ci
czę ści ro ślin oraz nie po cho dzą cych z dział ki od pa dów ko -
mu nal nych,

3) gro ma dze nia i prze cho wy wa nia na dział ce przed mio -
tów nie po trzeb nych do upra wy, a ob ni ża ją cych jej es te -
tycz ny wy gląd, a tak że wszel kich od pa dów, w tym nie
po cho dzą cych z dział ki,

4) wzno sze nia szop, ko mó rek, to a let wol no sto ją cych,
kla tek itp.,

5) spa la nia na te re nie ogro du wszel kich od pa dów oraz
wy pa la nia traw,

6) wjaz du na te ren ro dzin ne go ogro du dział ko we go oso -
bo wy mi po jaz da mi me cha nicz ny mi bez zgo dy wal ne go
ze bra nia,

7) par ko wa nia na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go, po za wy zna czo ny mi do te go ce lu miej sca mi po sto jo -
wy mi, wszel kich po jaz dów me cha nicz nych bez zgo dy
wal ne go ze bra nia,

8) my cia i na pra wia nia na te re nie ro dzin ne go ogro du
dział ko we go - tak że na miej scach po sto jo wych – wszel -

kich po jaz dów me cha nicz nych,
9) po lo wa nia, de to no wa nia pe tard i in nych ła dun ków

wy bu cho wych oraz strze la nia z wszel kiej bro ni, w tym
tak że z pneu ma tycz nej, na te re nie ogro du,

10) wpro wa dza nia i trzy ma nia na te re nie ogro du psów
bez smy czy i ka gań ca oraz sta łe go utrzy my wa nia ko tów 
i psów na dział ce,

11) na ru sza nia, zmie nia nia in fra struk tu ry ro dzin ne go
ogro du dział ko we go, a w szcze gól no ści bu do wa nia bram
i fur tek w ogro dze niu ze wnętrz nym,

12) sa dze nia, a tak że usu wa nia drzew i krze wów na te -
re nach ogól nych ogro du,

13) pro wa dze nia na dział ce upra wy jed no rod nej o cha -
rak te rze pro duk cyj nym.

§ 134
Do pusz cza się wjazd na te ren ogro du po jaz dów me cha -

nicz nych do wo żą cych do dział ki na wo zy, ma te ria ły bu -
dow la ne itp. na za sa dach okre ślo nych przez za rząd.
Za sa dy te mo gą okre ślać w szcze gól no ści tra sy do jaz du,
mak sy mal ną łącz ną ma sę po jaz du wraz z ła dun kiem, itp.

§ 135
1. Oso by nie peł no spraw ne ru cho wo ma ją pra wo wjaz -

du na te ren ogro du po jaz dów me cha nicz nych, któ ry mi do -
jeż dża ją do dział ki. Pra wo wjaz du ma ją tak że po jaz dy
do wo żą ce te oso by do dział ki. 

2. Oso by nie peł no spraw ne ru cho wo ma ją pra wo par ko -
wa nia swo ich po jaz dów na te re nie dział ki, je że li wy po sa -
żą ją w od po wied nie miej sce po sto jo we (np. za tocz kę). 

3. Za rząd jest obo wią za ny za pew nić oso bom nie peł no -
spraw nym ru cho wo moż li wość nie skrę po wa ne go do tar -
cia po jaz dem me cha nicz nym do dział ki.

4. Oso bą nie peł no spraw ną ru cho wo w ro zu mie niu ni -
niej sze go po sta no wie nia jest oso ba, któ ra na sku tek
stwier dzo nej urzę do wo nie peł no spraw no ści ma trud no ści
z sa mo dziel nym po ru sza niem się.

§ 136
Do pusz cza się spa la nie po cho dzą cych z dział ki czę ści

ro ślin po ra żo nych przez cho ro by i szkod ni ki, je że li to nie
na ru sza od ręb nych prze pi sów, a w szcze gól no ści prze pi -
sów pra wa miej sco we go. Spa la nia nie moż na wy ko ny wać
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w cią gu dnia w okre sie od 1 ma ja do 30 wrze śnia.

§ 137
1. Usu nię cie z te re nów ogól nych ogro du lub dział ki

ozdob nych drzew lub krze wów, któ rych wiek prze kra cza
10 lat, mo że na stą pić wy łącz nie za ze zwo le niem wła ści -
we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej.

2. Ze zwo le nie wy da wa ne jest na wnio sek:
1) za rzą du – w przy pad ku za mia ru usu nię cia drze wa lub

krze wu z te re nu ogól ne go ogro du,
2) użyt kow ni ka – w przy pad ku za mia ru usu nię cia drze -

wa lub krze wu z te re nu dział ki.

§ 138
1. Alej ki ogro do we po win ny po sia dać na zwy lub nu me ry.
2. Dział ka ozna czo na jest ta blicz ką z nu me rem po rząd -

ko wym, umiesz czo ną w wi docz nym miej scu.

§ 139
1. Wstęp na dział kę w cza sie nie obec no ści człon ka PZD

lub je go ro dzi ny jest za bro nio ny.
2. Prze pi sy ust. 1 nie ma ją za sto so wa nia w przy pad ku

za gro że nia ży cia lub mie nia.

§ 140
W ce lu spraw dze nia sta nu za go spo da ro wa nia dział ki,

od czy tu licz ni ków wo dy i ener gii elek trycz nej, spraw dze -
nia pra wi dło wo ści pod łą czeń in sta la cji elek trycz nej i wo -
do cią go wej, czło nek PZD ma obo wią zek umoż li wić wstęp
na dział kę i do al ta ny oso bom upo waż nio nym przez or ga -
ny PZD.

§ 141
W ogro dach po sia da ją cych sieć wo do cią go wą, ka na li za -

cyj ną lub elek trycz ną czło nek PZD mo że przy łą czyć dział -
kę do sie ci wy łącz nie po uzy ska niu zgo dy za rzą du.

§ 142
1. Wo dą po bie ra ną z ujęć miej skich i ogro do wych na le -

ży go spo da ro wać oszczęd nie.
2. Roz li cza nie kosz tów wo dy zu ży tej przez człon ka

PZD mo że od by wać się wy łącz nie na za sa dach usta lo nych
przez za rząd i za twier dzo nych przez wal ne ze bra nie. 

3. Opła tę za zu ży tą wo dę uisz cza się we dług wska zań
licz ni ka po ce nie usta lo nej dla od bior cy lub ry czał to wo
we dług za sad usta lo nych przez wal ne ze bra nie.

4. W ce lu po kry cia kosz tów zwią za nych z do pro wa dze -
niem wo dy do dzia łek i eks plo ata cją sie ci ogól no ogro do -
wej, wal ne ze bra nie uchwa la opła tę wod ną na za sa dach
okre ślo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

5. Stwier dze nie przez za rząd mar no traw stwa wo dy mo -
że spo wo do wać za sto so wa nie ka ry po rząd ko wej.

6. Stwier dze nie przez za rząd po bie ra nia wo dy przez
człon ka PZD po za wo do mie rzem, uzna je się za kra dzież
na szko dę ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

§ 143
1. Ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej przez człon ka PZD

mo że od by wać się wy łącz nie na za sa dach usta lo nych
przez za rząd i za twier dzo nych przez wal ne ze bra nie. Za -
sa dy te po win ny być zgod ne z wy tycz ny mi obo wią zu ją cy -
mi w PZD.

2. Opła tę za zu ży tą ener gię elek trycz ną uisz cza się we -
dług wska zań pod licz ni ka po ce nie usta lo nej przez za kład
ener ge tycz ny za kWh w ter mi nach wy zna czo nych przez
za rząd.

3. W ce lu po kry cia kosz tów zwią za nych z do pro wa dze -
niem ener gii do ogro du i eks plo ata cją sie ci ogól no ogro -
do wej, wal ne ze bra nie uchwa la opła tę ener ge tycz ną na
za sa dach okre ślo nych w wy tycz nych obo wią zu ją cych 
w PZD.

4. Stwier dze nie przez za rząd po bie ra nia przez człon ka
PZD ener gii elek trycz nej po za licz ni kiem, uzna je się za
kra dzież na szko dę ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

§ 144
1. W uza sad nio nych przy pad kach (np. dłu go trwa ła cho -

ro ba) za rząd mo że wy ra zić zgo dę – na wnio sek człon ka
PZD – na usta no wie nie opie ku na dział ki na okres do
dwóch lat.

2. Od po wie dzial ność za skut ki opie ki po no si czło nek
PZD, w imie niu któ re go dzia łał opie kun.

3. Spra wu ją cy opie kę nie na by wa praw człon kow skich.

§ 145
1. Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi PZD od po wia da ją

so li dar nie za nie prze strze ga nie prze pi sów sta tu tu, re gu la -
mi nu i in nych prze pi sów obo wią zu ją cych w PZD.

2. Czło nek PZD od po wia da za dzia ła nia i szko dy wy rzą -
dzo ne przez oso by prze by wa ją ce za je go wie dzą lub zgo -
dą na dział ce i w ogro dzie.

§ 146
1. Czło nek PZD ma obo wią zek zgła sza nia do za rzą du na

pi śmie zmia nę da nych oso bo wych umiesz czo nych w de kla -
ra cji człon kow skiej, w tym zmia nę miej sca za miesz ka nia.

2. Czło nek PZD po no si od po wie dzial ność za skut ki nie -
zgło sze nia zmia ny da nych oso bo wych, któ re mo gły mieć
wpływ na de cy zje za rzą du zwią za ne z je go człon ko stwem
w PZD i pra wem użyt ko wa nia dział ki.

3. W ra zie za nie dba nia obo wiąz ku zgło sze nia zmia ny
miej sca za miesz ka nia lub w przy pad ku od mo wy przy ję cia
ko re spon den cji, skie ro wa ne do człon ka PZD pi sma, po
ich zwro cie przez pocz tę, po zo sta wia się w ak tach ze skut -
kiem do rę cze nia.

§ 147
PZD nie po no si od po wie dzial no ści od szko do waw czej 

z ty tu łu strat spo wo do wa nych przez po wódź, po żar, gra -
do bi cie, su szę, hu ra gan itp. oraz po wsta łych na sku tek kra -
dzie ży i de wa sta cji.
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§ 148
1. Czło nek PZD uisz cza co rocz nie:
1) skład kę człon kow ską w wy so ko ści uchwa lo nej przez

Kra jo wą Ra dę PZD na da ny rok ka len da rzo wy w ter mi nie
do 31 ma ja,

2) opła tę na rzecz ogro du w wy so ko ści i ter mi nie
uchwa lo nym przez wal ne ze bra nie.

2. Skład ka człon kow ska jest prze zna czo na na funk cjo -
no wa nie or ga nów PZD i pod le ga po dzia ło wi we dług za -
sad okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę PZD.

3. Opła ta na rzecz ogro du jest uchwa la na co rocz nie
przez wal ne ze bra nie, któ re okre śla wy so kość lub spo sób
wy li cze nia tej opła ty oraz ter min jej uisz cze nia. Opła ta ta
jest prze zna czo na na funk cjo no wa nie ogro du, a w szcze -
gól no ści na po kry cie kosz tów za pew nie nia bez pie czeń -
stwa, wy wo zu śmie ci oraz bie żą cej kon ser wa cji in fra s-
truk tu ry, i po zo sta je w ca ło ści w dys po zy cji za rzą du.

§ 149 
1. Uchwa ła mi wal ne go ze bra nia moż na zo bo wią zać

człon ka Związ ku do uisz cza nia:
1) ekwi wa len tu za nie prze pra co wa ne go dzi ny pra cy na

rzecz ogro du,
2) opła ty na pro wa dzo ną w ogro dzie in we sty cję lub re -

mont,
3) ekwi wa len tu za nie prze pra co wa ne go dzi ny przy pro -

wa dzo nej w ogro dzie in we sty cji,
4) opła ty ener ge tycz nej,
5) opła ty wod nej.

2. Uchwa ły, o któ rych mo wa w ust. 1, okre śla ją wy so -
kość lub spo sób wy li cze nia po szcze gól ne go świad cze nia
oraz ter min je go uisz cze nia.

§ 150
Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi PZD, opła ca ją jed ną

skład kę człon kow ską, jed ną opła tę na po trze by ogro du 
i in ne świad cze nia uchwa lo ne przez wal ne ze bra nie w wy -
mia rze przy pa da ją cym na jed ną dział kę, z wy jąt kiem
przy pad ku okre ślo ne go w § 67 ust. 3 re gu la mi nu.

§ 151
1. Licz bę go dzin i za kres pra cy na rzecz ro dzin ne go

ogro du dział ko we go świad czo nej przez człon ka PZD
zgod nie z przy ję tym pla nem pra cy, usta la na każ dy rok
wal ne ze bra nie. Je że li czło nek PZD nie mo że wy ko nać
oso bi ście lub po przez człon ka ro dzi ny uchwa lo nych przez
wal ne ze bra nie prac na rzecz ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go w ca ło ści lub w czę ści, obo wią za ny jest wnieść
opła tę w wy so ko ści i ter mi nie uchwa lo nych przez wal ne
ze bra nie, ja ko ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra ce.

2. Kwo ty uzy ska ne z opłat, o któ rych mo wa w ust.1, za -
rząd prze zna cza na opła ce nie re ali za cji za dań uchwa lo -
nych przez wal ne ze bra nie do wy ko na nia przez człon ków
PZD na rzecz ogro du.

3. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach – na
wnio sek za in te re so wa ne go – za rząd mo że zwol nić człon -
ka PZD czę ścio wo lub cał ko wi cie od obo wiąz ku prac na
rzecz ogro du.

ROZDZIAŁ XIII
Skład ka, opła ty i świad cze nia

ROZDZIAŁ XIV
(uchy lo ny)

ROZDZIAŁ XV
Po sta no wie nia koń co we

§ 159
In ter pre ta cja po sta no wień re gu la mi nu na le ży do Kra jo -

wej Ra dy.

§ 160
1. Re gu la min wcho dzi w ży cie z dniem 1 lip ca 2004 ro -

ku, z wy jąt kiem § 5 ust. 3 i 4, któ re wcho dzą w ży cie 
1 czerw ca 2006 ro ku. Do cza su wej ścia w ży cie § 5 ust. 3
i 4 ni niej sze go re gu la mi nu, obo wią zu ją w tym za kre sie
prze pi sy do tych cza so we.

2. Ist nie ją ce cza so we ro dzin ne ogro dy dział ko we funk -
cjo nu ją na za sa dach okre ślo nych w art. 11 ust. 2 i 3 usta -
wy z dnia 6 ma ja 1981 roku o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych.

3. Z dniem 1 lip ca 2004 ro ku tra ci moc obo wią zu ją cą
re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go uchwa lo ny 
w dniu 19 lu te go 1998 ro ku przez Kra jo wą Ra dę Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.
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a) przy ję ło pro jek ty ma te ria łów na IX Kra jo wy Zjazd
De le ga tów PZD tj.

– re gu la min ob rad Zjaz du;
– pro jekt pro gra mu na ka den cję 2011-2015;
– pro po zy cje zmian sta tu tu PZD;
– te ma ty, w któ rych Zjazd wi nien się wy po wie dzieć 

w po sta ci sta no wisk i in nych do ku men tów,
b) pod ję ło uchwa łę w spra wie ogło sze nia kon kur su kra -

jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2012” oraz
uchwa łę w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go
„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2012”,

c) nie uwzględ ni ło 1 od wo ła nia od uchwa ły Pre zy dium
OZ,

d) pod ję ło uchwa ły do ty czą ce re gu la cji sta nów praw -
nych ROD w za kre sie:

– czę ścio wej li kwi da cji ROD „Ka czeń ce” w Gdań sku,
– roz wią za nia umo wy użyt ko wa nia wie czy ste go w czę -

ści do ty czą cej dzia łek geo de zyj nych po ło żo nych we Wro -
cła wiu, wcho dzą cych w skład ROD „1000-le cie” we
Wro cła wiu, 

– stwier dze nia wy ga sze nia pra wa użyt ko wa nia PZD do

dział ki po ło żo nej w Bo bo li cach, wcho dzą cej w skład
ROD „Od ro dze nie” w Bo bo li cach, 

– stwier dze nia wy ga sze nia pra wa PZD do dział ki 
nr 194/10 o po wierzch ni 0,0032 ha, sta no wią cej część ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go „Ma gno lia” w Szczaw nie
Zdro ju,

– w spra wie li kwi da cji czę ści ROD „Sto krot ka” w Wie -
lu niu, woj. łódz kie.

e) pod ję ło de cy zję w spra wie udzie le nia po ży czek 
z Fun du szu Sa mo po mo co we go czte rem ROD,

f) przy zna ło do ta cję na usu wa nie skut ków po wo dzi dla
jed ne go ROD, 

g) pod ję ło de cy zję w spra wie wy ko rzy sta nia środ ków
zgro ma dzo nych na Okrę go wym Fun du szu Roz wo ju w ce -
lu sfi nan so wa nia za da nia re mon to we go w OZ w El blą gu,

h) pod ję ło de cy zję w spra wie prze su nię cia ter mi nu roz -
li cze nia do ta cji dla jed ne go ROD,

j) po za po zna niu się z sy tu acją praw ną ROD „Pod zam -
cze” w Wał brzy chu stwier dzi ło, że za sad nym jest ure gu -
lo wa nie sta nu praw ne go przed mio to we go te re nu po przez
je go wy kup.

IV. Z PRAC PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

1. Pre zy dium KR PZD w dnia 29 li sto pa da 2011 r.

2. Pre zy dium KR PZD w dnia 29 grud nia 2011 r.

a) do ko na ło oce ny prze bie gu i wy ni ków IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD,

b) usta li ło ter min zwo ła nia II po sie dze nia Kra jo wej Ra -
dy PZD, 

c) przy ję to za ło że nia do pla nu pra cy KR Polskiego
Związku Działkowców na 2012 r,

d) przy ję ło za ło że nia do zmian w re gu la mi nie ROD,
e) przy ję ło wy tycz ne do prze pro wa dze nia wal nych ze -

brań spra woz daw czych w ROD w 2012 r.,
f) przy ję ło pro jekt re gu la mi nu kon kur su „Naj cie kaw sza

i naj ak tyw niej sza stro na in ter ne to wa ROD i OZ”,
g) do ko na ło zmian w Re je strze ROD w związ ku z li -

kwi da cją czę ści ROD im. Ka zi mie rza Wiel kie go w
Ostrze szo wie oraz ROD „Ta li zman” w Po łczy nie Zdro ju,

h) do ko na ło zmian w Re je strze ROD w związ ku ze skre -
śle niem z re je stru ROD Kra jo wej Ra dy PZD Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Sza rot ka” w Skar ży sku-Ka mien -
nej,

i) do ko na ło zmia ny uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD w spra wie li kwi da cji ca ło ści Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Ustro nie” w Po zna niu, 

j) pod ję ło uchwa łę w spra wie li kwi da cji czę ści Ro dzin -

ne go Ogro du Dział ko we go „1000-le cia Pań stwa Pol skie -
go” w Szcze ci nie, 

k) pod ję ło uchwa ły do ty czą ce re gu la cji sta nów praw -
nych ROD w za kre sie roz wią za nia umo wy użyt ko wa nia
wie czy ste go w czę ści dzia łek przy na leż nych do ROD
„Ka czeń ce” w Gdań sku, ROD „So bię cin” w Wał brzy chu
i „Po god na Je sień” w Szczu czy nie oraz uchwa łę w spra -
wie wy ga sze nia pra wa użyt ko wa nia do nie ru cho mo ści po -
ło żo nej w Gdań sku, wcho dzą cej w skład ROD im. Bo-
ha te rów Mon te Cas si no,

l) pod ję ło uchwa ły do ty czą ce re gu la cji sta nów praw -
nych ROD w za kre sie usta no wie nia słu żeb no ści prze sy łu
na dział kach zaj mo wa nych przez ROD „ 3 Ma ja” w Dęb -
nie oraz ROD „Zo rza” w Py rzy cach, 

m) pod ję ło de cy zje w spra wie:
– nada nia od zna czeń związ ko wych, 
– po kry cia kosz tów wy da nia i dys try bu cji „Po rad ni ka

Pre ze sa” i sfi nan so wa nia go ze środ ków bu dże to wych
Kra jo wej Ra dy PZD w kosz ty re ali za cji za dań sta tu to -
wych, 

– za ku pu w wy daw nic twie „dział ko wiec” ksią żek dla
in struk to rów SSI.
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a) przy ję ło po wierzch nię pod użyt ko wa ny mi dział ka mi,
sta no wią cą pod sta wę na li cze nia skład ki człon kow skiej 
w 2012 r.,

b) przy ję ło pro gram wy daw ni czy Kra jo wej Ra dy na
2012 rok,

c) do ko na ło ana li zy ak tyw no ści OZ w re ali za cji sta tu tu
i pro gra mu Związ ku, 

d) do ko na ło zmian w Re je strze ROD pro wa dzo nym
przez KR PZD w związ ku z li kwi da cją czę ści ROD „Ma -
gno lia” w Kiel cach oraz ROD „Dan ko wo” w Kwi dzy nie, 

e) pod ję ło uchwa łę do ty czą cą re gu la cji sta nu praw ne go
ROD „Pod Skał ką” w No wej Ru dzie, 

f) do ko na ło zmian w Re je strze ROD KR PZD w związ -
ku z wy peł nie niem wa run ków li kwi da cji czę ści ROD „Li -
li pu tek”, „WZMOT” i „Tę cza” we Wro cła wiu, 

g) do ko na ło zmian w Re je strze ROD w związ ku z do ko -
na niem za mia ny dzia łek geo de zyj nych w ROD „Zjed no -
cze nie” w Dar ło wie, oraz w za re je stro wa ło w Re je strze

Kra jo wej Ra dy PZD ROD „30-le cia PZD” w miej sco wo -
ści Bu dy Strzy że, OZ Ma zo wiec ki,

h) do ko na ło skre śle nia z Re je stru KR PZD ROD „Sza -
rot ka” w Okon ku, OZ w Pi le,

i) pod ję ło de cy zję w spra wie prze su nię cia ter mi nu roz -
li cze nia do ta cji po wo dzio wej dla ROD „Zło cień” w Nie -
mo dli nie, ROD „Od ra” w Opo lu, oraz ROD „Ener ge tyk”
w Kę dzie rzy nie -Koź lu,

j) przy ję ło Sta no wi sko w spra wie za wie ra nia umów
dzier ża wy z wła ści cie la mi grun tów, na któ rych funk cjo nu -
ją ro dzin ne ogro dy dział ko we,

k) do ko na ło oce ny stron in ter ne to wych OZ i ROD,
l) pod ję ło uchwa łę w spra wie po wo ła nia ko mi sji ds. no -

we li za cji re gu la mi nu ROD,
m) przy ję ło za ło że nia do pro gra mu mo der ni za cji dzia łek

w ROD, 
n) uwzględ ni ło 2 od wo ła nia i nie uwzględ ni ło 6 od wo -

łań od uchwał pre zy dium OZ.

3. Pre zy dium KR PZD w dniu 26 stycz nia 2012 r.

4. Pre zy dium KR PZD w dniach 13-14 lu te go 2012 r.

a) usta li ło tok po stę po wa nia w spra wach do ty czą cych
za gro żo nych rosz cze nia mi ogro dów z te re nu OZ Ma ło -
pol skie go oraz Ma zo wiec kie go,

b) usta li ło spo sób po stę po wa nia OZ Ma zo wiec kie go 
w ce lu przy wró ce nia, w nie któ rych ROD sta nu zgod ne go
z pra wem związ ko wym,

c) za po zna ło się z pre zen ta cją no wej stro ny in ter ne to -
wej PZD,

d) omó wi ło kwe stie zwią za ne z wpro wa dze niem zmian
do re gu la mi nu ROD i po sta no wi ło przed sta wić pro jekt
zmian na po sie dze niu Ko mi sji Re gu la mi no wej,

e) pod ję ło uchwa łę w spra wie do ko na nia zmian w Re -
je strze ROD w związ ku z za sto so wa niem spe cu sta wy dro -

go wej przy li kwi da cji czę ści ROD „Ko le jarz” w Gło go -
wie, 

f) pod ję ło uchwa łę w spra wie li kwi da cji czę ści ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go „Za to rze” w Mal bor ku, 

g) pod ję ło uchwa łę w spra wie do ko na nia zmian w Re -
je strze ROD KR PZD w związ ku z wy peł nie niem wa run -
ków li kwi da cji czę ści ROD „Goź dzik” i „Li lie” we
Wro cła wiu,

h) udzie li ło po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD za rzą dom ROD im. Ko le jarz -Edwar do wo w Po zna -
niu oraz „Zjed no cze nie” w Szcze cin ku,

i) nie uwzględ ni ło 4 od wo łań od uchwał pre zy diów OZ.

5. Pre zy dium KR PZD w dniu 23 lu te go 2012 r.

a) przy ję ło pro jekt spra woz da nia fi nan so we go KR PZD
za 2011 r.,

b) za po zna ło się z opi nią i wnio ska mi Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej do spra woz da nia fi nan so we go KR za 2011 r.,

c) przy ję ło pro jekt pla nu pra cy KR PZD na 2012 r.,
d) przy ję ło pro jekt pre li mi na rza fi nan so we go Kra jo wej

Ra dy PZD na 2012 r.,
e) przy ję ło pro gram mo der ni za cji dzia łek,
f) przy ję ła pro jekt uchwa ły w spra wie nazw ko mi sji pro -

ble mo wych Kra jo wej Ra dy PZD oraz pro po no wa ne skła -
dy tych ko mi sji,

g) za po zna ło się z pro jek tem uchwa ły w spra wie no we -
li za cji re gu la mi nu ROD i pod ję ło de cy zję o przed sta wie -
niu go na po sie dze niu Kra jo wej Ra dy PZD,

h) za po zna ło się z sy tu acją praw ną ROD, któ rych do ty -
czą rosz cze nia Ja strzęb skiej Spół ki Wę glo wej,

i) pod ję ło uchwa łę w po wo ła nia spo łecz nych in struk to -
rów kra jo wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,

j) pod ję ło uchwa łę w spra wie prze ka za nia środ ków 
z Fun du szu Obro ny ROD na po kry cie kosz tów w związ -
ku z rosz cze nia mi do te re nu ROD, 

k) pod ję ło uchwa ły w spra wie do ko na nia zmian w re je -
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strze ROD KR PZD w związ ku z li kwi da cją czę ści ROD
„Do jaz dów” w Do jaz do wie oraz „Cen tuś” w Wie licz ce,

l) pod ję ło uchwa ły do ty czą ce re gu la cji sta nów praw -
nych ROD „Je lo nek” w Złot ni kach, ROD „Sto krot ka” 
w Pło uszo wi cach OZ Lu blin, 

m) pod ję ło uchwa ły w spra wie wy kre śle nia z re je stru
ROD KR PZD ROD „Ustro nie” w Po zna niu oraz usta le -
nia kie run ków dzia łań po dej mo wa nych w spra wie ROD

„Ar ce lin” OZ Ma zo wiec ki,
n) udzie li ło po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go

PZD ROD im. J. Kra sic kie go w Osiecz nej OZ Po znań 
i ROD „Zdro wie i Ra dość” w Brod ni cy OZ To ruń sko -
-Wło cław ski,

o) nie uwzględ ni ło jed ne go od wo ła nia od uchwa ły Pre -
zy dium OZ.

Stanowisko Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie za wie ra nia umów dzier ża wy

W związ ku z ro sną cą licz bą pro po zy cji za wie ra nia
umów dzier ża wy, ja kie kie ro wa ne są w sto sun ku do Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców od no śnie grun tów, na któ -
rych funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we, Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców, na
swym po sie dze niu w dniu 26 stycz nia 2012 r., bę dąc nie -
zwy kle za nie po ko jo ne ta kim sta nem rze czy i prze ko na ne
o po trze bie za re ago wa nia na te go ty pu po stu la ty, przy ję ło
sta no wi sko w spra wie za wie ra nia umów dzier ża wy z wła -
ści cie la mi grun tów, na któ rych funk cjo nują ro dzin ne ogro -
dy dział ko we. 

Umo wy te go ro dza ju, nie mo gą być za wie ra ne przez
PZD z uwa gi na to, że go dzą w po rzą dek praw ny obo wią -
zu ją cy w Związ ku, po zba wia ją ogro dy gwa r-
an cji ich dal sze go ist nie nia, a dział kow ców użyt ku ją cych
swo je dział ki – praw, któ re wy ni ka ją z usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
i in nych ustaw.

Z uwa gi na po wyż sze, 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.

AB

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

z dnia 26 stycz nia 2012 r.
w spra wie za wie ra nia umów dzier ża wy z wła ści cie la mi grun tów, na któ rych funk cjo nu ją 

ro dzin ne ogro dy dział ko we

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, ja ko or gan de cy du ją cy 
w imie niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców, z nie po ko -
jem ob ser wu je ro sną cą licz bę pro po zy cji za wie ra nia
umów dzier ża wy, ja kie kie ro wa ne są w sto sun ku do
Związ ku od no śnie grun tów, na któ rych funk cjo nu ją ro -
dzin ne ogro dy dział ko we. Po stu la ty te naj czę ściej wy su -
wa ne są przez urzę dy miast, któ re swo je po su nię cia
uza sad nia ją bra kiem ty tu łu praw ne go do grun tów zaj mo -
wa nych przez ROD.

Roz pa trze nie wnio sków o usta no wie nie dzier ża wy na
grun tach PZD by ło by jed nak nie zgod ne z obo wią zu ją cym
pra wem, gdyż w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 r. nie prze wi du je się moż li wo ści
wła da nia grun ta mi ogro dów dział ko wych przez PZD 
w opar ciu o ten ty tuł praw ny. Zgod nie bo wiem z art. 10
tej że usta wy, 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 lub użyt ko wa -
nie wie czy ste (ewen tu al nie wła sność). Nie przy sta wa ło -
by to rów nież do spe cy fi ki ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych, któ re po win ny funk cjo no wać na grun tach 

w opar ciu o pra wa ma ją ce cha rak ter rze czo wy (użyt ko -
wa nie, użyt ko wa nie wie czy ste), a nie ob li ga cyj ny (dzier -
ża wa, uży cze nie).

Umo wa dzier ża wy nie za bez pie cza od po wied nio in te -
re sów Związ ku i je go człon ków, a wręcz zde cy do wa nie
po gar sza sy tu ację praw ną dział kow ców i ogro dów. Ogro -
dy tra cą wte dy sta tus ROD, a to ro dzi wie le kon se kwen -
cji praw nych.  Dzie je się tak dla te go, że wraz z za war ciem
ta kiej umo wy, prze sta ją mieć za sto so wa nie pra wa wy ni ka -
ją ce z usta wy o ROD i in nych ustaw, któ re obej mu ją gwa -
ran cja mi ogro dy oraz po szcze gól nych dział kow ców
użyt ku ją cych swo je dział ki. W szcze gól no ści do ty czy to:
➢ okre śle nia ROD ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu -

blicz nej (art. 4 usta wy o ROD);
➢ za pew nie nia dział kow com bez płat ne go i bez ter mi no -

we go pra wa uży wa nia dział ki i po bie ra nia z niej po żyt -
ków (art. 14);
➢ za pew nie nia PZD pra wa wła sno ści 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 i słu żą cych do za pew-
nie nia funk cjo no wa nia ogro du (art. 15 ust. 1);
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➢ za pew nie nia dział kow com pra wa wła sno ści do na sa -
dzeń, urzą dzeń i obiek tów znaj du ją cych się na dział ce ro -
dzin nej (art. 15 ust. 2);
➢ zwol nie nia PZD i dział kow ców z po dat ków i opłat ad -

mi ni stra cyj nych (art. 16);
➢ za pew nie nia, w przy pad ku li kwi da cji ROD, przez

pod miot, w któ re go in te re sie na stę pu je li kwi da cja, nie ru -
cho mo ści za mien nej i za ło że nia no we go ogro du, jak rów -
nież od two rze nia urzą dzeń i bu dyn ków od po wia da ją cych
ro dza jem urzą dze niom i bu dyn kom zli kwi do wa ne go
ogro du (art. 19);
➢ za pew nie nia dział kow com i PZD od szko do wań za li -

kwi do wa ną wła sność (art. 20).
Pra wo wy ni ka ją ce z umo wy dzier ża wy jest zde cy do wa -

nie sła biej chro nio ne niż bez ter mi no we ogra ni czo ne pra -
wo rze czo we do grun tów ROD, ja kim jest użyt ko wa nie.
Zwią za ne jest to z peł ną do wol no ścią w kształ to wa niu
okre su, ter mi nu i wa run ków wy po wie dze nia ta kiej umo -
wy (art. 704 Ko dek su Cy wil ne go). 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 dów – bez zgo dy PZD i nie za leż nie od
wo li dział kow ców, bez pra wa do te re nu za mien ne go i od -
two rze nia na nim no we go ROD wraz z in fra struk tu rą oraz
pra wa do od szko do wa nia za ma ją tek PZD i dział kow ców.
Do dat ko wo, zgod nie z art. 705 KC, po za koń cze niu dzier -
ża wy, dzier żaw ca obo wią za ny jest zwró cić wy dzier ża wia -
ją ce mu przed miot 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. W
prak ty ce mo gło by to ozna czać, że w przy pad ku li kwi da -
cji, dział kow cy mu sie li by sa mi i na wła sny koszt upo rząd -
ko wać te ren i uprząt nąć na nie sie nia i na sa dze nia, pod
ry go rem ob cią że nia ich kosz ta mi. Obec nie, dzię ki roz wią -
za niom praw nym, któ re za wie ra usta wa o ROD, obo wiąz -
ki te le żą po stro nie wnio sko daw cy li kwi da cji.

Twier dze nia urzę dów miast, że roz wią za nie sy tu acji
praw nej ogro dów po przez za wie ra nie umów dzier ża wy

wy ni ka z bra ku ty tu łu praw ne go do grun tów zaj mo wa -
nych przez ROD, są nie słusz ne. Bo wiem z dniem wej ścia
w ży cie usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych dla tych ogro dów, któ re mia ły cha -
rak ter sta ły, PZD na był, z mo cy pra wa, do ich grun tów ty -
tuł praw ny, ja kim jest pra wo użyt ko wa nia (ogra ni czo ne
pra wo rze czo we), co wy ni ka z art. 32 ust. 1 i 2 ww. usta -
wy. Na wet, je że li cha rak ter tych że ogro dów nie był sta ły,
to art. 33 ww. usta wy stwier dził, iż ogro dy 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. Dzię ki te mu
wszyst kie ogro dy o nie ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej sta -
ły się ogro da mi dział ko wy mi o ure gu lo wa nej sy tu acji
praw nej, gdyż w sto sun ku do tych grun tów PZD z mo cy
pra wa uzy skał ty tuł praw ny tj. pra wo użyt ko wa nia.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stoi na sta no wi sku, że:
1. umo wy dzier ża wy są nie zgod ne z usta wą o ROD, 

a ich ewen tu al ne pod pi sa nie spo wo du je po wsta nie sta nu
praw ne go go dzą ce go w po rzą dek praw ny obo wią zu ją cy
w Związ ku,

2. na grun cie usta wy o ROD prze wi dzia no wy łącz nie
użyt ko wa nie, użyt ko wa nie wie czy ste i wła sność ja ko pra -
wo, któ re mo że przy słu gi wać PZD do grun tu,

3. pod pi sa nie umo wy dzier ża wy nie da je dział kow com
ja kich kol wiek praw oraz nie stwa rza gwa ran cji dal sze go
ist nie nia ogro dów dział ko wych,

4. wraz z pod pi sa niem umo wy dzier ża wy dział kow cy
tra cą pra wo wła sno ści skład ni ków ma jąt ko wych znaj du -
ją cych się na ich dział kach, któ re zo sta ły wy ko na ne lub
na by te z ich środ ków fi nan so wych i w związ ku z tym, 
w mo men cie li kwi da cji ogro du, tra cą pra wo do od szko -
do wa nia z te go ty tu łu.

W związ ku z po wyż szym, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z ca łą sta now czo ścią stwier dza, iż umo wy dzier ża wy
na grun cie obo wią zu ją ce go pra wa w Pol skim Związ ku
Dział kow ców nie mo gą być za wie ra ne.

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

War sza wa, 26 stycz nia 2012 r.
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PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 246/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 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

§ 2
Ter min roz li cze nia do ta cji usta lić do: 31.10.2012 r.

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

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

ŁÓDZKI

1 Nad Rawką II Rawa Mazowiecka wymiana pompy w hydroforni i wapnowanie
gleby 6 000

RAZEM       6 000

SKARBNIK
/-/ Ma rian PASIŃSKI

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2011 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re ali -
zu jąc za pi sy uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom
dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r., w związ -

ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010”, a tak że uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 26/2011 z dnia 23.02.2011 r. w spra wie roz sze rze nia
za kre su obo wią zy wa nia prze pi sów PZD do ty czą cych po -
wo dzi w 2010 ro ku, po sta na wia:

§ 1
Przy znać do ta cje w kwo cie zł 6 000 zł (słow nie zło tych:

sześć ty się cy) na in we sty cje i re mon ty w za kre sie usu wa -
nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku, ze środ ków zgro ma -
dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź 2010” dla na s-
tę pu ją cych ROD:
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V. INFORMACJE

1. Li kwi da cje ROD w 2011 ro ku

W 2011 ro ku Pre zy dium KR PZD pod ję ło uchwa ły 
w spra wie li kwi da cji czę ścio wej – w sto sun ku do 52 ROD
i cał ko wi tej – w sto sun ku do 12 ROD. Łącz nie po wierzch -
nia, któ ra ule gła li kwi da cji wy no si ła 122,9729 ha, z cze -
go 46,8877 ha po zo sta wa ło w użyt ko wa niu wie czy stym
PZD a 76,0852 ha – w użyt ko wa niu zwy kłym. Ogó łem li -
kwi da cją ob ję tych zo sta ło 7 614 dzia łek ro dzin nych.

Naj wię cej li kwi da cji ROD w ca ło ści i w czę ści prze pro -
wa dzo no na te re nie okrę go wych za rzą dów PZD: w Gdań -
sku (4 ROD – w ca ło ści, 5 ROD – w czę ści), w Szcze ci nie
(10 ROD – w czę ści) i Su dec kie go (10 ROD – w czę ści).
Z ko lei w ta kich okrę gach jak Go rzów Wiel ko pol ski,
Słupsk, To ruń sko -Wło cław ski i Wro cław nie by ło żad -
nych li kwi da cji ogro dów dział ko wych.

Naj więk sze po wierzch nie zli kwi do wa no w OZ PZD: 
w Gdań sku – 14 ha, w Lu bli nie – po nad 11 ha i Su dec kim
– po nad 18 ha.

W OZ PZD w Gdań sku po nad 11 ha zo sta ło skre ślo ne 
z Re je stru ROD, z uwa gi na utra tę funk cji ogro dów dział -
ko wych. Po wyż sza sy tu acja wy stą pi ła m.in. w ROD „Ró -
życz ka” w Rze żę ci nie i ROD „Por to wiec” w Gdy ni.
Dzia ła nia te są wy ni kiem po rząd ko wa nia spraw w okrę gu
gdań skim, jak rów nież ak tu ali za cji da nych w Re je strze
ROD, ce lem do sto so wa nia ich do sta nu fak tycz ne go. 

Na to miast w OZ PZD w Lu bli nie i Su dec kim, li kwi da -
cje zwią za ne by ły głów nie ze zwro tem te re nów nie za go -
spo da ro wa nych przez dział kow ców. 

W ce lu re ali za cji przez pań stwo in we sty cji dro go wych,
w 2011 ro ku zli kwi do wa no 13,2744 ha, co sta no wi ło
10,8% li kwi do wa nej po wierzch ni. Naj więk szy ob szar zo -
stał zli kwi do wa ny w okrę gu świę to krzy skim, gdzie pod
bu do wę dro gi eks pre so wej S -7 zli kwi do wa no ca ły ROD
„Sza rot ka” w Skar ży sku Ka mien nej o po wierzch ni 4,5994
ha, na któ rym znaj do wa ło się 157 dzia łek ro dzin nych. Po -
dob na sy tu acja wy stą pi ła w OZ w Lu bli nie, gdzie pod bu -
do wę ob wod ni cy mia sta To ma szo wa Lu bel skie go w cią gu
dro gi eks pre so wej S17 li kwi da cji ule gło część ROD 
„Przy szłość” w To ma szo wie Lu bel skim o po wierzch ni
2,0957 ha, na któ rej funk cjo no wa ło 46 dzia łek ro dzin nych. 

42,6% zli kwi do wa nej po wierzch ni sta no wi ły grun ty na -
le żą ce do PZD, na któ rych nie był re ali zo wa ny cel wy ni -
ka ją cy z usta wy o ROD, a więc te re ny po zo sta wa ły 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 nał zwro tu grun tów na rzecz wła ści cie la. Łącz -
nie z po wyż szej przy czy ny zli kwi do wa no te re ny o po -

wierzch ni 52,4335 ha. Ta kie sy tu acje wy stą pi ły w OZ
PZD: w Byd gosz czy, w Gdań sku, w Ko sza li nie, w Lu bli -
nie, Opol skim, Pod la skim, w Szcze ci nie i Ślą skim.

Nie wie le mniej, bo 51,1316 ha (co sta no wi 41,5% zli -
kwi do wa nej po wierzch ni w 2011 r.) zo sta ło zli kwi do wa -
ne z uwa gi na szcze gól ne przy pad ki, ta kie jak zmia ny 
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, czy zwrot grun tów wła ści cie lom. Przed mio to wa sy tu -
acja wy stą pi ła m.in. w OZ Pod la skim PZD, gdzie Pre zy-
dium KR PZD wy ra zi ło zgo dę na skre śle nie ROD 
im. Iwasz kie wi cza w Bia łym sto ku o po wierzch ni 29,9589 ha
i zwrot grun tu na rzecz ak tu al ne go wła ści cie la tj. Uni wer -
sy te tu w Bia łym sto ku. Po dob na sy tu acja wy stą pi ła w OZ
PZD w Gdań sku, gdzie po nad 11 ha zo sta ło skre ślo ne 
z Re je stru ROD z uwa gi na utra tę funk cji ogro dów dział -
ko wych.

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 5,8566 ha tj. 4,8% li kwi do wa nych te re nów ROD.

Szcze gól nie skom pli ko wa na a za ra zem trud na sy tu acja
wy stą pi ła przy li kwi da cji ca ło ści ROD „Ustro nie” w Po -
zna niu. W ni niej szym przy pad ku li kwi da cji uległ te ren 
o łącz nej po wierzch ni 6,23 ha, na któ rym ist nia ło 106
dzia łek ro dzin nych. Li kwi da cja ROD „Ustro nie” pro wa -
dzo na by ła w du żym po śpie chu, ze wzglę du na ko niecz -
ność re ali za cji przed się wzięć EURO 2012, lecz nie z wi ny
PZD. W ra mach przy ję tych wa run ków li kwi da cji ROD
„Ustro nie” w Po zna niu, Mia sto Po znań zo bo wią za ło się
do wy pła ty od szko do wań na rzecz człon ków PZD z ty tu -
łu sta no wią cych ich wła sność na sa dzeń, urzą dzeń i obiek -
tów znaj du ją cych się na dział kach, na rzecz PZD z ty tu łu
sta no wią cych je go wła sność na kła dów ro ślin nych nie pod -
le ga ją cych od two rze niu, a tak że za pew nie nia te re nu za -
mien ne go, nie mniej sze go od te re nu li kwi do wa ne go,
po ło żo ne go przy ul. San do mier skiej w Po zna niu, na któ -
rym PZD od two rzy ro dzin ny ogród dział ko wy. Te ren za -
mien ny zo stał prze ka za ny Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców nie od płat nie w użyt ko wa nie na pod sta wie
ak tu no tarial ne go. Zwią zek prze jął na sie bie rów nież obo -
wią zek od two rze nia ROD.

Za wsze wy znacz ni kiem po stę po wa nia w pro ce du rach
li kwi da cyj nych jest usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD.
Akt ten w spo sób pre cy zyj ny i jed no znacz ny okre śla wa -
run ki, na ja kich mo że na stą pić li kwi da cja ogro du. To wła -
śnie usta wa o ROD gwa ran tu je, że dział kow cy za wsze
ma ją za gwa ran to wa ne od szko do wa nie za skład ni ki ma -
jąt ko we sta no wią ce ich wła sność, Zwią zek otrzy mu je od -
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szko do wa nie za skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce je go
wła sność, a ogro dy dział ko we są od bu do wy wa ne. Tyl ko
dal sze funk cjo no wa nie usta wy o ROD w nie zmie nio nym
kształ cie w peł ni za bez pie cza in te re sy dział kow ców 
i Związ ku, w przy pad ku, gdy ist nie je ko niecz ność li kwi -
da cji ROD. Dział kow cy w peł ni po pie ra ją ten akt praw ny,
bro nią cy ich fun da men tal ne go pra wa do wła sno ści na nie -
sień i na sa dzeń. Na to miast obo wiąz kiem Związ ku jest
prze strze ga nie i eg ze kwo wa nie wszyst kich po sta no wień
usta wy o ROD.

Gdy do li kwi da cji ROD do cho dzi z uwa gi na re ali za cję
in we sty cji dro go wej, w ta kiej sy tu acji nie obo wią zu je
usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD. Jed nak nie ugię ta po -
sta wa PZD i ak tyw ne dzia ła nia or ga nów Związ ku spo wo -
do wa ły, iż Sejm zno we li zo wał usta wę o re ali za cji
in we sty cji dro go wych uchwa la jąc rów no rzęd ne obo wiąz -
ki. Dzię ki za pi som za war tym w art. 18 ust. 1g 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, pod miot, w któ re go
in te re sie na stę pu je li kwi da cja ROD obo wią za ny jest do ko -
nać: 

1) wy pła ty człon kom PZD – od szko do wa nia 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 ty PZD – od szko do wa nia 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 nie nia grun tów za stęp czych na od two rze nie ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go.

Po wyż sze ure gu lo wa nia są po wtó rze niem wa run ków li -
kwi da cji wy ni ka ją cych z usta wy o ROD. Mu szą się z ni -
mi li czyć in we sto rzy, re ali zu jąc in we sty cje dro go we.
Zwią zek w peł ni ro zu mie ko niecz ność re ali za cji in we sty -
cji słu żą cych spo łe czeń stwu, a tym sa mym i dział kow -
com, ro zu mie zna cze nie tych in we sty cji dla miast oraz ich
prio ry te to wy cha rak ter dla Pol ski. Uzna je tak że, że w nie -
zbęd nych przy pad kach mu si się to od by wać na te re nach
zaj mo wa nych przez nie któ re ogro dy. W ob li czu pro ce dur
li kwi da cyj nych nie za wod ne jed nak za wsze są po sta no wie -
nia usta wy z dnia 8 lip ca 2005r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, naj lep sze go gwa ran ta praw dział kow ców 
i Związ ku.

AR

2. Spo tka nie dział kow ców z Wo je wo dą Wiel ko pol skim

W dniu 14 lu te go 2012 r. w Po zna niu od by ło się, zor ga -
ni zo wa ne z ini cja ty wy Okrę go wych Za rzą dów PZD w Po -
zna niu, Pi le i Ka li szu, spo tka nie przed sta wi cie li okrę go -
wych za rzą dów dzia ła ją cych na te re nie Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go. W spo tka niu z Wi ce wo je wo dą Wiel ko -
pol skim Pa nem Prze my sła wem Pa cią udział wzię li pre ze -
si Okrę go wych Za rzą dów PZD w Pi le – Ma rian Pra czyk
i w Ka li szu – Je rzy Wdow czyk oraz wi ce pre ze si OZ PZD
w Po zna niu Syl we ster Chę ciń ski i Je rzy Kucz ne ro wicz.

Zgro ma dze ni za po zna li Wo je wo dę z ak tu al ny mi pro ble -
ma mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców na te re nie Wiel -
ko pol ski oraz sy tu acją PZD w kra ju.

W od nie sie niu do pro ble mów z te re nu na sze go wo je -
wódz twa omó wio no na stę pu ją ce spra wy:

– ure gu lo wa nia przez Wo je wo dę Wiel ko pol skie go sta -
nu grun tów, na któ rych zlo ka li zo wa ny jest ROD „Po met” 
w Po zna niu,

– sy tu acji w ROD „Kwit ną ca Do li na” za rów no w od nie -
sie niu do sy tu acji we wnątrz ROD jak i dzia łań władz Swa -
rzę dza zmie rza ją cych do ure gu lo wa nia sta nu praw ne go
grun tów prze ka za nych przez PKP, któ re na le żą się ro dzin -
ne mu ogro do wi dział ko we mu za wcze śniej prze ję ty te ren.

Pan Wi ce wo je wo da Prze my sław Pa cia ze zro zu mie niem
i życz li wo ścią od niósł się do zgło szo nych pro ble mów. Za -

pew nił nas, że do ło ży wszel kich sta rań w ce lu po myśl ne -
go dla PZD za ła twie nia ich w za kre sie po sia da nych
upraw nień.

Uczest ni cy spo tka nia za po zna li rów nież Wo je wo dę 
z ak tu al ny mi pro ble ma mi do ty czą cy mi dzia łal no ści PZD
w kra ju. Omó wio no za gro że nia, ja kie wy pły wa ją dla PZD
i ogrod nic twa dział ko we go z przed ło żo ne go Try bu na ło -
wi Kon sty tu cyj ne mu wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go w spra wie nie kon sty tu cyj no ści za pi sów 
w usta wie o ROD.

Wi ce wo je wo da Pan P. Pa cia stwier dził, że ja ko przed sta -
wi ciel ad mi ni stra cji rzą do wej tak jak do tych czas bę dzie
wspie rał dział kow ców, aby nie zmie nia no usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r., bo ona
się spraw dzi ła w funk cjo no wa niu, o czym świad czy 
620 ty się cy pod pi sów w jej obro nie oraz ty sią ce sta no wisk
i li stów. Je śli ja kie kol wiek zmia ny mia ły by być wpro wa -
dzo ne to tyl ko na ko rzyść, a nie umniej sza nie upraw nień
dział kow ców i Związ ku.

Pan Wi ce wo je wo da za pew nił uczest ni ków spo tka nia, że
oso bi ście bar dzo wy so ko oce nia sta ra nia PZD i je go władz
kra jo wych zmie rza ją ce do utrzy ma nia ru chu dział ko we -
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go w do brej kon dy cji. Po dob nie jak par tia, z któ rej się wy -
wo dzi (PSL) bę dzie do kła dał wszel kich moż li wych sta -

rań w ce lu udzie le nia po par cia ru cho wi ogrod nic twa dział -
ko we go w wo je wódz twie i kra ju.

Opra co wa li:
Je rzy Kucz ne ro wicz

Ma rian Pra czyk

3. Sto wa rzy sze nia „dział kow ców” – szczyt ne ha sła, ni skie po bud ki, jesz cze gor sza prak ty ka

Sta je się nor mą, że oso by ko rzy sta ją ce z dzia łek w spo -
sób nie zgod ny z pra wem – naj czę ściej do ty czy to sa mo -
wo li bu dow la nych, czy za miesz ki wa nia na te re nie ROD –
po wo łu ją tzw. sto wa rzy sze nia dział kow ców. Ce la mi ta kich
„or ga ni za cji” jest prze ję cie kon tro li nad ogro da mi, 
w któ rych owi „dział kow cy” ma ją dział ki, a w dal szej per -
spek ty wie prze kształ ce nie sta tu su te re nów w spo sób umoż -
li wia ją cy le ga li za cję ich wcze śniej szych, sprzecz nych 
z pra wem dzia łań. 

Dla „do bra” dział kow ców 
Dą żąc do re ali za cji swych ce lów owi „dział kow cy” nie -

zbyt przej mu ją się in te re sa mi użyt kow ni ków dzia łek ko -
rzy sta ją cych z nich zgod nie z pra wem. Przy kła dem mo gą
być cho ciaż by kwe stie fi nan so we. Zgod nie z usta wą ROD
i dział kow cy otrzy ma li zwol nie nia z po dat ków i opłat za
ko rzy sta nie z grun tów ko mu nal nych. Wy ni ka to z funk cji
dział ki w ROD – świad cze nie so cjal ne dla uboż szych
człon ków spo łe czeń stwa. Utra ta przez ogród sta tu su ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go nie ja ko au to ma tycz nie po -
wo du je na ło że nie na użyt kow ni ków po dat ków i opłat za
ko rzy sta nie z mie nia ko mu nal ne go. Dla osób, któ re wy ko -
rzy stu ją dział ki do za miesz ki wa nia lub pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej, jest to obo jęt ne. Gdzie kol wiek by
ko rzy sta ły z te re nu w ten spo sób mu sia ły by po no sić te
kosz ty. Jed nak dla zwy kłe go dział kow ca do dat ko we ob -
cią że nia fi nan so we, wy no szą ce (w za leż no ści od po ło że -
nia i wiel ko ści dział ki) od kil ku set do kil ku ty się cy zł
rocz nie, po wo do wa ły by, że dział ka sta ła by się luk su so -
wym hob by, a nie wspar ciem so cjal nym. 

Na wet spo ra dycz ne przy pad ki sa mo wo li bu dow la nych,
za miesz ki wa nia, czy pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej na dział kach w ROD są wy ko rzy sty wa ne przez gmi -
ny do ne go wa nia sta tu su ROD. Skut ki nie prze strze ga nia
pra wa przez nie licz nych mo gą więc być groź ne dla
wszyst kich dział kow ców w ROD. Z te go też wzglę du
Zwią zek od za wsze sprze ci wiał się ta kim „re for ma to rom”
i dą żył do za blo ko wa nia ich dzia łań. Jed no cze śnie pod -
kre ślał, że nie jest prze ciw ny dzia łal no ści in nych or ga ni -
za cji dział kow ców, jed nak że nie kosz tem in te re sów
dział kow ców z ROD, czy li nie na te re nie ogro dów zrze -

szo nych w PZD. 

Sto wa rzy sze nia mo gą ist nieć, ale nie rzą dzą w ROD 
Sy tu acja te go ty pu mia ła miej sce m.in. w przy pad ku

gru py „dział kow ców” z ROD „Kwit ną ca Do li na” w Swa -
rzę dzu. Kil ka osób, za miesz ku ją cych w nie le gal nie po sta -
wio nych bu dyn kach na dział kach w ROD, pod ję ło pró bę
za pro wa dze nia w ogro dzie wła snych „po rząd ków”. Zde -
cy do wa na re ak cja ze stro ny okrę gu PZD w Po zna niu spo -
wo do wa ła, iż za ło ży ły one sto wa rzy sze nie. W trak cie je go
re je stra cji są dy pierw szej i dru giej in stan cji sta nę ły na sta -
no wi sku, że de fac to dzia ła nie sto wa rzy sze nia jest skie ro -
wa ne na bez praw ne przej mo wa nie ROD. Dla te go od mó -
wi ły je go re je stra cji. Jed nak Sąd Naj wyż szy uchy lił te
orze cze nia. Uznał, że sam sta tut sto wa rzy sze nia nie za -
wie ra za pi sów, któ re by ły by sprzecz ne z pra wem. Co war -
te za uwa że nia w uza sad nie niu orze cze nia Sąd Naj wyż szy
wska zał, że Zwią zek nie ma wy łącz no ści na pro wa dze nie
ogro dów dział ko wych. Wy łącz ność ta obej mu je tyl ko pro -
wa dze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych – tj. szcze -
gól nej ka te go rii ogro dów dział ko wych, któ re ko rzy sta ją 
z przy wi le jów, ale i ogra ni czeń, za pi sa nych w usta wie o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Sto wa rzy sze nie za ło żo ne przez grup kę „dział kow ców”
z ROD „Kwit ną ca Do li na” zo sta ło więc za re je stro wa ne.
Jed nak ten „suk ces”, nie zmie nia ni cze go w rze czy wi sto -
ści ogro du. Or ga ni za cja ta nie ma żad nych praw do te re -
nu ROD, a tym bar dziej do za rzą dza nia spra wa mi ogro du
i człon ków PZD użyt ku ją cych w nim dział ki. Dla te go na -
le ży z ca łą sta now czo ścią pod kre ślić, że za rów no to, jak 
i in ne sto wa rzy sze nia „dział kow ców”, nie po sia da ją żad -
nych kom pe ten cji w sto sun ku do ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Je dy ny mi le gal ny mi wła dza mi po zo sta ją 
w nich wy bie ra ne przez dział kow ców or ga ny PZD, czy li
za rząd ROD, ko mi sja roz jem cza i re wi zyj na.

Ce le sta tu to we, a prak ty ka sto wa rzy szeń 
Sto wa rzy sze nie ze Swa rzę dza bę dzie więc mo gło re ali -

zo wać swo je ce le sta tu to we, czy li pro wa dzić ogród dział -
ko wy. Jest tyl ko je den wa ru nek - mu si ta ki ogród za ło żyć.
Bio rąc pod uwa gę oko licz no ści i fak tycz ne ce le po wo ła -
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nia tej or ga ni za cji – pró ba prze ję cia ogro du or ga ni zo wa -
ne go przez PZD i unik nię cia od po wie dzial no ści za zła ma -
nie pra wa przez nie któ rych z je go człon ków – za sad nym
jest przy pusz cze nie, że nie na stą pi to ni gdy. Naj praw do po -
dob niej sto wa rzy sze nie na dal bę dzie słu ży ło je go li de rom
do ata ko wa nia PZD i za kłó ca nia funk cjo no wa nia ROD
„Kwit ną ca Do li na” w Swa rzę dzu, choć te go „szczyt ne go”

ce lu nie za pi sa no w sta tu cie. Po dob nie jak nie za pi sa no w
nim ta kich me tod dzia ła nia, jak prze moc i za stra sza nie in -
nych dział kow ców, czy po świad cze nie nie praw dy w po -
stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych, cze go m.in. do pu ścił się
czło nek władz te go sto wa rzy sze nia przy pró bie za pro wa -
dza nia „no wych po rząd ków” w ROD.

BP

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

z dnia 13 lu te go 2012 r.
w spra wie sy tu acji w ROD „Kwit ną ca Do li na” w Swa rzę dzu 

Po za po zna niu się z ak tu al ną sy tu acją Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Kwit ną ca Do li na” w Swa rzę dzu
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców ni niej szym oświad cza, że: 

• ROD „Kwit ną ca Do li na” jest ogro dem wpi sa nym do
Re je stru ROD, wo bec cze go po sia da praw ny sta tus ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go pro wa dzo ne go przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców w opar ciu o prze pi sy usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Ozna cza to, że wła ści we or ga ny Związ ku ma ją pra wo 
i obo wią zek za rzą dzać tym ogro dem, a wszyst kie oso by
użyt ku ją ce dział ki są zo bo wią za ne do prze strze ga nia nie
tyl ko ustaw od no szą cych się do ROD, ale rów nież po sta -
no wień sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD. Do ty czy to 
w szcze gól no ści bez względ ne go sto so wa nia się do za ka -
zu za miesz ki wa nia na te re nie ogro du oraz za ka zu bu do wy
obiek tów sprzecz nych z usta wą – Pra wo bu dow la ne.

• Zwią zek kon se kwent nie pod trzy mu je swo je ugrun to -
wa ne sta no wi sko do ty czą ce po sza no wa nia wol no ści każ -
dej oso by do two rze nia i zrze sza nia się w sto wa rzy-
sze niach i in nych or ga ni za cjach spo łecz nych. Jed nak
Zwią zek ka te go rycz nie sprze ci wia się przy pad kom nad -
uży wa nia tej wol no ści, zmie rza ją cym do usank cjo no wa -
nia jaw ne go bez pra wia, a zwłasz cza prób za własz cza nia
ROD przez oso by usi łu ją ce – pod płasz czy kiem sto wa rzy -
sze nia – unik nąć praw nej od po wie dzial no ści za do ko na ne
na ru sze nia pra wa, a w szcze gól no ści za miesz ki wa nia 
w sa mo wo lach bu dow la nych. Ta kie pa to lo gicz ne dzia ła -
nia nie mo gą być to le ro wa ne ani przez Zwią zek, ani przez

wła dze pu blicz ne. Na to miast wszel kie au ten tycz ne sto wa -
rzy sze nia, wy ka zu ją ce po sza no wa nie pra wa oraz wo lę
rze czy wi ste go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go, za wsze
mo gą li czyć na życz li wość i wspar cie ze stro ny Związ ku,
zwłasz cza w za kre sie two rze nia no we go ogro du dział ko -
we go.

• Zwią zek za wsze bę dzie stał na stra ży prze strze ga nia 
i po sza no wa nia pra wa związ ko we go. Dzia ła nie to ma na
ce lu two rze nie do brych wa run ków do użyt ko wa nia dzia -
łek przez człon ków Związ ku. W szcze gól no ści Zwią zek
bę dzie z ca łą sta now czo ścią dzia łał w obro nie dział kow -
ców prze ciw sta wia ją cych się jaw nym przy pad kom bez -
pra wia. Zwią zek bę dzie zwal czał każ dy przy pa dek
za stra sza nia dział kow ców oraz prze ciw dzia łał wszel kim
prze ja wom ban dy ty zmu, ta kim jak na pa dy, czy pod pa le -
nia, któ re nie ste ty mia ły miej sce w ROD „Kwit ną ca Do -
li na”. PZD za sto su je wszel kie praw ne moż li wo ści, że by
zwal czyć po dob ne pa to lo gie i przy wró cić po rzą dek w in -
te re sie wszyst kich dział kow ców użyt ku ją cych swo je
dział ki zgod nie z pra wem.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców zwra ca się do wła ści -
wych or ga nów pu blicz nych, a zwłasz cza do władz Mia sta
Swa rzę dza z proś bą o po moc w wy eg ze kwo wa niu obo -
wią zu ją ce go pra wa w ce lu przy wró ce nia po rząd ku 
w ROD „Kwit ną ca Do li na” i za pew nie nia bez pie czeń stwa
miesz kań com Mia sta użyt ku ją cym dział ki w tym ogro -
dzie.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 13 lu te go 2012 r.
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W dniu 10 lu te go z ini cja ty wy Okrę go we go Za rzą du
PZD od by ło się ko lej ne spo tka nie przed sta wi cie li sa mo -
rzą dów ogro dów dział ko wych po wia tu pil skie go ze Sta ro -
stą Pil skim Mi ro sła wem Man taj. W spo tka niu na za -
pro sze nie Sta ro sty i Pre ze sa OZ PZD uczest ni czył czło -
nek Za rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go To masz Bu -
gaj ski.

Na po cząt ku spo tka nia po śmiert nie od zna czo no se kre ta -
rza Okrę go we go Za rzą du PZD Hu ber ta Klisz od zna ką za
za słu gi dla wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Od zna kę ode -
bra ła żo na - Pa ni Lu ba Klisz.

Pre zes OZ PZD Ma rian Pra czyk przed dys ku sją przed -
sta wił in for ma cję na te mat zna cze nia usta wy o ROD 
z 2005 ro ku dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku, po dej -
mo wa nych dzia łań przez dział kow ców i wszyst kie sa mo -
rzą dy Związ ku w obro nie usta wy w związ ku ze zło żo nym
wnio skiem do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie
nie zgod no ści ca łej usta wy z Kon sty tu cją RP przez Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. W swo im koń co wym
wy stą pie niu po wie dział, że chce my rów nież po znać zda -
nie władz sa mo rzą do wych wszyst kich miast, gmin, po -
wia tów gdzie po sia da my ogro dy na te mat funk cjo no wa nia
usta wy o ROD z 2005 ro ku, ro li ogro dów dział ko wych 
i Związ ku dla spo łecz no ści lo kal nych.

Głos w dys ku sji za bra li:
Ta de usz Dauk sze wicz – Pre zes ROD im. 40-le cia WP

w Pi le, któ ry po wie dział, że dział kow cy ni gdy nie trak to -
wa li zie mi ja ko do bro in we sty cyj ne ale dar, za któ ry są
od po wie dzial ni i dla te go jed nym gło sem bro ni li i bro nić
bę dą usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ -
rej nie kon sty tu cyj ność pró bu ją nam człon kom Związ ku i
ca łe mu spo łe czeń stwu wmó wić nie któ re śro do wi ska eko -
no micz ne i po li tycz ne dą żą ce do suk ce syw nej li kwi da cji
ogro dów i przej mo wa nia ich te re nów. Zwró cił się do
przed sta wi cie li sa mo rzą du pil skie go o kon ty nu ację part -
ner skiej współ pra cy z jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi
Związ ku, bo bez wza jem ne go zro zu mie nia po trzeb trud -
no mó wić o wza jem nym sza cun ku. Ce le Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców i sa mo rzą du lo kal ne go są toż sa me, po-
nie waż dzia ła ją w tym sa mym ob sza rze na rzecz tych sa -
mych lu dzi. Przed sta wił rów nież wła dzom sa mo rzą do -
wym pro ble my swo je go ogro du.

Jan Fi cer man – Pre zes ROD im. Bel fe rek w Pi le zwró -
cił się ja ko czło nek Plat for my Oby wa tel skiej do Pa na Sta -
ro sty i człon ka Za rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go -
dzia ła czy Plat for my Oby wa tel skiej, aby w na szym imie -
niu tak dzia ła li aby na szcze blu cen tral nym za trzy mać
nisz cze nie te go co do brze funk cjo nu je. My wie my, że nie -
któ re ogro dy bę dą li kwi do wa ne, ale do te go nie trze ba
zmie niać na szej usta wy. Po pro sił aby Pa no wie na sze po -

glą dy re pre zen to wa li wy żej bo oka zu je się, że 620 ty się -
cy pod pi sów w obro nie obo wią zu ją cej usta wy, ty sią ce li -
stów i obiet ni ce przed wy bor cze ugru po wań po li tycz nych
nic dla Rzą du i par la men tu nie zna czą. My mu si my dzia -
łać szyb ko i wcze śniej – pro si my aby ście nam w tej wal -
ce po mo gli.

An drzej Kierz kow ski – Pre zes ROD St. Sta szi ca w Pi le
– w swo jej wy po wie dzi stwier dził, że był uczest ni kiem
wie lu wy da rzeń i spo tkań w spra wie na szej usta wy. Wszy -
scy po li ty cy skła da li wo bec nas de kla ra cję po par cia ale
dzi siaj wie my, że to jest za ma ło. Po pro sił w imie niu
wszyst kich przed sta wi cie li ogro dów dział ko wych aby
wła dze sa mo rzą do we wy ar ty ku ło wa ły swo je sta no wi ska
na pi śmie i skie ro wa ły je do Rzą du i wła dzy usta wo daw -
czej, bo tyl ko ta kie dzia ła nia mo gą po wstrzy mać po li ty -
ków przed zmia ną na szej usta wy.

Pre ze si ROD Si kor skie go – Ta de usz Tru ty, ROD Sem -
po łow skiej – Cze sław Wi śniew ski, ROD Mal wa – Ry-
szard Grze lak, ROD Ko le jarz – Sta ni sław Smo gu ła
po ru szy li w swo ich wy po wie dziach pro ble my do ty czą ce
dróg do jaz do wych, za miesz ki wa nia i po rząd ków przy te -
re nach ogro dów dział ko wych. 

To masz Bu gaj ski – czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go po dzię ko wał Sta ro ście i Pre ze so wi OZ
za za pro sze nie na to spo tka nie. Stwier dził, że na pod sta -
wie je go ro ze zna nia nie ła two bę dzie zmie nić tą usta wę.
Gdy by pro blem był ła twy usta wę Wa szą daw no by zmie -
nio no. Dział kow cy to ogrom na ar mia lu dzi z któ rą każ dy
mu si się li czyć i od po wie dzieć so bie na py ta nie, czy trze -
ba w tym co do brze funk cjo nu je coś zmie niać. Po dzię ko -
wał wszyst kim Za rzą dom ogro dów za pięk ną wy sta wę
pod czas wo je wódz kich do ży nek w 2010 ro ku, kie dy był
Sta ro stą Pil skim. Stwier dził, że dział kow cy są bar dzo do -
brze zor ga ni zo wa ną i zjed no czo ną or ga ni za cją i jed nym
z naj bar dziej świa do mych spo łe czeństw oby wa tel skich.

Dzia ła nia na sze uznał za słusz ne a uzy ska nie apro ba ty sa -
mo rzą dów lo kal nych za bar dzo waż ne. Ja nie mu szę się
de kla ro wać, by łem i bę dę z Wa mi. Pro szę wy stą pić do
mnie o za ję cia sta no wi ska na pi śmie – uczy nię to i jed no -
znacz nie opo wiem się za Wa mi.

Mi ro sław Man taj – Sta ro sta Pil ski po dzię ko wał Pre ze -
som za przy by cie na spo tka nie. W spra wie usta wy po wie -
dział, że sta no wi sko za pre zen to wa ne przez Ra dę Po wia tu
Pil skie go w spa wie usta wy i ro li Związ ku, któ re za pre zen -
to wa no pod czas Wa sze go Zjaz du nie ule ga zmia nie.
Stwier dził, że usta wa do brze funk cjo nu je i nie na le ży nic
w niej zmie niać. Sta ro sta od po wie dział Pre ze som na te -
ma ty po ru szo ne pod czas dys ku sji.

4. Sta ro sta Pil ski: nie na le ży zmie niać Usta wy o ROD
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Ma rian Pra czyk pod su mo wu jąc spo tka nie stwier dził, że
chce my aby sta no wi ska sa mo rzą dów lo kal nych zo sta ły
skie ro wa ne do Rzą du i par la men tu, bo tam za pa da ją de cy -
zje w na szych spra wach. Zwró cił się do obu sa mo rzą dow -
ców aby by li am ba sa do ra mi na szych spraw na szcze blu
wo je wódz twa i par la men tu a człon ka Za rzą du Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go po pro sił o po moc w or ga ni za cji spo -
tka nia z Mar szał kiem Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,

gdyż chce my go po in for mo wać o na szych pro ble mach
zwią za nych z pró bą zmia ny usta wy i po pro sić o za ję cie w
tej spra wie sta no wi ska. 

Pod czas spo tka nia Pre ze si przy ję li list do Po słów na
Sejm RP Pół noc nej Wiel ko pol ski o pod ję cia dzia łań w na -
szych spra wach. 

M. Fojt

5. Po sie dze nie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 

W dniu 9 lu te go br., w sie dzi bie Kra jo wej Ra dy PZD w
War sza wie, od bę dzie się po sie dze nie Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD. 

W cza sie po sie dze nia omó wio ne zo sta ną na stę pu ją ce
spra wy: oce na prze bie gu IX Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów PZD, sy tu acja Związ ku i usta wy o ROD z 2005 ro ku,
pro gram Związ ku na ka den cję 2011–2015 – re ali za cja
przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną, roz pa trze nie od wo łań

od uchwał Okrę go wych Ko mi sji Re wi zyj nych PZD, plan
pra cy Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD na 2012 rok,
pro gram fi nan so wo-księ go wy dla ROD. Prze wi dzia no
rów nież czas na omó wie nie spraw róż nych.

Wię cej in for ma cji na te mat po sie dze nia, opu bli ku je my
po je go za koń cze niu. Za chę ca my do śle dze nia na szej stro -
ny.

MZ

6. Sąd Re je stro wy za twier dził zmia ny w Sta tu cie PZD

Sąd Re je stro wy do ko nał wpi su w Kra jo wym Re je strze
Są do wym wszyst kich zmian Sta tu tu PZD, któ re zo sta ły do -
ko na ne pod czas IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD.
Tym sa mym sąd po twier dził, że zmia ny w Sta tu cie PZD są
cał ko wi cie zgod ne z po wszech nie obo wią zu ją cym pra wem. 

Przy po mi na my, że każ dy pod miot za re je stro wa ny 

w KRS ma obo wią zek zgła szać wszel kie zmia ny w swo -
im sta tu cie. Po zwa la to są do wi do ko nać praw nej oce ny
zgła sza nych zmian.

Peł ny tekst zno we li zo wa ne go Sta tu tu opu bli ko wa ny zo -
stał w Biu le ty nie Zjaz do wym oraz na na szej stro nie in ter -
ne to wej.

MZ

7. Dzię ki usta wie o ROD i Związ ko wi

Sto sun ko wo nie daw no w są siedz twie Uni wer sy te tu
Byd go skie go znaj do wał się je den z naj star szych ROD w
Pol sce. Dziś te ren „Swo bo dy” za stę pu je bu do wa ny wła -
śnie, no wo cze sny gmach bi blio te ki uni wer sy tec kiej. To
dzia ła nie jest wzor co wym przy kła dem owoc nej współ pra -
cy mię dzy Związ kiem, a mia stem, po twier dza ją cy rów no -
cze śnie, że PZD ni gdy nie stoi na dro dze do re ali za cji
in we sty cji miej skich, je że li słu żą one je go roz wo jo wi. 

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem, to w 2013 byd -
go scy stu den ci bę dą mie li swo ją no wą, dłu go ocze ki wa ną
bi blio te kę. Zwią zek bacz nie śle dzi po stę py bu do wa ne go
wła śnie obiek tu, gdyż jesz cze nie daw no na je go te re nach
znaj do wał się ROD „Swo bo da”, je den z naj star szych ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce (1903 rok wska -
zy wa ny jest na da tę je go za ło że nia) o po wierzch ni 
1,4321 ha. Mi mo war to ści hi sto rycz nej ROD, PZD zgo -
dził się – bez więk szych kom pli ka cji – prze ka zać te ren
pod bu do wę bi blio te ki. De cy zję po prze dził jed nak sze reg
roz mów z wła dza mi mia sta Byd goszcz.

Kon tekst wy da rzeń
Pierw sze roz mo wy na li nii mia sto - Zwią zek roz po czę -

ły się w pierw szej po ło wie 2008 ro ku.  PZD od po cząt ku
był otwar ty na ustęp stwa, mu siał jed nak wal czyć o za cho -
wa nie praw wy ni ka ją cych z usta wy o ROD z 2005 ro ku.
Zgod nie z ni mi pod mio ty bio rą ce udział w li kwi da cji
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ogro du po win ny za pew nić te ren za mien ny za li kwi do wa -
ny ogród i od two rzyć w nim in fra struk tu rę tech nicz ną, od -
po wia da ją cą in fra struk tu rze li kwi do wa ne go ROD. 
W pierw szej fa zie roz mów Zwią zek nie uzy ski wał jed nak
ta kie go za pew nie nia, co prze cią ga ło w cza sie pod pi sa nie
umo wy. Tym cza sem me dia co ja kiś czas pod no si ły te mat
prze ka zu jąc in for ma cję, że je śli do po ro zu mie nia nie doj -
dzie to mia sto, z wi ny PZD, utra ci środ ki na re ali za cję in -
we sty cji. Tym cza sem mia sto Byd goszcz zło ży ło ko lej ną
pro po zy cję zgod nie z któ rą Zwią zek miał wziąć na sie bie
obo wią zek od two rze nia Ogro du. PZD nie mógł za ak cep -
to wać ta kie go roz wią za nia. 

Do po ro zu mie nia za da wa la ją ce go obie stro ny do szło
do pie ro kil ka mie się cy póź niej. W wy ni ku przy ję tych
usta leń mia sto zo bo wią za ło się do usta no wie nia na rzecz
PZD nie od płat ne go pra wa użyt ko wa nia do nie ru cho mo ści
za mien nej o po wierzch ni 3,6953 ha, po ło żo nej w Byd -
gosz czy przy ul. Wy zwo le nia. Rów no cze śnie Zwią zek ro -
zu mie jąc prio ry te to wy cha rak ter in we sty cji od stą pił od
eg ze kwo wa nia co do li te ry obo wią zu ją ce go pra wa i wy dał
te re ny ROD „Swo bo da” jesz cze przed uzy ska niem no we -
go Ogro du (zgod nie z art. 21 usta wy o rod wy da nie przez
PZD nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez zli kwi do wa ny
ROD na stę pu je naj wcze śniej po usta no wie niu na je go
rzecz ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za mien nej i od -
two rze nia in fra struk tu ry ogro do wej). 

Mia sto za gwa ran to wa ło, że od two rze nie in fra struk tu ry
ogro do wej w no wym ogro dzie na stą pi w ter mi nie do 15
kwiet nia 2012 r. Tym cza sem pra ce znacz nie wy prze dzi ły
przy ję ty har mo no gram. Mia sto Byd goszcz od da ło te ren z
trzy mie sięcz nym wy prze dze niem.

Ogród na mia rę XXI wie ku
Dziś, wszy scy prze cho dzą cy ul. Wy zwo le nia w Byd -

gosz czy, mo gą po dzi wiać pięk ny ogród na mia rę XXI
wie ku. Znaj du je się w nim 67 dzia łek (39 z nich przy zna -
no by łym człon kom rod „Swo bo da”, któ rzy wy ra zi li zgo -
dę na przej ście do no we go ogro du, 28 dzia łek przy-
dzie lo no chęt nym oso bom wg ko lej no ści skła da nych
wnio sków o przy dział dział ki). Ogród wy po sa żo ny zo stał
w świe tli cę i in fra struk tu rą (sieć wod na, sieć ener ge tycz -
na, oświe tle nie te re nu, par kin gi na 80 sa mo cho dów, alej -
ki we wnętrz ne utwar dzo ne, ogro dze nie ze wnętrz ne, stu-
dzien ki wo do mie rzo we wo do mie rza mi dla każ dej dział -
ki, szaf ki ener ge tycz ne dla każ dej dział ki, zbior czy zbior -
nik bez od pły wo wy).

W dru giej po ło wie lu te go prze wi dzia ne jest wal ne ze -
bra nie człon ków no we go ogro du w For do nie. W mar cu
na to miast, po ukon sty tu owa niu się za rzą du no we go ogro -
du, Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy prze ka że
ogród, wraz z wszyst ki mi do ku men ta mi, no we mu za rzą -
do wi. W kwiet niu prze wi dzia ne jest uro czy ste otwar cie
Ogro du z udzia łem Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie -
go oraz naj waż niej szych przed sta wi cie li Mia sta Byd -
goszcz. 

War to po chy lić się nad tym przy kła dem, po nie waż
szcze gól nie do brze ob ra zu je on stan fak tycz ny re la cji
dział kow ców z lo kal ny mi spo łecz no ścia mi. Dział kow cy
są otwar ci na współ pra cę i ustęp stwa wte dy, kie dy cho dzi
o do bro wspól ne. Zgod nie z Usta wą o ROD zo bo wią za ni
są bro nić swo ich człon ków i dbać o to, aby bez po trze by
nie od bie rać im Ogro dów, nie ogra ni czać kon tak tu z na tu -
rą i szans na spo koj ny wy po czy nek. Te wła śnie obo wiąz -
ki Zwią zek kon se kwent nie wy peł nia. 

MZ

8. Spo tka nie z po słem M. Kracz kow skim z Pi ły

W dniu 1 lu te go 2012 ro ku od by ło się w biu rze po sel -
skim Po sła PiS Mak sa Kracz kow skie go w Pi le pierw sze
spo tka nie człon ków sa mo rzą dów ROD i OZ PZD z Pi ły,
Czarn ko wa i Trzcian ki z po słem po je sien nych wy bo rach
do par la men tu.

Pre zes OZ Ma rian Pra czyk przed sta wił dzia łal ność
Związ ku, okrę go we go za rzą du i ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w kra ju i na te re nie na sze go okrę gu oraz zna -

cze nie na szej usta wy dla dział kow ców, ogro dów i Związ -
ku. Po pro sił po sła, ja ko re pre zen tan ta Sej mu z na sze go
okrę gu o wspie ra nie nas dział kow ców w obro nie obo wią -
zu ją cej usta wy o ROD oraz we wszel kich spra wach do ty -
czą cych ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Uczest ni cy spo tka nia po in for mo wa li rów nież po sła 
o za strze że niach dział kow ców do par la men ta rzy stów PiS,
któ rzy ma ja re pre zen to wać Sejm pod czas roz po zna nia

Okrę go wy Za rząd w Pi le
Pol ski Zwią zek Dział kow ców

IN FOR MA CJA 
ze spo tka nia z Po słem na Sejm Mak sem Kracz kow skim z PiS

64



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 ca łej na szej usta wy
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Po pro si li o sta no wi sko
Klu bu Par la men tar ne go PiS w spra wie na szej usta wy,
gdyż w po przed niej ka den cji klub był au to rem no we go
pro jek tu usta wy o ogro dach, któ ry zo stał przez Sejm od -
rzu co ny.

Po seł w swo jej wy po wie dzi po dzię ko wał za rze czo wą
in for ma cję na te mat pra cy Związ ku i funk cjo no wa nia
ogro dów i na szych pro ble mów. Stwier dził, że wie rzy 
w do brą współ pra cę. Nie in te re su je go le gi ty ma cja par tyj -
na, bo Pol ska jest jed na. Nie jest fa chow cem w spra wach
ogro dów dział ko wych, ale bę dzie ko rzy stał z na szych 

i Związ ku do świad czeń i bę dzie nas wspie rał.  Po in for -
mo wał nas, że w Sej mie jest gru pa par la men ta rzy stów,
któ rzy dą żą do zmia ny usta wy o ogro dach dział ko wych,
szcze gól nie ogro dów za go spo da ro wa nych na atrak cyj -
nych grun tach w du żych mia stach. Dla tej gru py nie li czą
się dział kow cy, ich pra ca, ich oszczęd no ści wło żo ne 
w dział kę - li czą się wiel kie pie nią dze.

Pre zes OZ oraz pre ze si ogro dów za pro si li po sła do
udzia łu w ze bra niach okrę go we go za rzą du oraz do na -
szych ogro dów ce lem za po zna nia się z dzia łal no ścią
Związ ku i ogro dów.

Po seł przy jął za pro sze nie i za pew nił, że weź mie udział
w ze bra niu OZ PZD.

Wi ce pre zes OZ PZD
Ma ria Fojt

Pi ła, dnia 3 lu te go 2012 r.

9. Spo tka nie z wła dza mi sa mo rzą du zło tow skie go

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Okrę go wy Za rząd w Pi le

W dniu 30 stycz nia w Sta ro stwie Po wia to wym w Zło to -
wie na za pro sze nie Sta ro sty Ry szar da Go ław skie go 
i Okrę go we go Za rzą du PZD od by ło się spo tka nie Pre ze -
sów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, człon ków władz
sa mo rzą do wych OZ, okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej i roz -
jem czej PZD z po wia tu zło tow skie go. W spo tka niu udział
wzię li: Bur mistrz Ja stro wia Piotr Woj tiuk, Wójt Za krze wa
Hen ryk Do bro siel ski, za stęp ca wój ta gmi ny Zło tów Ry -
szard Wiń ski, Dy rek tor Wy dzia łu Rol nic twa i Ochro ny
Śro do wi ska Sta ro stwa Po wia to we go Bro ni sław Ka las,
Pre zes OZ Ma rian Pra czyk, Wi ce pre zes Ma ria Fojt, Se -
kre tarz OZ An drzej Kierz kow ski, Skarb nik OZ Bru non
Sem rau. 

Spo tka nie po świę co ne by ło:
1. Oce nie współ pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi Ro -

dzin nych Ogro dów Dział ko wych i Okrę go we go Za rzą du
PZD.

2. Usta wa o ROD w Try bu na le Kon sty tu cyj nym  –
przed sta wie nie sta no wi ska władz sa mo rzą do wych w spra -
wie na szej usta wy.

3. Wy pra co wa nie wspól ne go pla nu dzia ła nia dla roz wo -
ju, funk cjo no wa nia i za cho wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Pre zes OZ i Wi ce pre zes OZ, ja ko wpro wa dze nie do
oma wia nych te ma tów przed sta wi li in for ma cje na te mat
dzia łal no ści Związ ku, okrę go we go za rzą du PZD w Pi le,

ro li i zna cze nia usta wy o ROD dla dział kow ców i spo łecz -
no ści lo kal nej oraz za gro żeń wy ni ka ją cych z za skar że nia
usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Po zy tyw nie oce -
ni li współ pra cę władz sa mo rzą do wych z ogro da mi i okrę -
go wym za rzą dem PZD.

Na te re nie po wia tu zło tow skie go funk cjo nu je 11 ogro -
dów – 1975 dzia łek.

W dys ku sji głos za bra li mię dzy in ny mi:
Pre zes ROD „Re laks” Jan Ostrow ski – po zy tyw nie oce -

nił współ pra cę z wła dza mi sa mo rzą do wy mi oraz z po li cją,

Pre zes ROD „Wie la to wo” w Zło to wie – stwier dził, że
dział kow cy bez wspar cia władz sa mo rzą do wych nie uzy -
ska ją po mo cy w Sej mie. Je sie nią wy bra li śmy no wych par -
la men ta rzy stów, któ rzy wie le nam dział kow com obie-
cy wa li, ale oka zu je się, że po kil ku mie sią cach zmie ni li
po glą dy w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

Pan An drzej Kierz kow ski – se kre tarz OZ za ape lo wał 
w imie niu dział kow ców i za rzą dów ogro dów do sa mo rzą -
dow ców po wia tu zło tow skie go, aby ich głos po par cia dla
usta wy i Związ ku nie tyt ko zna li dział kow cy, ale przede
wszyst kim, aby zo stał on skie ro wa ny do cen tral nych
władz usta wo daw czych i wy ko naw czych.
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Pa ni Gra ży na Ja wor ska – czło nek Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD po dzię ko wa ła sa mo rzą dow com za oka -
za ną ogro dom po moc. Stwier dzi ła, że dział kow cy od no szą
wra że nie, że rząd i par la men ta rzy ści nie ma ją po ję cia, ja -
ką krzyw dę zro bią nam dział kow com zmie nia jąc na szą
do brą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pan Wójt Za krze wa – Hen ryk Do bro siel ski stwier dził,
że sa mo rzą dow cy ma łych miej sco wo ści nie wy ka zu ją ta -
kich za pę dów jak sa mo rzą dow cy du żych aglo me ra cji, któ -
rzy naj chęt niej za be to no wa li by mia sta. Nie po dzie lam
ta kiej po li ty ki.  Zwią zek dział kow ców jest licz ny sku pia
1.250 ty się cy człon ków i wspól nie win ni śmy być czuj ni 

w spra wach zmia ny usta wy o ogro dach.

Sta ro sta Zło tow ski – Ry szard Go ław ski stwier dził, że
wła dze sa mo rzą do we bę dą wspie ra ły Ogro dy i Zwią zek
w wal ce o usta wę o ROD z 2005 ro ku. Po in for mo wał
dzia ła czy sa mo rzą do wych ROD, że bę dzie ape lo wał na
naj bliż szym spo tka niu wszyst kich sta ro stów wiel ko pol -
ski, aby wy sto so wa li apel do rzą du i par la men ta rzy stów,
aby nie zmie nia no na szej usta wy.  Przed sta wił sta no wi sko
władz sa mo rzą do wych w obro nie dział kow ców, ich
Związ ku i Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 2005 ro ku. Sta no wi sko przy ję li obec ni w spo tka niu sa -
mo rzą dow cy. 

An drzej Kierz kow ski
Se kre tarz OZ PZD w Pi le 

Pi ła, dnia 2 lu te go 2012 r.

10. Agen cja Mie nia Woj sko we go nie li czy się z dział kow ca mi

Ko lej nym Ogro dem ob ję tym ry zy kiem bez praw nej li -
kwi da cji ze stro ny Agen cji Mie nia Woj sko we go, któ ra by -
ła by nie zmier nie krzyw dzą ca dla dział kow ców użyt ku -
ją cych swo je dział ki i czer pią cych ra dość z upraw i ich
plo nów, jest Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Sar ni Stok” 
w Biel sku -Bia łej, pod le ga ją cy Okrę go we mu Za rzą do wi
Ślą skie mu PZD w Ka to wi cach. Ostat nio pi sa li śmy o za -
gro że niu dla ROD „Pod Dę ba mi” w Ze grzu Po łu dnio wym
(Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie),
gdzie AMW ogło si ła sprze daż te re nu, na któ rym znaj du -
je się ogród (O tej spra wie sze rzej in for mo wa li śmy w ma -
te ria le za miesz czo nym na stro nie in ter ne to wej PZD 
w dzia le Ak tu al no ści w dniu 12 paź dzier ni ka 2011 r.).

Ogród „Sar ni Stok” w Biel sku -Bia łej za go spo da ro wa ny
jest na dział ce ozna czo nej geo de zyj nie ja ko 430/10 o po -
wierzch ni 6,1022 ha, gdzie urzą dzo nych jest 113 dzia łek
ro dzin nych. Te ren ten zo stał prze ka za ny w nie od płat ne
użyt ko wa nie Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców – Wo -
je wódz kie mu Za rzą do wi w Biel sku -Bia łej, na mo cy za -
rzą dze nia Do wód cy Gar ni zo nu w Biel sku -Bia łej z dnia 
17 ma ja 1985 r. Pro to ko lar ne je go prze ję cie na stą pi ło we
wrze śniu 1987 r. W Re je strze ROD, pro wa dzo nym przez
Kra jo wą Ra dę PZD, ogród fi gu ru je pod nu me rem A -IV-
58-4627, ja ko ogród sta ły, któ ry po wstał w 1987 r. Za ło -
żo ny zo stał dla ka dry Woj ska Pol skie go oraz pra cow-
ni ków woj ska.

Agen cja Mie nia Woj sko we go, Od dział Te re no wy 
w Kra ko wie, w pi śmie do pre ze sa ROD „Sar ni Stok” 
w Biel sku -Bia łej z dnia 2 stycz nia 2012 r. oraz po przez
ogło sze nie, po in for mo wa ła, iż przy stą pi ła do prac zwią -
za nych z za go spo da ro wa niem ww. nie ru cho mo ści 
i w związ ku z tym dział kow cy ma ją nie po dej mo wać żad -

nych prac zwią za nych z upra wą grun tu. Z prze ka za nych
in for ma cji wy ni ka, że AMW nie za mie rza speł nić wa run -
ków li kwi da cji wy ni ka ją cych z usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w za kre sie za pew -
nie nia nie ru cho mo ści za mien nej o ure gu lo wa nej sy tu acji
praw nej, za ło że nia no we go ogro du i od two rze nia urzą -
dzeń i bu dyn ków, wy pła ce nia PZD od szko do wa nia za
skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce je go wła sność a nie pod -
le ga ją ce od two rze niu czy wy pła ce nia 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. Za tem AMW bez -
par do no wo chce wy ru go wać z te re nu Zwią zek i dział kow -
ców. Nic nie zna czy dla niej 113 ro dzin użyt ku ją cych
dział ki i ich ma ją tek. Nie zwa ża na wet na to, że prze cież
w la tach ubie głych dział ki w tym Ogro dzie by ły przy dzie -
la ne by łym pra cow ni kom Woj ska Pol skie go.

Nie po ko ją ce jest szcze gól nie to, że Urząd Miej ski 
w Biel sku -Bia łej, Wy dział Geo de zji i Kar to gra fii do ko -
nał, na wnio sek AMW z dnia 2 kwiet nia 2007 r., wy kre -
śle nia pra wa użyt ko wa nia przez PZD dział ki nr 430/10 
w ewi den cji grun tów i bu dyn ków. Grun ty prze ka za no
Związ ko wi w nie od płat ne użyt ko wa nie, w do brej wie rze,
zo sta ły trwa le za go spo da ro wa ne i znaj du je się na nich ma -
ją tek PZD i pry wat ny dział kow ców – czę sto tak cięż ko 
i przez la ta gro ma dzo ny.

Bez względ ne po czy na nia AMW, zwłasz cza w kon tek -
ście ich po wta rzal no ści, nie po zo sta ną bez zde cy do wa nej
od po wie dzi Związ ku. Za pew nia my, że po dej mu je my i po -
dej mo wać bę dzie my sta now cze dzia ła nia w ce lu obro ny
ist nie nia Ogro du – nie prze rwa ne go od 25 lat oraz praw
dział kow ców, w więk szo ści eme ry to wa nych woj sko wych,
któ rzy po tru dach służ by woj sko wej, chcą god nie ko rzy -
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stać z moż li wo ści, ja kie ofe ru je ich Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy „Sar ni Stok” w Biel sku -Bia łej i w spo ko ju wy -
po czy wać na swych dział kach. Nie po zwo li my na to, by
głos dział kow ców nie był sły szal ny i by AMW – na sta -
wio na wy łącz nie na mak sy ma li za cję zy sków, któ ry mi za -

si la bu dżet MON – po mi ja ła fakt waż nej ro li spo łecz nej,
ja ką re ali zu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we na te re nie ca łej
Pol ski. Bę dzie my wal czyć do koń ca w obro nie ROD „Sar -
ni Stok” w Biel sku -Bia łej i dział kow ców z te go Ogro du.

AB

11. Zwią zek po ma ga Ro dzin nym Ogro dom Dział ko wym

Kra jo wa Ra da PZD pod su mo wa ła 2011 r. w za kre sie
udzie lo nych w tym że ro ku do ta cji i po ży czek.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców w 2011 r. udzie lił do ta cji
na re ali za cje za dań re mon to wych i in we sty cyj nych w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w wy so ko ści wy no szą cej
łącz nie 7 065 751 zł. Po moc otrzy ma ły 894 ROD. Dzię ki
niej, stan dard in fra struk tu ry w ogro dach dział ko wych
wzro śnie, co przy czy ni się do po pra wy kom for tu jej wy -
ko rzy sty wa nia. Uno wo cze śnio na, bar dziej funk cjo nal na
in fra struk tu ra bę dzie mo gła le piej słu żyć dział kow com.

W ra mach środ ków zgro ma dzo nych na Fun du szu Sa -

mo po mo co wym, któ rym za rzą dza Kra jo wa Ra da PZD po -
przez swo je Pre zy dium, w 2011 r. udzie lo no 39 po ży czek
dla ROD z te re nu dzia ła nia 15 OZ PZD, na kwo tę wy no -
szą cą łącz nie 1 063 925 zł. Śred nia wy so kość po życz ki to
27 280 zł dla każ de go ROD.

Do dat ko wo, z Kon ta „Po wódź 2010” Pre zy dium KR
PZD w 2010 i 2011 ro ku przy zna ło do ta cje po wo dzio we
dla 139 ROD na łącz ną kwo tę 1 821 326 zł. Środ ki te po -
zwo lą ROD usu wać ogrom znisz czeń, ja kie po wsta ły na
sku tek po wo dzi.

AB

12. Wal ka Związ ku o ROD „Mi cha łó wek” w To ma szo wie Ma zo wiec kim nie usta je

ROD „Mi cha łó wek” w To ma szo wie Ma zo wiec kim nie
jest je dy nym ogro dem dział ko wym, któ ry z po wo du 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, jest za gro -
żo ny rosz cze nia mi, a w kon se kwen cji ewen tu al ną li kwi da -
cją i to bez po sza no wa nia praw przy słu gu ją cych dział-
kow com i Związ ko wi, a wy ni ka ją cych z usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

ROD „Ma zo wia” w To ma szo wie Ma zo wiec kim (obec -
nie po po łą cze niu z in ny mi ogro da mi – ROD „Mi cha łó -
wek” w To ma szo wie Ma zo wiec kim) zo stał za ło żo ny
przez Ma zo wiec kie Za kła dy Prze my słu Weł nia ne go „Ma -
zo wia” w la tach 50-tych ubie głe go wie ku i ist nie je nie -
prze rwa nie do dnia dzi siej sze go, ja ko ogród sta ły. Obec nie
zaj mu je po wierzch nię po nad 7 ha, na któ rej funk cjo nu je
208 dzia łek ro dzin nych. Na to miast za gro żo ny te ren do ty -
czy ob sza ru o po wierzch ni 0,4438 ha.

W okre sie je go po wsta nia obo wią zy wa ła usta wa o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych z dnia 9 mar ca 1949r.
Zgod nie z tą usta wą, za kła da nie ogro dów dział ko wych by -
ło obo wiąz kiem gmin i du żych za kła dów pra cy za trud nia -
ją cych po wy żej 200 osób (art. 5). Za tem Za kład „Ma -
zo wia” był zo bli go wa ny prze pi sa mi po wszech nie obo wią -
zu ją cy mi do utwo rze nia ogro du dział ko we go dla swych
pra cow ni ków na te re nie, któ ry otrzy mał od Skar bu Pań -
stwa. 

Nie ste ty w tam tym okre sie czę sto do cho dzi ło do sy tu -
acji, w któ rej prze ka zy wa nie grun tów pod ogro dy dział ko -

we od by wa ło się bez wy ma ga nych do ku men tów for mal -
no - praw nych. Usta wo daw ca, zda jąc so bie spra wę z sy -
tu acji praw nej grun tów ogro dów dział ko wych, usta wą 
z dnia 6 ma ja 1981r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych, wzmoc nił pra wa dział kow ców, po przez wpro wa -
dze nie za pi su gwa ran tu ją ce go miej skim i przy za -
kła do wym pra cow ni czym ogro dom dział ko wym, ist nie -
ją cym w dniu wej ścia w ży cie usta wy, au to ma tycz ne prze -
kształ ce nie się w pra cow ni cze ogro dy dział ko we. Na-
to miast Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców po wie rzył
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. Za tem
w chwi li wej ścia w ży cie tej usta wy PZD uzy skał rów nież
z mo cy pra wa ty tuł praw ny do grun tów w po sta ci użyt ko -
wa nia. 

Nie zmier nie istot nym za pi sem wpro wa dzo nym usta wą
z 1981 r. był rów nież art. 33, któ ry prze są dził o tym, iż
ogro dy, któ re nie mia ły cha rak te ru sta łe go, ist nie ją ce po -
nad 10 lat i nie mo gą ce udo ku men to wać swo je go po wsta -
nia, z mo cy pra wa sta ły się ogro da mi sta ły mi. Dzię ki te mu
wszyst kie ogro dy o nie ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej sta -
ły się ogro da mi dział ko wy mi o ure gu lo wa nej sy tu acji
praw nej. 

Trans for ma cja ustro jo wa, któ ra mia ła miej sce na po cząt -
ku lat 90-tych ubie głe go wie ku, nie ste ty za miast wzmoc -
nić pra wa dział kow ców, do pro wa dzi ła do ich po z-
ba wie nia. Wo je wo da Piotr kow ski, nie ma jąc do te go pod -
staw praw nych, de cy zją z dnia 27 li sto pa da 1991 r.

67



uwłasz czył na tym te re nie Ma zo wiec kie Za kła dy Tka nin
Weł nia nych „Ma zo via” w To ma szo wie Ma zo wiec kim, 
a nie – jak po wi nien – PZD, któ ry w tam tym okre sie już
funk cjo no wał. Co jest istot ne, Ma zo wiec kie Za kła dy nie
dys po no wa ły spor ną nie ru cho mo ścią w dniu 5 grud nia
1990r. Nie po zo sta wa ła ona rów nież w usta no wio nym
zgod nie z prze pi sa mi, za rzą dzie te go Za kła du. Za zna czyć
rów nież na le ży że, pro ce du ra uwłasz cze nia nie mo że na -
ru szać praw osób trze cich. Na to miast, w tym przy pad ku
do szło do ewi dent ne go po gwał ce nia praw PZD i je go
człon ków. Za tem de cy zja ta zo sta ła wy da na z na ru sze niem
prze pi sów pra wa.

W ce lu wy eli mi no wa nia krzyw dzą cej de cy zji z ob ro tu
praw ne go, PZD po dej mo wał – i na dal po dej mu je – sze reg
dzia łań praw nych. Spra wa by ła już dwu krot nie roz pa try -
wa na przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry. W po moc na
rzecz dział kow ców i ogro du, Zwią zek za an ga żo wał rów -
nież Sta ro stę To ma szew skie go, któ ry wy stę pu je w imie niu
Skar bu Pań stwa bę dą ce go wła ści cie lem nie ru cho mo ści.
Spo wo do wa ło to zło że nie przez Sta ro stę wnio sku do Mi -
ni stra In fra struk tu ry o stwier dze nie nie waż no ści de cy zji
Wo je wo dy Piotr kow skie go z dnia 27 li sto pa da 1991 r.

Spra wa skom pli ko wa ła się jesz cze bar dziej, gdy ogło -
szo no upa dłość Za kła dów Tka nin Weł nia nych „Ma zo via”,
gdyż syn dyk ma sy upa dło ścio wej pró bu je sprze dać nie -
ru cho mość, mi mo to czą ce go się po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go. Pierw sza pró ba sprze da ży mia ła miej sce na
po cząt ku 2011 r. Je dy nie ak tyw ność dział kow ców i za po -
bie gaw czość Związ ku, – któ ry wy stą pił do Sta ro sty 
o ujaw nie nie w księ dze wie czy stej ostrze że nia o to czą cym
się po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym - spo wo do wa ła, że do

sprze da ży nie do szło. Ak tu al nie, znów od dział kow ców
do cie ra ją in for ma cje o pla no wa nej w nie da le kiej przy szło -
ści sprze da ży nie ru cho mo ści przez syn dy ka.

Mi mo, że ogród po wstał zgod nie z ów cze śnie obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi i dzię ki pra cy oraz wy sił kom pra -
cow ni ków Za kła du „Ma zo wia”, dziś or ga ny, któ re po -
win ny stać na stra ży pra wa, nie uzna ją te go i go dzą się na
dzia ła nia zmie rza ją ce do sprze da ży grun tu ro dzin ne go
ogro du dział ko we go oso bom pry wat nym. Za sta na wia ją ce
jest to, że Mi ni ster In fra struk tu ry, któ ry po wi nien po stę po -
wać zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem, oraz wy ka zy wać
się pew ną wraż li wo ścią spo łecz ną, w tej spra wie cał ko -
wi cie zi gno ro wał po wyż sze czyn ni ki. Po mi mo dwu krot -
ne go już roz pa try wa nia przez Mi ni stra In fra struk tu ry
de cy zji Wo je wo dy Piotr kow skie go z 27 li sto pa da 1991 r.,
któ ra ra żą co na ru sza prze pi sy pra wa i krzyw dzi dział kow -
ców, nie wy eli mi no wał jej z ob ro tu praw ne go. 

Spra wa ROD „Mi cha łó wek” w To ma szo wie Ma zo wiec -
kim jest smut nym przy kła dem po zba wia nia lu dzi ich praw
do dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Or ga ny
pań stwo we chcą do pro wa dzić do sy tu acji, w któ rej la ta
pra cy wło żo ne przez dział kow ców w ten ogród, zo sta ną
stra co ne, a ca ły ma ją tek – wraz z dział kow ca mi – tra fi 
w rę ce lu dzi bo ga tych.

Ale spra wa nie jest jesz cze prze są dzo na. Obec nie po stę -
po wa nie bę dzie się to czyć przed Wo je wódz kim Są dem
Ad mi ni stra cyj nym w War sza wie. Ja ki bę dzie wy nik spra -
wy? Nie wia do mo. Ale jed no jest pew ne – bę dzie my wal -
czyć do koń ca w obro nie dział kow ców i ogro du dział-
ko we go.

AR

13. Po rad nik Pre ze sa ROD

Z ra do ścią in for mu je my, że wy da ny w grud niu ze szłe -
go ro ku „Po rad nik Pre ze sa ROD” spo tkał się z bar dzo do -
brym przy ję ciem ze stro ny pierw szych czy tel ni ków. Ja ko
pierw si w wy daw nic two zo sta li za opa trze ni de le ga ci na
IX Kra jo wy Zjazd Polskiego Związku Działkowców, któ -
rzy oce ni li go bar dzo wy so ko. Do KR PZD na dal na pły -
wa ją po chleb ne opi nie na je go te mat.

Re ak cje te są po twier dze niem dla ca łe go ze spo łu au tor -
skie go, pra cu ją ce go pod kie run kiem pre ze sa PZD Eu ge -
niu sza Kon drac kie go, że uda ło się stwo rzyć pu bli ka cję
kom plet ną, do brze opi su ją cą re alia za rzą dza nia Ogro dem
i roz wie wa ją cą wszel kie wąt pli wo ści, za rów no pre ze sów
ROD, jak i in nych dzia ła czy ogro do wych. 

Oso by, któ re nie mia ły jesz cze oka zji za po znać się 
z „Po rad ni kiem”, in for mu je my, że w osiem na stu roz dzia -
łach omó wio ne zo sta ły naj waż niej sze za gad nie nia zwią za -
ne z dzia łal no ścią za rzą dów w ROD, za czy na jąc od spraw
praw nych, po przez in we sty cje, wal ne ze bra nia, za go spo -

da ro wa nie dzia łek czy spra wy fi nan so we.
Wszyst kich, któ rzy nie po sia da ją jesz cze „Po rad ni ka

Pre ze sa ROD” za chę ca my do je go na by cia, gdyż je ste śmy
pew ni, że bę dzie on dla Pań stwa nie zwy kle po moc nym
na rzę dziem w pra wi dło wym pro wa dze niu dzia łal no ści 
w ROD. 

Wszyst kich za in te re so wa nych na by ciem „Po rad ni ka
pre ze sa ROD” za chę ca my do:

– wy sła nia ema ila na ad res ka dry@pzd.pl
– kon tak tu te le fo nicz ne go pod nu me rem 22 101 34 50,
– lub wy sła nia fak su pod nu mer 22 101 34 60
Wzo ry pism zwią za nych z użyt ko wa niem dział ki opu -

bli ko wa ne w Po rad ni ku Pre ze sa ROD moż na po brać bez -
po śred nio!

Po ni żej pre zen tu je my opi nie na te mat Po rad ni ka Pre ze -
sa ROD, ja kie na de szły do Kra jo wej Ra dy od IX Kra jo we -
go Zjaz du De le ga tów PZD.
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Za rząd ROD „Irys” we Wro cła wiu z za do wo le niem
przyj mu je wy da nie Po rad ni ka i po je go oce nie na fo rum

Kra jo wa Ra da PZD w War sza wie 
Ze spół Re dak cyj ny „Po rad ni ka Pre ze sa”

Li sty

Za rząd ROD „Irys” we Wro cła wiu

Za rzą du, wy ra ża na stę pu ją cą

OPINIE

Po bar dzo przy dat nym i uży tecz nym Zbio rze Prze pi sów
Związ ko wych uka za ła się ko lej na pu bli ka cja Kra jo wej
Ra dy PZD - Po rad nik Pre ze sa Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go. Po rad nik w in te re su ją cy i przy stęp ny spo sób
przy bli ża po ję cia i za gad nie nia zwią za ne z za rzą dza niem
ogro du. Pu bli ka cja zna ko mi cie uła twia po zna nie i do sko -
na le nie „warsz ta tu pra cy” za rów no nie do świad czo ne mu
pre ze so wi jak i dzia ła czo wi związ ko we mu czy człon ko wi
za rzą du z wie lo let nim do świad cze niem.

Do nie wąt pli wych za let pu bli ka cji na le żą:
1. Czy tel ny i przej rzy sty roz kład ma te ria łu
2. Po da ne wzo ry do ku men tów i ak ty praw ne do ty czą ce

po szcze gól nych oma wia nych za gad nień

3. Po da ne przy kła dy do ty czą ce kon kret nych zda rzeń
4. Traf nie do bra ny for mat edy tor ski, wła ści wy dla „pod -

ręcz nej en cy klo pe dii”.

Ma my na dzie ję, że po wsta ną ko lej ne pu bli ka cje do ty -
czą ce funk cjo no wa nia ogro dów w tym bar dzo po trzeb ne
opra co wa nia so cjo lo gicz ne do ty czą ce sto sun ków mię dzy -
ludz kich na ogro dzie (za po bie ga nie i ła go dze nie kon flik -
tów) w wa run kach co raz to bar dziej sta rze ją cej się
spo łecz no ści ogro do wej.

Pro po zy cje:
In ter ne to wa wer sja tej pu bli ka cji za opa trzo na w prze -

glą dar kę sta no wi ła by jej zna ko mi te uzu peł nie nie, po zwa -
la ją ce na szyb kie wy szu ki wa nie nie zbęd nych da nych.

Za Za rząd ROD „Irys” we Wro cła wiu
Pre zes

/-/ Ja ro sław Kut kow ski 
Wro cław, 20 stycz nia 2012 r. 

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

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

Szanowny Panie Prezesie,
W imie niu wła snym/ Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du

Ślą skie go, skła dam Pa nu Pre ze so wi ser decz ne po dzię ko -
wa nie za wy da nie i prze ka za nie do ogro dów „Po rad ni ka
Pre ze sa ROD”.

Po rad nik ten, wy da ny pod Pa na kie row nic twem spo tkał
się z ogrom nym po wo dze niem wśród Pre ze sów na szych
ogro dów i struk tur na sze go okrę gu. Ta ką opi nię wy ra zi li
człon ko wie Pre zy dium OZ ŚL. na po sie dze niu w dniu

10.01.2012 r. oraz przed sta wi cie le De le ga tur Re jo no wych
na na ra dzie w dniu 11.01.2012 r. jak rów nież Pre ze si ROD
w bez po śred nich kon tak tach w OZ i De le ga tu rach.

Na Pa na rę ce skła da my po dzię ko wa nie ca łe mu ze spo ło -
wi au tor skie mu i re dak tor pro wa dzą cej Pa ni Mag da le nie
Kon drac kiej, za wło żo ny wy si łek, któ ry bę dzie pro cen to -
wał w dzia łal no ści Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
w roz wią zy wa niu pro ble mów i wła ści wym or ga ni zo wa -
niu i pro wa dze niu dzia łal no ści związ ko wej.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes 
/-/ Je rzy Le śniak

Ka to wi ce, 11 stycz nia 2012 r.
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Dzię ku ję ca łe mu ze spo ło wi au to rów i oso bi ście Pre ze -
so wi Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu za cen ne wy daw nic -
two „Po rad nik pre ze sa ro dzin ne go ogro du dział ko we go”.

Moż na w nim zna leźć wie le po ży tecz nych in for ma cji,
po rad i wska zó wek przy dat nych w co dzien nej dzia łal no -
ści za rzą dów i pre ze sów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Po rad nik w spo sób usys te ma ty zo wa ny, przy stęp ny

i zro zu mia ły przed sta wia ca ło kształt za gad nień zwią za -
nych z funk cjo no wa niem za rzą dów ROD, po cząw szy od
pro ble mów or ga ni za cyj nych, fi nan so wo -księ go wych, in -
we sty cyj nych na praw nych koń cząc.

Na uwa gę za słu gu je tak że umiesz cze nie wzo rów do ku -
men tów i przy kła do wych uchwał oraz po ręcz ny for mat
wy daw nic twa.

Dzię ku ję i gra tu lu ję wspa nia łej ini cja ty wy.

/-/ Gra ży na Wa tras 

Pre zes ROD „Na sza Wio sna” we Wro cła wiu

Kra jo wa Ra da PZD
War sza wa

Wro cław, 17 stycz nia 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD, De le ga tu ra Re jo no wa w Tar no brze gu

Tar no brze ska De le ga tu ra Re jo no wa Pol skie go Związ ku
Dział kow ców dzia ła jąc w imie niu Pre ze sów Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych zrze szo nych przy na szej De le ga -
tu rze pra gnie ser decz nie po dzię ko wać Ze spo ło wi Au tor -

skie mu pod Kie row nic twem Pa na Pre ze sa Eu ge niu sza
Kon drac kie go za opra co wa nie i wy da nie od daw na ocze -
ki wa ne go „Po rad ni ka Pre ze sa” Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go.

W imie niu Pre ze sów ROD
V -ce Pre zes

/-/ Wła dy sław Bie niek

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
Kra jo wa Ra da 

Tar no brzeg, 10 stycz nia 2012 r.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na w War sza wie

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Po do kład nym za po zna niu się z tre ścia mi za war ty mi w

„Po rad ni ku dla Pre ze sa Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go” wy da nym sump tem Kra jo wej Ra dy PZD, prze sy łam
na Pa na rę ce w imie niu wszyst kich człon ków Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej PZD po dzię ko wa nie za tę pu bli ka cję.

Je ste śmy prze ko na ni, że po rad nik sta nie się dla Pre ze -
sów i człon ków or ga nów sta tu to wych ROD waż nym źró -
dłem in for ma cji przy sto so wa niu i prze strze ga niu pra wa

związ ko we go i po wszech nie obo wią zu ją ce go dla do bra
na sze go Związ ku. Za war te w po rad ni ku prze pi sy i wzor -
ce prak tycz ne go sto so wa nia są nie zwy kle cen ne obej mu -
jąc ca łą pro ble ma ty ką dzia łal no ści ROD.

Ze spół au tor ski pod Pa na kie row nic twem prze ka zał nie -
zwy kle war to ścio wą wie dzę, tak po trzeb ną w dzi siej szych
cza sach.

Jesz cze raz pro si my przy jąć sło wa uzna nia i gra tu la cje
za pod ję cie się te go tru du.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia
Prze wod ni czą ca

Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
/-/ inż. Ma ria FojtWar sza wa, 8 stycz nia 2012 r.
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Wy stę pu jąc w imie niu Pre zy dium Okrę go we go Za rzą -
du Pod kar pac kie go PZD w Rze szo wie oraz Prze wod ni -
czą cych Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej
skła dam wy ra zy uzna nia i po dzię ko wa nia za opra co wa -
nie ocze ki wa ne go przez wie lu dzia ła czy Związ ku „Po rad -
ni ka Pre ze sa ROD”.

Przy go to wa nie zbio ru pod sta wo wych in for ma cji po -

moc nych w pra cy nie tyl ko pre ze sów ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, ale tak że wszyst kich dzia ła czy or ga -
nów sta tu to wych PZD w ogro dach, jest ini cja ty wą traf ną
i bar dzo przy dat ną.

Je stem prze ko na na, że „Po rad nik Pre ze sa ROD” z pew -
no ścią uła twi roz wią zy wa nie sze re gu pro ble mów po ja wia -
ją cych się w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pre zes
/-/ mgr inż. Agniesz ka Sycz

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie

Sza now ny Pan 
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Rze szów, 11 stycz nia 2012 r.

ROD im. kmdr. ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Sza now ny Pan
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Po za po zna niu się z „Po rad ni kiem Pre ze sa ROD” skła -

dam po dzię ko wa nie za tą pu bli ka cję wy da ne go na koszt
Kra jo wej Ra dy PZD.

Je stem prze ko na ny, że nie tyl ko w mo jej oce nie sta no -
wi ona cen ny ma te riał dzię ki, któ re mu jesz cze bar dziej bę -
dę mógł kie ro wać Za rzą dem ROD i Ogro dem.

Za war te w niej in for ma cje i po ra dy prak tycz ne umoż li -
wią pre cy zyj ne sto so wa nie prze pi sów związ ko wych i po -
wszech nie obo wią zu ją ce go pra wa.

Sło wa po dzię ko wa nia kie ru ję rów nież do wszyst kich
au to rów, któ rzy ze chcie li się po dzie lić swo ją wie dzą i do -
świad cze niem z ak ty wem Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes ROD 

/-/ Jó zef Ma twies
Gdy nia, 9 stycz nia 2012 r.

Pre zy dium, Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza w Opo lu

Sza now ny Pan Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w War sza wie

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Sta tu to we or ga ny Okrę gu Opol skie go PZD w Opo lu -

Pre zy dium, Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi sja Roz -
jem cza po za po zna niu się z „Po rad ni kiem Pre ze sa ROD”

ma ją za szczyt zło żyć Pa nu Pre ze so wi i ca łe mu ze spo ło wi
au tor skie mu ser decz ne po dzię ko wa nia i sło wa uzna nia za
opra co wa nie i wy da nie po rad ni ka.

To wspa nia łe dzie ło ze spo łu au tor skie go pod kie row nic -
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twem Pa na Pre ze sa wy da ne w 2011 ro ku, jest pięk nym
pre zen tem na Ju bi le usz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

Po rad nik na szym zda niem jest en cy klo pe dią wie dzy dla
pre ze sów i nie tyl ko o funk cjo no wa niu ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go ja ko pod sta wo wej jed nost ki or ga ni za cyj -

nej Polskiego Związku Działkowców. Sto so wa nie w prak -
ty ce va de me cum po rad ni ka po zwo li na dal sze do sko na le -
nie i pod nie sie nie na wyż szy po ziom funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Jesz cze raz skła da my po dzię ko wa nia i wiel kie sło wa
uzna nia.

Z wy ra za mi po wa ża nia i sza cun ku skła da ją: 

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Opo lu
M. Skó rec ki

Pre zes OZO PZD w Opo lu
A. Bo roń

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Opo lu
K. Pa bian

Opo le, 9 stycz nia 2012 r.

ROD „Sa ha ra” we Wro cła wiu

Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
WARSZAWA

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Pod ję cie przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców za da nia opra co wa nia „Po rad ni ka Pre ze sa ROD”
to de cy zja ze wszech miar traf na i słusz na. Jak że czę sto
Pre ze si, ale i in ni człon ko wie Za rzą dów ROD z trud no -
ścią po ru sza ją się w gąsz czu prze pi sów za war tych w róż -
nych obo wią zu ją cych ak tach praw nych.

„Po rad nik Pre ze sa” sta no wi więc swo iste kom pen dium
wie dzy z któ re go moż na szyb ko i ła two sko rzy stać. Bar -

dzo przej rzy sty wy da je się być spis tre ści uła twia ją cy
spraw ne od na le zie nie in te re su ją ce go za gad nie nia. Na
uwa gę za słu gu ją rów nież za war te w po rad ni ku przy kła -
do we wzo ry do ku men tów, wy ka zy ak tów praw nych oraz
ko men ta rze.

Re asu mu jąc „Po rad nik” to do ku ment znacz nie uła twia -
ją cy wy ko ny wa nie w mo im prze świad cze niu każ de mu
pre ze so wi ROD, a tak że Za rzą dom ROD swo ich obo wiąz -
ków.

Pre zes ROD „Sa ha ra” we Wro cła wiu 
/-/ Ka zi mierz Zdy bel

Wro cław, 26 stycz nia 2012 r.

ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu

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

Pod czas licz nych kon tro li i ba dań pro ble mo wych ROD
do strze ga ne są trud no ści, na ja kie tra fia ją pre ze si ogro dów
przy in ter pre ta cji prze pi sów pra wa PZD. Wy ni ka to 
z mno go ści i kon kret no ści usta leń w uchwa łach Kra jo wej
Ra dy i wy mo gów ak tu al nej sy tu acji ogro dów i Związ ku.
Szu ka nie tych usta leń w roż nych do ku men tach biu le ty -

nach Kra jo wej Ra dy stwa rza pre ze som ROD nie la da
prze szko dę, a przede wszyst kim wy ma ga cza su i orien ta -
cji, gdzie co szu kać. Po rad nik Pre ze sa ROD, któ ry w grud -
niu 2011 ro ku otrzy ma li śmy za wie ra w jed nym opra-
co wa niu wszyst ko co dla kie ro wa nia ogro dem jest nie -
zbęd ne. Pra ca pre ze sa ogro du zo sta ła uła twio na, a szu ka -
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nie ma te ria łów źró dło wych uspraw nio ne. Ma my więc je -
den do ku ment za wie ra ją cy wszyst ko to na czym po win na
opie rać się pra ca za rzą du i pre ze sa ogro du.

Pra gnę wy ra zić uzna nie dla ini cja to rów au to rów opra co -
wa nia „Po rad nik Pre ze sa ROD”. Wiem że do ku ment ten

zo stał przez pre ze sów ROD okrę gu wro cław skie go do -
brze przy ję ty i przy czy ni się do spraw niej sze go w opar ciu
o pra wo związ ko we kie ro wa nia Ro dzin nym Ogro dem
Dział ko wym.

/-/ Hen ryk To ma szew ski

ROD „Sto krot ka” we Wro cła wiu

Pan Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki 
Kra jo wa Ra da PZD

Naj now szą książ kę PZD „Po rad nik Pre ze sa Ro dzin ne -
go Ogro du Dział ko we go” od bie ra my ja ko pu bli ka cję so -
lid ną i ze wszech miar przy dat ną w pra cy Pre ze sa jak też
ca łe go Za rzą du ROD.

Bę dzie ona słu żyć oso bom mniej i bar dziej do świad czo -
nym w pra cy Za rzą du, gdyż jest prak tycz nym prze wod -

ni kiem po pra wie dział ko wym, przy bli ża i ak tu ali zu je
wie dzę nie zbęd ną w pro wa dze niu dzia łal no ści i za wie ra
bar dzo przy dat ne po ra dy prak tycz ne oraz wzo ry do ku -
men tów.

Wy ra ża my uzna nie i po dzię ko wa nie!

Z poważaniem
PREZES 

/-/ Mi ro sław Ja błoń ski

Wro cław, 23 stycz nia 2012 r.

ROD „Oa za” w Głu cho ła zach

Ci, któ rzy wno szą w ży cie in nych lu dzi pro mień słoń ca to lu dzie, 
któ rzy, nie po tra fią za trzy mać go tyl ko dla sie bie.

Ja mes Msr thcw Bsr ric

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

W imie niu Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„OMEX” w Głu cho ła zach oraz dział kow ców na sze go
ogro du chciał bym na rę ce Pa na Pre ze sa zło żyć po dzię ko -
wa nie za opra co wa nie a na stęp nie wy da nie dla po trzeb
Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych PORAD-
NIKA PREZESA. Po sia da nie po rad ni ka po zwo li na
spraw niej sze pro wa dze nie biu ra, roz wią zy wa nie sze re gu
pro ble mów wy stę pu ją cych w ogro dach a szcze gól ną po -

moc w ma łych gdzie za rzą dy pra cu ją spo łecz nie. Aspek -
ty praw ne za war te w po rad ni ku przy czy nią się do po dej-
mo wa nia szyb szych oraz po praw nych de cy zji, gdyż ja ko
za rząd sta wia my pra wo na pierw szym miej scu, dla do bra
dział kow ców i umoc nie niu dzia łań na rzecz Pol skie go
Związ ku Dział kow ców or ga ni za cji bro nią cej praw Pol -
skie go Dział kow ca.

Z po wa ża niem
Pre zes

/-/ Ma rian Ptak

Głu cho ła zy, 12 stycz nia 2012 r.

Po dzię ko wa nie

73



Ja ko pre zes Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Le śna
Do li na” w Kwi dzy nie, chcę wy ra zić swo ją opi nię na te mat
otrzy ma ne go „Po rad ni ka Pre ze sa Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go”. Po do kład nym za po zna niu się z tre ścią
stwier dzam, że do chwi li obec nej pre ze si opie ra li swo ją
wie dzę z wy daw nictw wie lu cza so pism, biu le ty nów, czy
bro szur ta kich jak ostat nio wy da nej „Pra wo w PZD”. Szu -
ka li na róż ne spo so by wzo rów do ku men tów, umów, wnio -
sków, czy uchwał, oraz prze pi sów do ty czą cych pra wa 
i po rząd ku na ogro dzie. Sza now ni Pań stwo, chy lę czo ło
bar dzo ni sko nad Wa szą ini cja ty wą i wy da niem „Po rad ni -
ka Pre ze sa ROD”, za tak czy tel ne i przej rzy ste opra co wa -

nie tzw. ele men ta rza i prze wod ni ka na co dzień dla pre ze -
sów. Bar dzo dzię ku ję ca łe mu Ze spo ło wi Au tor skie mu, Pa -
ni Mag da le nie Kon drac kiej ja ko re dak to ro wi pro wa -
dzą ce mu, oraz Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu za nad -
zór nad ca ło kształ tem tak wspa nia łej pra cy. Mam na dzie ję
i wiem, że to wy da nie bę dzie bar dzo po moc ne dla wie lu
pre ze sów ogro dów i po mo że w ro bie niu o wie le mniej szej
ilo ści błę dów i po tknięć spo wo do wa nych nie wie dzą. 
W obec nej sy tu acji, ani pre zes czy za rząd nie mo gą po wie -
dzieć „NIE WIEDZIAŁEM lub NIE WIEM” po otrzy ma -
niu tak wspa nia łe go wy da nia. Z ser decz ny mi po zdro-
wie nia mi dla ca łe go Ze spo łu „Po rad ni ka Pre ze sa ROD”.

Pre zes R.O.D. „Le śna Do li na” 
/-/ An drzej Jancz

ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Kra jo wa Ra da 

PODZIĘKOWANIE

Kwi dzyn, 28 stycz nia 2012 r.

ROD „Sło necz ne Wzgó rze” w Wał brzy chu

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

Dzia łam w struk tu rach or ga nów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców od dwu dzie stu lat.  Z wiel ką ra do ścią i sa -
tys fak cją, przy ją łem in for ma cję o wy da niu pu bli ka cji ja -
ką jest „Po rad nik Pre ze sa ROD”.

Po za po zna niu się z tre ścia mi w niej za war ty mi, je stem
prze ko na ny, że Po rad nik ten sta nie się dla po szcze gól nych
or ga nów sta tu to wych ROD bar dzo waż nym, nie za stą pio -
nym źró dłem wie dzy i in for ma cji przy sto so wa niu i prze -

strze ga niu pra wa związ ko we go w tak trud nych dla na sze -
go Związ ku cza sach.

Pra gnę w imie niu wła snym jak i wszyst kich sta tu to wych
or ga nów ROD „Sło necz ne Wzgó rze” zło żyć ca łe mu ze -
spo ło wi re dak cyj ne mu pod Pa na Pre ze sa Kie row nic twem,
ser decz ne po dzię ko wa nia i sło wa uzna nia za pod ję ty trud
opra co wa nia i wy da nia wspa nia łej, od daw na ocze ki wa nej
pu bli ka cji.

Z po wa ża niem,
Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ An to ni Fal kow ski

Wał brzych, 26 stycz nia 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD w Szczaw nie Zdro ju

Sza now ny Pan Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD 
w Szczaw nie Zdro ju, ob ra du ją ce na po sie dze niu w dniu

31 stycz nia 2012 r. stwier dzi ło, że wy da ny pod kie run -
kiem Pa na „Po rad nik Pre ze sa Ro dzin ne go Ogro du Dział -
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ko we go” jest do sko na łym kom pen dium wie dzy z za kre su
sto so wa nia i prze strze ga nia pra wa związ ko we go w pod -
sta wo wej jed no st ce or ga ni za cyj nej PZD.

Za war te w Po rad ni ku prze pi sy i wska zów ki są sfor mu -
ło wa ne w spo sób bar dzo czy tel ny i zro zu mia ły dla za rzą -
dów ogro dów.

W oce nie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go

PZD i opi nii pre ze sów rod w Okrę gu, Po rad nik Pre ze sa jest
bar dzo przy dat ny do prak tycz ne go sto so wa nia w spo łecz nej
pra cy za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD ze
swej stro ny oraz w imie niu pre ze sów rod w Okrę gu ni -
niej szym prze ka zu je po dzię ko wa nie Pa nu i ca łe mu ze spo -
ło wi au tor skie mu za opra co wa nie i wy da nie Po rad ni ka.

Se kre tarz Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju 
/-/ Ma ria Klim ków

Pre zes Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju 
/-/ Win cen ty Ku lik

Szczaw no Zdrój, 31 stycz nia 2012 r.

ROD „Po święt ne” we Wro cła wiu

Pan mgr Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD

Po za po zna niu się z „Po rad ni kiem Pre ze sa ROD” wy da -
nym przez Ze spół Re dak cyj ny pod Kie row nic twem Pa na
Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD mgr Eu ge niu sza Kon drac -
kie go przed sta wia my swo ją opi nię.

Uwa ża my, że jest to Dzie ło na któ re cze ka li by li i obec -
ni pre ze si oraz za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Jest to opra co wa nie nie zbęd ne do pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia za rzą dów i ogro dów, gdyż za wie ra:

– Wy bra ne za pi sy pra wa i obo wiąz ki wy ni ka ją ce z Usta -
wy, Sta tu tu i Re gu la mi nu ROD a do ty czą ce za rzą dów 
i dział kow ców,

– Wzo ry do ku men tów nie zbęd nych do pro wa dze nia do -
ku men ta cji ROD i dział kow ców,

– Przy kła dy roz wią zy wa nia kon flik tów na sty ku za rząd
dział kow cy.

Ser decz nie dzię ku je my Ze spo ło wi Re dak cyj ne mu pod
prze wod nic twem Pa na Pre ze sa Kra jo wej Ra dy mgr Eu -
ge niu szo wi Kon drac kie mu za opra co wa nie i wy da nie te -
go PORADNIKA jest dzie ło na mia rę XXI wie ku.

Ja oso bi ście ja ko dłu go let ni (22 la ta) pre zes ogro du mo -
gę spraw dzić po praw ność swe go dzia ła nia, ale dla me go
na stęp cy jest to wspa nia ły dro go wskaz dzia ła nia.

Z wy ra za mi sza cun ku i po zdro wie nia mi

Pre zes 
/-/ Jó zef Smo lisWro cław, 27 stycz nia 2012 r.

Za rząd ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w War sza wie

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod zam cze”
w Wał brzy chu z za do wo le niem przy jął do swo jej co dzien -
nej pra cy prze sła ny nam „Po rad nik Pre ze sa Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go”. Nie ukry wa my, że na ta ki prze -

wod nik po na szym związ ko wym pra wie ocze ki wa li śmy.
Ob szar na sze go Ogro du to bli sko 100 hek ta rów i 2558
dzia łek stąd wie le pro ble mów, któ re sta ra my się roz wią zy -
wać jak naj le piej i w zgo dzie z pra wem.
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Po rad nik Pre ze sa jest opra co wa ny w spo sób bar dzo zro -
zu mia ły i nie bu dzą cy wąt pli wo ści, co zna czą co uła twi
pra cę wszyst kim za rzą dom rod.

W imie niu za rzą du ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu
prze ka zu ję ni niej szym po dzię ko wa nie Pa nu oraz ze spo -
ło wi au tor skie mu za bar dzo przy dat ne wy da nie.

Pre zes ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Za rząd ROD „Zdro wie” w Ole śni cy
Pan
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Za rząd ROD „Zdro wie” w Ole śni cy wy ra ża go rą ce po -
dzię ko wa nie Pa nu Pre ze so wi oraz Ze spo ło wi Au tor skie -
mu za opra co wa nie „Po rad ni ka Pre ze sa Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go”. Po rad nik jest wiel kim udo god nie -
niem w pra cy ca łe go Za rzą du ROD. Nie oce nio ne są opra -
co wa nia po rad prak tycz nych przy po ja wia ją cych się

pro ble mach i nie tyl ko przy pro ble mach. Po za po zna niu
się z tre ścią Po rad ni ka na sza wie dza do ty czą ca funk cjo no -
wa nia zgod nie z pra wem Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych jest do sko nal sza. Spis tre ści jest bar dzo szcze-
gó ło wy – te ma tycz ny co bar dzo uła twia od szu ka nie po -
trzeb ne go nam te ma tu.

Z po wa ża niem 
Pre zes

/-/ Gra ży na Sied nien ko

PODZIĘKOWANIE

ROD „Wod nik” we Wro cła wiu

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

Po za po zna niu się z ma te ria ła mi za war ty mi w Po rad ni -
ku Pre ze sa Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go kie ru ję wy -
ra zy uzna nia dla ze spo łu au tor skie go i pro mo to ra tej pra cy
Pa na Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu -
sza Kon drac kie go.

Po włą cze niu Po rad ni ka Pre ze sa do wcze śniej wy da ne -
go Zbio ru Prze pi sów Związ ko wych, a tak że zno we li zo -
wa ne go Sta tu tu PZD, Biu le ty nu In for ma cyj ne go Kra jo wej
Ra dy PZD, wy ja śnia ją ce go na bie żą co w spo sób czy tel ny
przez kom pe tent ne oso by praw ne KR zgła sza ne pro ble -
my przez za rzą dy ROD jak rów nież przez po szcze gól nych
dział kow ców sta no wi kom plet ak tów nor ma tyw nych nie -
zbęd nych w pra cy Za rzą du ROD i Pre ze sa.

Po rad nik Pre ze sa ROD tra fił do za rzą dów ROD w okre -
sie od by wa nych szko leń człon ków za rzą dów ROD, ko -
mi sji sta tu to wych, na ra dach z pre ze sa mi ROD pro wa -
dzo nych przez OZ PZD.

Roz po czy na się okres wal nych ze brań spra woz daw -
czych w ROD. Za rząd ROD dys po nu jąc ma te ria ła mi opra -
co wa ny mi przez KR PZD nie mu si im pro wi zo wać. Pa kiet
nie zbęd nych do ku men tów prze sła nych przez KR PZD do
za rzą dów ROD po zwa la przy go to wać ze bra nie na od po -
wied nim po zio mie.

Oso bi ście uwa żam, iż Po rad nik Pre ze sa ROD jest pod -
ręcz ni kiem rów nież dla ca łe go za rzą du ROD i ko mi sji sta -
tu to wych ROD.

Nad mie niam, iż otrzy ma ny na IX Kra jo wym Zjeź dzie
De le ga tów PZD je den eg zem plarz Po rad ni ka Pre ze sa za -
cho wam w swo im ma łym ar chi wum do mo wym ra zem ze
skrom nym re gu la mi nem Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko -
we go uchwa lo ne go w dniu 29.10.1981 r. przez Kra jo wą
Ra dę już Pol skie go Związ ku Dział kow ców w mo men cie
po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku i uzna nia 

Pre zes ROD „Wod nik”
/-/ Jan Pin kie wicz

Do ty czy: Po rad ni ka Pre ze sa Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

Wro cław, 23 stycz nia 2012 r.
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Z ra do ścią in for mu je my, że „Po rad nik Pre ze sa ROD”
wy da ny w ubie głym ro ku w grud niu spo tkał się z bar dzo
do brym przy ję ciem ze stro ny Okrę go we go Za rzą du PZD
w Lu bli nie jak rów nież Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych z okrę gu lu bel skie go. Zo stał oce nio ny bar -
dzo wy so ko. Jest to pu bli ka cja oma wia ją ca naj waż niej sze
za gad nie nia zwią za ne z dzia łal no ścią za rzą dów w ROD.
W osiem na stu roz dzia łach zo sta ły opi sa ne naj waż niej sze
ak ty praw ne re gu lu ją ce sta tus praw ny dział kow ców, ogro -
dów i PZD, in we sty cje w ogro dach, za go spo da ro wa nie
dzia łek, utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku, pro ce du ry w za -
kre sie li kwi da cji, spra wy fi nan so we. Do OZ PZD w Lu -

bli nie na dal na pły wa ją po chleb ne opi nie i wiel kie za do -
wo le nie z przy dat no ści po rad ni ka. Po rad nik za wie ra ca łe
kom pen dium wie dzy nie zbęd nej w za rzą dza niu ogro dem
i w je go pra wi dło wym funk cjo no wa niu, roz wie wa wie le
wąt pli wo ści i nie ja sno ści. Jest to pu bli ka cja bar dzo przy -
dat na i nie zmier nie po trzeb na, na któ rą wie le za rzą dów
ROD cze ka ło.

Na proś bę wie lu Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych pra gnie my wy ra zić ser decz ne po dzię ko wa nia Pa -
nu Pre ze so wi Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu i ca łe mu
ze spo ło wi au tor skie mu za tak kom plet ną, fa cho wą i bar -
dzo przy dat ną pu bli ka cję.

Pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Cho dak

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

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

Lu blin, 25 stycz nia 2011 r.

Za rząd ROD „Wio sna” w Jelcz -La sko wi cach

Za rząd ROD „Wio sna” w Jel czu -La sko wi cach skła da
na rę ce Pa na Pre ze sa po dzię ko wa nie za opra co wa nie i wy -
da nie Po rad ni ka Pre ze sa ROD.

Po za po zna niu się z je go tre ścią stwier dza my, że to opra -
co wa nie za wie ra zbiór obo wią zu ją cych prze pi sów oraz
wzor ce do prak tycz ne go sto so wa nia. Przed sta wio ne 
w przej rzy sty spo sób, i co waż ne, uję te w jed nym miej -

scu, znacz nie uła twią Za rzą dom ogro dów, po dej mo wa nie
szyb kich i zgod nych z pra wem de cy zji.

Sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia kie ru je my rów nież do
wszyst kich Pań stwa, au to rów te go opra co wa nia, za to, że
ze chcie li ście po dzie lić się z na mi swo ją wie dzą i do świad -
cze niem. Od daw na ocze ki wa li śmy na ta kie wy da nie.

Z po wa ża niem
Za Za rząd Ogro du

Se kre tarz
/-/ Ta de usz Kor czyń ski

Wi ce pre zes
/-/ Jó zef Kru szyn

Pre zes
/-/ Zbi gniew Stil ler

Jelcz -La sko wi ce, 1 lu te go 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD w Szczaw nie Zdro ju

Sza now ny Pan 
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD 
w Szczaw nie Zdro ju, ob ra du ją ce na po sie dze niu w dniu
31 stycz nia 2012 r., stwier dzi ło, że wy da ny pod kie run -
kiem Pa na „Po rad nik Pre ze sa Ro dzin ne go Ogro du Dział -

ko we go” jest do sko na łym kom pen dium wie dzy z za kre su
sto so wa nia i prze strze ga nia pra wa związ ko we go w pod -
sta wo wej jed no st ce or ga ni za cyj nej PZD.

Za war te w Po rad ni ku prze pi sy i wska zów ki są sfor mu -
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ło wa ne w spo sób bar dzo czy tel ny i zro zu mia ły dla za rzą -
dów ogro dów.

W oce nie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go
PZD i opi nii pre ze sów rod w Okrę gu, Po rad nik Pre ze sa jest
bar dzo przy dat ny do prak tycz ne go sto so wa nia w spo łecz nej

pra cy za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD ze

swej stro ny oraz w imie niu pre ze sów rod w Okrę gu ni -
niej szym prze ka zu je po dzię ko wa nie Pa nu i ca łe mu ze spo -
ło wi au tor skie mu za opra co wa nie i wy da nie Po rad ni ka.

Pre zes
/-/ mgr Win cen ty Ku lik

Se kre tarz
/-/ mgr Ma ria Klim ków

Szczaw no Zdrój, 31 stycz nia 2012 r.

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD 

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W imie niu Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD pra gnę

ser decz nie po dzię ko wać Pa nu i ca łe mu ze spo ło wi au tor -
skie mu za opra co wa nie i pu bli ka cję „Po rad ni ka Pre ze sa
ROD”, bar dzo po trzeb ne go i dłu go ocze ki wa ne go po moc -
ni ka w pra cy pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych oraz wszyst kich dzia ła czy or ga nów ogro do wych.
Jest to ogrom ne źró dło wie dzy i po rad w za kre sie pra wi -
dło we go za rzą dza nia, sto so wa nia i prze strze ga nia ak tu al -
nie obo wią zu ją ce go pra wa we wnątrz związ ko we go przez
pod sta wo we jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD, ja ki mi są Ro -
dzin ne Ogro dy Dział ko we. W XVIII roz dzia łach Po rad ni -
ka zo sta ły uję te w spo sób ja sny i przej rzy sty wszyst kie
za gad nie nia wy stę pu ją ce w dzia łal no ści za rzą dów ROD.
Szcze gó ło we in for ma cje, po ra dy, wzo ry do ku men tów, jak

tez przy wo ła nie kon kret nych norm praw nych obo wią zu -
ją cych w PZD i ich in ter pre ta cja bę dzie bar dzo po moc ną
wska zów ką w pra wi dło wym, zgod nym z pra wem, roz wią -
zy wa niu pro ble mów po ja wia ją cych się w ROD.

Ze szcze gól nym za do wo le niem przy ję łam wy ja śnie nia,
po ra dy i wzo ry uchwał w kwe stii pra wi dło we go, zgod ne -
go z pra wem, po stę po wa nia za rzą dów ROD w przed mio -
cie sto so wa nia kar sta tu to wych, dys cy pli nu ją cych użyt-
kow ni ków dzia łek do prze strze ga nia za sad praw nych obo -
wią zu ją cych w PZD. Czę sto bo wiem nie prze strze ga nie
przez za rząd ROD obo wią zu ją cej pro ce du ry we wnątrz -
związ ko wej czy też prze pi sów pra wa ma te rial ne go sta no -
wi uza sad nio ną pod sta wę do uchy le nia w po stę po wa niu
roz jem czym uchwa ły za rzą du ROD w spra wie wy mie rze -
nia ka ry sta tu to wej.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ mgr Ol ga Ochry miuk

ROD „By strzy ca” w Lu bli nie

Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa

W imie niu Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„By strzy ca” w Lu bli nie oraz dział kow ców na sze go ogro -
du wy ra ża my po dzię ko wa nie i uzna nie dla Pa na Pre ze sa
i ze spo łu au tor skie go, któ ry przy czy nił się do opra co wa -
nia tak po trzeb ne go „Po rad ni ka Pre ze sa ROD”. Po rad nik

za wie ra wszyst ko na czym opie ra się pra ca za rzą du i pre -
ze sa ogro du. Bę dzie on bar dzo po moc ny i uspraw ni nam
wy ko ny wa ną pra cę. Na uwa gę za słu gu ją za war te w po -
rad ni ku przy kła do we wzo ry do ku men tów, wy ka zy ak tów
opraw nych oraz ko men ta rze.

V -ce Pre zes Za rzą du
/-/ mgr Ro man Świą der

Pre zes ROD
/-/ mgr Ro mu ald Tar go siń skiLu blin, 1 lu te go 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Po za po zna niu się z otrzy ma nym „Po rad ni kiem Pre ze -

sa Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go” mu szę stwier dzić,
że bra ko wa ło nam w swo jej dzia łal no ści związ ko wej wła -
śnie ta kie go opra co wa nia. Do tych czas swo ją wie dzę czer -
pa li śmy z cza so pism i biu le ty nów, oraz ta kich opra co wań,
jak np. „Pra wo w PZD”.

Do pra cy w Za rzą dzie ROD nie zbęd ne są wzo ry do ku -
men tów, umów, wnio sków, czy uchwał, oraz prze pi sów
do ty czą cych pra wa i po rząd ku na ogro dzie. W „Po rad ni -
ku Pre ze sa” oprócz prak tycz nych po rad zna la zły się naj -
waż niej sze wzo ry do ku men tów nie zbęd ne do dzia łal no ści
w ROD.

Pa nie Pre ze sie!
By ło by do brze, gdy by wszyst kie nie zbęd ne wzo ry dru -

ków zna la zły się na stro nie in ter ne to wej PZD i zo sta ły
udo stęp nio ne do wy ko rzy sta nia przez za in te re so wa ne or -
ga ny ROD tj. Za rząd, oraz ko mi sje sta tu to we, a w szcze -
gól no ści Ko mi sje Roz jem cze w pra cy któ rych wy stę pu je
sto sun ko wo du żo for mu la rzy.

Wra ca jąc do oce ny „Po rad ni ka Pre ze sa ROD” uwa żam,
że jest to czy tel ne, prak tycz ne i przej rzy ste opra co wa nie,
któ re bę dzie bar dzo po moc ne w na szej pra cy.

Bar dzo dzię ku ję ca łe mu Ze spo ło wi Au tor skie mu, Pa ni
Mag da le nie Kon drac kiej ja ko re dak to ro wi pro wa dzą ce -
mu, oraz Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu za nad zór
nad opra co wy wa niem te go Po rad ni ka.

Po zdra wiam ser decz nie.

Pre zes ROD im. B. Chro bre go w Oła wie 
/-/ Pe la gia Mam ze row ska

ROD im. B. Chro bre go w Oła wie

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Kra jo wa Ra da 
Na rę ce Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go

PODZIĘKOWANIE

Oła wa, 14 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „Kłos” we Wro cła wiu

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

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „KŁOS” 
z Wro cła wia prze sy ła ser decz ne po dzię ko wa nie za prze -
sła ne nam pu bli ka cje ogrod ni cze.

Tak du ża ilość no wych ksią żek w zna czą cy spo sób
zwięk szy ła zbiór fa cho wej li te ra tu ry w bi blio te ce na sze go

Ogro du.
Dzię ku je my rów nież za do sko na ły „Po rad nik Pre ze sa

ROD”.
Jesz cze raz bar dzo dzię ku je my, łą czy my wy ra zy sza cun -

ku i po zdro wie nia.
Za Za rząd

Pre zes
/-/ Ja ni na Krzy ko wiak -Wo lań ska

Wro cław, 3 lu te go 2012 r.
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Za rząd ROD „Szcze pin” we Wro cła wiu wy ra ża po dzię -
ko wa nie za „Po rad nik Pre ze sa Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go”. Ze bra nie wszyst kich naj bar dziej po trzeb nych 
w bie żą cej pra cy Za rzą du prze pi sów po par tych wie lo ma
przy kła da mi ich wdra ża nia w ży cie to wiel ka po moc 
w na szej co dzien nej pra cy spo łecz nej.

To już dru gie wy da nie w for mie zbio ro wej ta kich po -

mo cy dla Za rzą dów Ogro dów Dział ko wych, któ re bar dzo
so bie uła twia ją pra cę, bo nie po trze ba szu kać w Biu le ty -
nach, wy star czy prze wer to wać nie du żą ksią żecz kę i ma -
my to cze go chce my.

Jesz cze raz bar dzo, a bar dzo dzię ku je my za te po mo ce,
a przede wszyst kim in spi ra cje w tym za kre sie z Pa na stro -
ny Pa nie Pre ze sie Kon drac ki.

Z po wa ża niem
Pre zes

/-/ H. Ma chy nia

Za rząd ROD „Szcze pin” we Wro cła wiu

Kra jo wa Ra da PZD 
Pan Pre zes E. Kon drac ki
War sza wa

Wro cław, 5 lu ty 2012 r.

Pre ze si i człon ko wie za rzą dów ROD z te re nu dzia ła nia okrę gu ko sza liń skie go

Pan
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes PZD
War sza wa

Pre ze si i człon ko wie za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych z te re nu dzia ła nia okrę gu ko sza liń skie go 
– uczest ni czy szko le nia do ty czą ce go or ga ni za cji i pro wa -
dze nia wal nych ze brań spra woz daw czych z uzna niem
przyj mu ją do prak ty ki funk cjo no wa nia za rzą dów ogro dów
„Po rad nik Pre ze sa Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go”.

Mi mo krót kie go cza su ja ki upły nął od mo men tu je go
otrzy ma nia z ca łą mo cą pra gnie my pod kre ślić przy dat ność
Po rad ni ka. Tre ści za war te w po rad ni ku, je go spój na kon -

struk cja, jest bar dzo waż ną po mo cą w na szym dzia ła niu.
Je ste śmy pew ni, że Po rad nik, w spo sób zde cy do wa ny
przy czy ni się do uspraw nie nia na szej dzia łal no ści, po zwo -
li na wła ści we sto so wa nie prze pi sów pra wa związ ko we go
i po wszech nie obo wią zu ją ce go oraz uczy ni na szą dzia łal -
ność ła twiej szą, z po żyt kiem dla wszyst kich człon ków
Związ ku.

Je ste śmy peł ni uzna nia dla ze spo łu au tor skie go po rad ni -
ka. Gra tu lu je my świet ne go po my słu.

Z upo waż nie nia uczest ni ków szko le nia 
Pre zes OZ PZD w Ko sza li nie 

/-/ Sta ni sław Su szek

/-/ 68 pod pi sów po par ciaKo ło brzeg, 12 lu te go 2012 r.

ROD „Przy jaźń” we Wro cła wiu

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Kra jo wa Ra da
p. Eu ge niusz Kon drac ki

Pre zes ROD „Przy jaźń” we Wro cła wiu ra zem z ca łym
Za rzą dem chcą po dzię ko wać p. Eu ge niu szo wi Kon drac -
kie mu i Ze spo ło wi au tor skie mu za wy dru ko wa nie i roz po -

wszech nie nie książ ki „Po rad nik Pre ze sa ROD”. Po prze -
czy ta niu ca łej książ ki i do kład nym prze ana li zo wa niu
stwier dzi łem, że ten po rad nik bę dzie słu żył nie tyl ko pre -
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ze so wi ale rów nież ca łe mu Za rzą do wi: Księ go wej, Skarb -
ni ko wi jak i ko mi sjom Re wi zyj nej i Roz jem czej.

Po rad nik Pre ze sa jest opra co wa ny bar dzo zro zu mia le 
i przej rzy ście, po ru szo ne są wszyst kie kwe stie w pro wa -

dze niu ogro du i róż ne po ra dy, jak i bar dzo do brze opra co -
wa ne dru ki słu żą ce w róż nych spra wach w pra cy pre ze sa
i za rzą du. Jesz cze raz dzię ku je my za wspa nia łą książ kę.

Pre zes
/-/ Ste fan Woj cie chow ski

Wro cław, 14 lu te go 2012 r.

ROD „Da lie” we Wro cła wiu

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

PO DZIĘ KO WA NIE

Otrzy ma łem od Was „Po rad nik Pre ze sa ROD”. Stwier -
dzi łem po za po zna niu się z tre ścią czy ta jąc, że jest to bar -
dzo waż ny po rad nik w któ rym są na pi sa ne bar dzo waż ne
za gad nie nia wy ja śnia ją ce wie le trud nych za gad nień w pra -
cy pre ze sów ROD.

Do tych czas ma my du żo pro ble mów w róż nych spra -
wach, a obec ny re gu la min ROD nie pre cy zo wał tak do -

kład nie za gad nień pra cy Za rzą du. Uwa żam, że po rad nik
ten bę dzie słu żył pew nie pre ze som i Za rzą dom, ROD PZD
w prze strze ga niu pra wa i lep sze go funk cjo no wa nia ogro -
dów. Ser decz nie dzię ku ję i gra tu lu ję Pa nu Pre ze so wi Eu -
ge niu szo wi Kon drac kie mu za du ży wkład pra cy dla do bra
PZD i uła twie nie pra cy pre ze som ROD.

Z po wa ża niem,
Pre zes

/-/ Sta ni sław Pie trzak
Wro cław, 18 stycz nia 2012 r.

ROD „Po kój” we Wro cła wiu

Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
Pan Eu ge niusz Kon drac ki
War sza wa

PO DZIĘ KO WA NIE

Dzię ku ję ze spo ło wi au to rów pod prze wod nic twem Pre -
ze sa Kra jo wej Ra dy PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go
za pro fe sjo nal ne wy daw nic two „Po rad nik pre ze sa ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go”. De cy zja o przy go to wa niu ta -
kiej pu bli ka cji jest traf na, po nie waż pre ze si czę sto

szu ka ją cy od po wie dzi na nur tu ją ce ich py ta nia w spra wie
obo wią zu ją cych prze pi sów nie bę dą mu sie li szu kać w biu -
le ty nach. Bio rę po rad nik i, już je stem w do mu, po pro stu
idę na skró ty. To bar dzo waż ne i po moc ne, dzię ku ję.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Pre zes ROD im. POKÓJ
/-/ Ta de usz Net czuk

Wro cław, 15 lu te go 2012 r.
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Pra gnę bar dzo ser decz nie po dzię ko wać za ini cja ty wę
opra co wa nia i nie od płat ne go prze ka za nia do ogro dów ni -
żej wy mie nio nych:

– in for ma tor in struk to ra SSI (ma rzec 2010 r.)
– Zbiór prze pi sów Związ ko wych wg sta nu na dzień

01.01.2011 r.
– Po rad nik Pre ze sa ROD (gru dzień 2011 r.).
Wszyst kie wy mie nio ne po zy cje zo sta ły opra co wa ne

bar dzo przej rzy ście, po ru sza jąc istot ne za gad nie nia, ję zy -
kiem do stęp nym i zro zu mia łym dla każ de go, są wręcz nie -
oce nio ną po mo cą w pra cy za rzą dów jak i in struk to rów
SSI każ de go szcze ble PZD.

Do tych czas brak by ło po rad ni ków skie ro wa nych bez -
po śred nio do pre ze sów czy też in struk to rów SSI, któ re
uła twi ły by wy ko ny wa nie ich spo łecz nych obo wiąz ków.
Peł niąc funk cje wi ce pre ze sa ROD i in struk to ra okrę go -

we go SSI stwier dzam, że wszyst kie te po rad ni ki znacz nie
uła twią trud ną i od po wie dzial ną pra cę i uczy nią ją bar -
dziej sku tecz ną.

Na le ży je trak to wać ja ko sta łe go do rad cę, któ ry przed -
sta wia wie dzę i in for ma cje z kon kret ne go za kre su, ko -
niecz ną do dzia ła nia, tak jak dla każ de go człon ka Związ ku
jest „Pra wo w PZD”, zbiór naj waż niej szych prze pi sów
dot. Funk cjo no wa nia ogro du i ca łe go Związ ku.

Są dzę, że mo ja opi nię po dzie la ją za rów no pre ze si ogro -
dów jak i in struk to rzy SSI ma jąc moż li wość ko rzy sta nia
z tak wła snej for my po mo cy w co dzien nej pra cy.

Gra tu lu ję po my słu i re ali za cji i jesz cze raz skła dam po -
dzię ko wa nia za rę ce p. Pre ze sa ży cząc du żo po myśl no ści,
dal szych suk ce sów w dzia ła niach na rzecz ogro dów 
i Związ ku, sa tys fak cji z tej nie ła twej pra cy, a tak że du żo
zdro wia.

Z po wa ża niem

/-/ Da nu ta Pa nek

Da nu ta Pa nek z Wro cła wia

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes KR PZD
War sza wa

Wro cław, 17 lu te go 2012 r.

Ko le gium Pre ze sów ROD w Lub sku

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
W War sza wie

W imie niu dział kow ców ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych z Lub ska skła da my szcze re i ser decz ne gra tu la cje z
oka zji po now ne go po wie rze nia za szczyt nej funk cji Pre -
ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców, za nie złom ną po -
sta wę i wy trwa łość w prze wo dze niu obro ny ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, za nie usta ją cą wal kę o pra wa
dział kow ców.

Jed no cze śnie dzię ku je my za wy da nie „Po rad nik Pre ze -
sa ROD” oraz „Al bum za go spo da ro wa nia dzia łek 
w ROD”. Te pu bli ka cje sta no wią cen ną po moc w pra cy

no wo wy bra nych pre ze sów i o du żym sta żu. Al bum po -
zwo li no wo przy ję tym dział kow com wpro wa dzić do bre
roz wią za nia w za go spo da ro wa niu lub mo der ni za cji dzia -
łek w ogro dach.

Dzię ku je my za opra co wa ne wzo ry do ku men tów, któ re
są nam nie zbęd ne do pra wi dło we go prze pro wa dze nia wal -
nych ze brań w ogro dach.

Ko le gium Pre ze sów dzię ku je za wy róż nie nie Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go „Ja śmin” w Lub sku w ba da -
niach „Kim są pol scy dział kow cy”.

Z po zdro wie nia mi oraz na dzie ją na spo koj ną i sta bil ną
przy szłość ogro dów

V -ce Prze wod ni czą ca Ko le gium
/-/ Ka ta rzy na Misz ko

Prze wod ni czą cy Ko le gium
/-/ Wła dy sław Ko sia da

Lub sko, 22 lu te go 2012 r.
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Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Pod Dę -
ba mi” w Mi li czu skła da ser decz ne po dzię ko wa nie za wy -
da ny „Po rad nik Pre ze sa ROD” oraz „Al bum pro jek tów
za go spo da ro wa nia dzia łek w ROD” jak rów nież za fa cho -
wą li te ra tu rę dla Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej. Po -
wyż sze wy da nia są bar dzo po moc ne w za rzą dza niu 
i uspraw nia ją pra cę po szcze gól nych służb i Ko mi sji Ogro -

du. Bar dzo za to dzię ku je my. W związ ku z po now nym
wy bo rem na funk cję Pre ze sa Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców skła da my ser decz ne gra tu la cje
oraz ży czy my Pa nu Pre ze so wi du żo zdro wia i po myśl no -
ści jak rów nież suk ce sów na zaj mo wa nym sta no wi sku.
Dzię ku je my za nie usta ją cą wal kę w obro nie usta wy 
o ROD.

ROD „Pod Dę ba mi” w Mi li czu

Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD
Pan Eu ge niusz Kon drac ki
War sza wa

Pre zes Za rzą du
/-/ Mie czy sław Kar bow ski

Se kre tarz Za rzą du 
/-/ Hen ryk Woź niak

Mi licz, 23 lu te go 2012 r.

14. Po sta no wie nia II Kon gre su PZD wy sła ne do po słów

Zgod nie z de cy zją Kra jo wej Ra dy PZD do no wo wy -
bra nych po słów RP wy sła ny zo stał „Biu le tyn Kon gre so -
wy”. Mi mo te go, że pu bli ka cja by ła go to wa już kil ka dni
po II Kon gre sie PZD z wy sył ką mu sie li śmy wstrzy mać
się bli sko czte ry mie sią ce, gdyż nie wszy scy po sło wie do
któ rych skie ro wa li śmy na szą ko re spon den cję, po sia da li
ad re sy biur po sel skich. 

Kra jo wa Ra da PZD prze ka za ła po słom RP eg zem pla rze
„Biu le ty nu Kon gre so we go” z na dzie ją, że po zwo li on na
po sze rze nie wie dzy o ro li i funk cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych dla spo łe czeń stwa, a w szcze gól no ści dla
spo łecz no ści lo kal nych. Dział kow cy zna ją war tość te go
co ma ją, dział kow cy zna ją war tość usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i jej zna cze nie dla ist nie nia ru chu

ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju i dla te go tak
ofiar nie i z ta ką de ter mi na cją jej bro nią. Do tej obro ny sta -
ra ją się też po zy ski wać so jusz ni ków, któ rzy do ce nia ją zna -
cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla pol skich
ro dzin. 

II Kon gres po ka zał, co my ślą pol scy dział kow cy na te -
mat wszyst kich za wi ro wań, któ re dzie ją się wo kół ogro -
dów, usta wy i Związ ku oraz pro po no wa nych zmian
praw nych po zba wia ją cych dział kow ców do tych cza so -
wych praw i zmie rza ją cych do li kwi da cji ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce.

Wszyst kich, któ rzy chcą za po znać się z tek sta mi opu -
bli ko wa ny mi w „Biu le ty nie Kon gre so wym” za chę ca my
do je go ścią gnię cia.

15. Po dzię ko wa nia po słów dla Kra jo wej Ra dy

Kra jo wa Ra da PZD ma na swo im kon cie wie le wy daw -
nictw, ta kich jak: po rad ni ki, al bu my czy biu le ty ny. Wy -
bra ne pu bli ka cje wie lo krot nie wy sy ła ła do par la men-
ta rzy stów. W ostat nich dniach do KR za czę ły na pły wać
po dzię ko wa nia. W swo ich li stach po sło wie za pew ni li, że
lek tu ra tak cen nych wy daw nictw z pew no ścią przy czy ni

się do po sze rze nia wie dzy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych i okre śli kie ru nek spoj rze nia na spra wy z ni mi
zwią za ne.

Wie lu po słów za pew ni ło tak że o swo im po par ciu dla
PZD.Za chę ca my do za po zna nia się z tre ścią prze sła nych
li stów.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Pra gnę go rą co i ser decz nie po dzię ko wać za prze ka za ną

mi przez Pa na cie ka wą pu bli ka cję pt. „Jak po wsta wa ły
ogro dy dział ko we?”

Po seł na Sejm RP Kry sty na Ły bac ka

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

Jej lek tu ra po zwa la do głęb nie po znać ge ne zę wie lu
wspa nia łych ogro dów dział ko wych na te re nie ca łe go na -
sze go kra ju.

Łą czę wy ra zy sza cun ku

/-/ Kry sty na Ły bac ka

Po znań, dnia 3 lu te go 2012 r.

Po seł na Sejm RP Mag da le na Ma ria Ko chan

Sz. P.
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes PZD

Sza now ny Pa nie,
Ser decz nie dzię ku ję za prze sła ny Biu le tyn Kon gre so wy.

Nie wąt pli wie po zwo li on na po sze rze nie wie dzy do ty czą -
cej ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Je stem prze ko na na, że w za ist nia łej sy tu acji wszel kie
pod ję te roz mo wy i kon sul ta cje po zwo lą na wy pra co wa -
nie opty mal ne go roz wią za nia.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Mag da le na Ma ria Ko chan
Go le niów, 20 stycz nia 2012 r.

Po seł na Sejm RP prof. Jan Szysz ko

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Ser decz nie dzię ku ję za list oraz prze sła nie książ ki „Jak

po wsta wa ły ogro dy dział ko we?”. Do ce niam pra ce ja ką
wło ży li Pań stwo w jej po wsta nie i z przy jem no ścią uczy -

nię ją mo ją lek tu rą. Jed no cze śnie pra gnę za pew nić, że je -
stem do Pań stwa dys po zy cji za rów no w mo im Biu rze Po -
sel skim jak i w Sej mie.

Z po wa ża niem

/-/ prof. Jan Szysz ko

War sza wa, dnia 25 stycz nia 2012 r.
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Ser decz nie dzię ku ję za prze sła ną dla Pa na Po sła pu bli -
ka cję. Owa lek tu ra na pew no przy czy ni się do głęb sze go

po zna nia tra dy cji ogro dów dział ko wych i okre śli kie ru -
nek spoj rze nia na spra wy z ni mi zwią za ne.

Z po wa ża niem

Se kre tarz biu ra po sel skie go An drze ja Ja wor skie go
/-/ An na Wir ska

Biu ro Po sel skie An drze ja Ja wor skie go

Pol skie Zwią zek Dział kow ców
Ra da Kra jo wa
War sza wa

Gdańsk, 25 stycz nia 2012 r.

Po seł na Sejm RP Hen ryk Smo larz

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Dzię ku ję Pa nu za prze sła nie do mo je go biu ra książ ki

„Jak po wsta ły ogro dy dział ko we?”. Otrzy ma ne kom pen -
dium po zwo li mi na roz sze rze nie wie dzy na te mat hi sto -
rii i człon ków PZD. Zda ję so bie spra wę z fak tu, iż ogro dy

dział ko we są dla wie lu osób oa zą spo ko ju a nie kie dy je dy -
nym miej scem utrzy ma nia. Chciał bym za pew nić, że wy -
peł nia jąc man dat po sła RP ni gdy nie opo wia da łem się za
li kwi da cją ogro dów dział ko wych i w dal szym cią gu swo -
ją de cy zję pod trzy mu ję.

Z po wa ża niem

/-/ Hen ryk Smo larz
Lu blin, dnia 30 stycz nia 2012 r.

Po seł na Sejm RP To masz Ma kow ski

Sza now ny Pan 
Eu ge niusz Kon drac ki

Sza now ny Pa nie,
Pra gnę po dzię ko wać Pa nu za na de sła nie Biu le ty nu Kon -

gre so we go.
Jed no cze śnie in for mu ję, że je stem za in te re so wa ny ko -

lej ny mi ma te ria ła mi do ty czą cy mi dział kow ców, gdyż sam
je stem dział kow cem. Chcę za pew nić swo ją po moc we
wszel kich dzia ła niach dział kow ców ma jąc ogrom ną na -
dzie ją, że na sza współ pra ca bę dzie bar dzo owoc na.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ To masz Ma kow skiEłk, dnia 2S stycz nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Ser decz nie dzię ku ję za prze sła nie mi książ ki pt. „Jak po -

wsta wa ły ogro dy dział ko we”. Je stem prze ko na na, że po -
mo że mi ona jesz cze bar dziej przy bli żyć, do ce nić i le piej
zro zu mieć dział ko wy fe no men, któ ry z wie lu wzglę dów
nie jest mi ob cy. Ze śro do wi skiem dział kow ców owoc nie
współ pra cu ję od wie lu lat za rów no na po zio mie lo kal nym,
jak i wo je wódz kim. Peł niąc funk cję za stęp cy pre zy den ta
Kę dzie rzy na -Koź la z po wo dze niem ko or dy no wa łam
żmud ny pro ces po rząd ko wa nia sy tu acji for mal no -praw -
nej ogro dów po ło żo nych na te re nie na sze go mia sta.

Sa ma rów nież po sia dam przy do mo wy ogró dek i uwa -

żam, że nie do prze ce nia nia jest ta ka wła śnie for ma ob co -
wa nia z przy ro dą, przy no szą ca przede wszyst kim wiel ką
ra dość. Dla wie lu – szcze gól nie star szych lu dzi – jest to tak -
że istot ne źró dło do cho du dla skrom ne go bu dże tu do mo -
we go, spo sób na spę dza nie wol ne go cza su i wy po czy nek.

Nie ro zu miem tych, któ rzy usi łu ją pod wa żać po nad stu -
let nią tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, a tak -
że wy ra ża ją swo je wąt pli wo ści, co do po trze by ist nie nia
oraz roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Je stem
prze ko na na, że po dob nie jak ja my śli więk szość pol skich
par la men ta rzy stów, któ rzy z sza cun kiem od no szą się do
cięż kiej pra cy wie lu po ko leń dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Bry gi da Ko len da -Ła buś

Po seł na Sejm RP Bry gi da Ko len da -Ła buś

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

Kę dzie rzyn -Koź le, 2 lu te go 2012 r.

Biu ro Po sel skie Grze go rza Ma tu sia ka

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

Sza now ny Panie,
Ser decz nie dzię ku ję za na de sła ną pu bli ka cję, z któ rą 

z przy jem no ścią się za po zna łem.

Jed no cze śnie wy ra żam wiel kie uzna nie wo bec za an ga -
żo wa nia w Pań stwa wie lo let nią dzia łal ność w pod trzy my -
wa niu tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Z po wa ża niem,

Po seł na Sejm
/-/ Grze gorz Ma tu siakJa strzę bie -Zdrój, 31 stycz nia 2012 r.

Par la ment Eu ro pej ski, Da nu ta Ja zło wiec ka

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Pra gnę ser decz nie po dzię ko wać za Biu le tyn Kon gre so -

wy. W peł ni po pie ram Pań ską ini cja ty wę i do ce niam zna -

cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla pol skich ro -
dzin. Jesz cze raz dzię ku ję za pa mięć i ży czę wszyst kie go
naj lep sze go.

Ser decz nie po zdra wiam

/-/ Da nu ta Ja zło wiec kaOpo le, 31 stycz nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Chciał bym po dzię ko wać, za prze sła ną mi pu bli ka cję

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Uwa żam, że książ ka: „Jak po wsta ły ogro dy dział ko we”,

jest nie zwy kle cen nym ma te ria łem, da ją cym po ję cie 
o pod ję tych wy sił kach i po świę ce niu ku ku po ko leń oby -
wa te li na sze go kra ju dla urze czy wist nie nia uni ka to wej
idei bu do wy in dy wi du al nych miej skich ogro dów. Szcze -
rze po dzi wiam ca łe spo łe czeń stwo ro dzin dział ko wych
oraz po je dyn czych dział ko wi czów za trud i de ter mi na cję,

z ja ką dą ży li w swo jej pra cy do osią gnię cia za mie rzo nych
ce lów. Pra gnę za pew nić Pa na Pre ze sa o mo im głę bo kim
sza cun ku dla ini cja ty wy dział ko wej w Pol sce. Je stem zda -
nia, że w od nie sie niu do oma wia ne go ogrod nic twa, głów -
ną ro lę po win ny od gry wać wzglę dy spo łecz ne, a nie
uwa run ko wa nia eko no micz ne lub ko niunk tu ral ne.

Do ło żę sta rań, aby wy ko nu jąc na ło żo ne na mnie obo -
wiąz ki po sel skie, uważ nie ob ser wo wać wszel kie po ja wia -
ją ce się kwe stie do ty czą ce ogro dów dział ko wych 
i wspie rać szla chet ną ideę te go ru chu.

Łą czę wy ra zy sza cun ku

/-/ prof. Je rzy Ży żyń ski

Po seł na Sejm RP prof. Je rzy Ży żyń ski

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

War sza wa, 26 stycz nia 2012 r.

Biu ro Po sel skie Ma rii No wak

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Bar dzo dzię ku je za prze sył kę w po sta ci książ ki „Jak po -

wsta wa ły ogro dy dział ko we”. Ze swej stro ny mo gę je dy -

nie za pew nić, że do ce niam zna cze nie ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, na te re nie ca łej Pol ski, szcze gól nie na
Ślą sku gdzie two rzą waż ny ele ment kra jo bra zu.

Po zdra wiam

/-/ Ma ria No wak
Cho rzów, 26 stycz nia 2012 r.

Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Ja nusz Ze mke

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ser decz nie dzię ku ję za prze ka za ne pi smo wraz z Biu le -

ty nem Kon gre so wym po świę co nym II Kon gre so wi Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Gra tu lu jąc am bit ne go
przed się wzię cia ja kim był Kon gres, chciał bym wy ra zić
swo je wspar cie, jak rów nież po dziw dla mo bi li za cji oraz

wal ki dział kow ców w obro nie ro dzin nych ogród kach
dział ko wych.

Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści pu blicz nej sta ra łem się
wpie rać dział kow ców w wal ce o ich pod mio to wość praw -
ną. Do sko na le zda ję so bie spra wę jak wiel ką ro lę od gry -
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wa ją ro dzin ne ogród ki dział ko we dla spo łecz no ści lo kal -
nych. Peł nią one funk cję re kre acyj ną, wy po czyn ko wą, ale
przed wszyst kim ma ją wy miar in te gra cyj ny, da jąc dział -
ko wi czom po czu cie wspól no ty. W ob li czu za wi ro wań
praw nych wo kół usta wy o Ro dzin nych Ogród kach Dział -
ko wych ta wspól no ta na bie ra współ cze śnie zu peł nie no -
we go zna cze nia. Dzi siaj człon ko wie PZD mu szą wal czyć
w obro nie tra dy cji i do rob ku ja ki wy pra co wa ły po ko le nia
dział kow ców.

Dzię ku jąc za prze sła ne do ku men ty, raz jesz cze wy ra -
żam swo ją so li dar ność i wspar cie dla obroń ców usta wy 
o Ro dzin nych Ogród kach Dział ko wych. Ze swej stro ny
de kla ru ję wo lę współ dzia ła nia nas rzecz za cho wa nia pod -
mio to we go cha rak te ru ogród ków dział ko wych oraz praw
ich użyt kow ni ków. Wie rzę, że już wkrót ce nada rzy się
oka zja do spo tka nia w gro nie dział kow ców i dys ku sji nad
przy szło ścią ru chu dział ko we go w Pol sce.

Z po wa ża niem

/-/ Ja nusz Ze mke
Bruk se la, 8 lu te go 2012 r.

Po seł na Sejm RP To masz Szy mań ski

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

Ser decz nie dzię ku ję Pa nu za in for ma cje udzie lo ne w ko -
re spon den cjach z dnia 16 stycz nia 2012 roku i z dnia 
18 stycz nia 2012 r. Uprzej mie in for mu ję, że od wie lu lat
wraz z ro dzi ną zwią za ni je ste śmy z ro dzin ny mi ogro da mi
dział ko wy mi znaj du ją cy mi się m.in. na te re nie mia sta
Gru dzią dza. Jed no cze śnie in for mu ję, że do sko na le zna ne

są mi ro le i funk cje ogro dów dział ko wych oraz wiem ja -
ką war tość dla dział kow ców one sta no wią. Uwa żam, że
usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych funk cjo nu je do brze i dla te go do ło żę wszel kich
moż li wych sta rań, aby ro dzin ne ogro dy dział ko we mo gły
na dal funk cjo no wać oraz roz wi jać się.

Z po wa ża niem

/-/ To masz Szy mań ski
Gru dziądz, 3 lu te go 2012 r.

Po seł na Sejm RP Bo że na Sła wiak

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Ser decz nie dzię ku ję za otrzy ma ną od Pa na książ kę pt.

„Jak po wsta ły ogro dy dział ko we?”, któ ra jest prze pięk -
nym uko ro no wa niem Pań stwa pra cy na rzecz Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych w Pol sce. Na pew no za po znam
się z jej tre ścią.

Gra tu lu ję Pa nu oraz po zo sta łym dział kow com tak pięk -
nej pa sji ja ką jest ogrod nic two oraz te go, że po tra fią Pań -
stwo pie lę gno wać nie tyl ko swo je dział ki, ale rów nież

pod trzy my wać po nad stu let nią tra dy cję ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce z ta kim za an ga żo wa niem i po my -
sło wo ścią. Do wo dem te go jest pu bli ka cja, któ rą otrzy ma -
łam.

Jesz cze raz skła dam Pa nu oraz wszyst kim pa sjo na tom
pie lę gna cji ogro dów, któ rzy przy czy ni li się do po wsta nia
tej książ ki, wy ra zy mo je go sza cun ku dla pań stwa pra cy,
za an ga żo wa nia oraz prze pięk nej pa sji.

Z wy ra za mi sza cun ki i po dzię ko wa nia mi

/-/ Bo że na Sła wiak
Su lę cin, 8 lu te go 2012 r.

88



Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Dzię ku ję ser decz nie za list oraz in for ma cje na te mat 

II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Gra tu lu ję wy da rze nia oraz wie lu zna mie ni tych go ści, co

do sko na le zo sta ło za pre zen to wa ne w prze sła nym Biu le -
ty nie Kon gre so wym. Bez wąt pie nia Kon gres Pol skie go

Związ ku Dział kow ców ma nie ba ga tel ne zna cze nie i słu ży
nam wszyst kim, ja ko istot ne fo rum ak ty wi za cji spo łecz nej
i wy mia ny po glą dów.

Z uwa gą bę dę śle dzić dal sze dzia ła nia Związ ku, jed no -
cze śnie ży czę Pa nu wszyst kie go naj lep sze go oraz dal -
szych dzia łań na rzecz dział kow ców.

Z po zdro wie nia mi

Da nu ta Hübner

Po słan ka do Par la men tu Eu ro pej skie go prof. dr hab. Da nu ta Hübner

Pan
Eu ge niusz KONDRACKI
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa

War sza wa, 10 lu te go 2012 r.

Sza now ny Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa

Poseł do Parlamentu Europejskiego LIDIA GERINGER DE OEDENBERG

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Gra tu lu jąc zor ga ni zo wa nia II Kon gre su Pol skie go

Związ ku Dział kow ców pra gnę ser decz nie po dzię ko wać
za prze sła ny Biu le tyn Kon gre so wy, w któ rym zna la złam
wie le in te re su ją cych i waż nych do ku men tów świad czą -
cych o sta no wi sku rze szy dział kow ców w spra wie pla no -
wa nych zmian w pol skim pra wie.

Do ce niam wa gę ru chu dział ko we go w na szym kra ju 
i do sko na le ro zu miem de ter mi na cję z ja ką Pań stwo bro nią
upra wia nych przez sie bie ogro dów. Bę dę wdzięcz na za
wszel kie sy gna ły do ty czą ce pla no wa nych przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców dzia łań, w któ rych mo gę wy ra zić
swo je dla nich po par cie.

Dzię ku jąc za współ pra cę, ser decz nie po zdra wiam

Kwe stor w Pre zy dium Par la men tu Eu ro pej skie go
/-/ Li dia Ge rin ger de Oeden berg

Wro cław, dnia 14 lu te go 2012 r.

Po seł na Sejm RP Ma rek Po znań ski

Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Kra jo wa Ra da 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Uprzej mie dzię ku ję za na de sła nie li stu wraz z in for ma -

cja mi na te mat II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców. Za po zna łem się z je go tre ścią. Dzię ku ję rów nież za
prze sła nie książ ki „Jak po wsta ły ogro dy dział ko we”. Jest
to bar dzo in te re su ją ca po zy cja.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Ma rek Po znań skiChełm, 10 lu te go 2012 r.
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Ser decz nie dzię ku je za prze sła ny na ad res mo je go biu -
ra po sel skie go Biu le tyn Kon gre so wy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Ze swej stro ny pra gnę za pew nić, że do ło żę sta rań, aby
w za po znać się z prze sła ną przez Pań stwa pu bli ka cją, któ -
ra z pew no ścią przy czy ni się do po sze rze nia wie dzy wie -
lu osób do ty czą cej ro li i funk cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Sy tu acja, w któ rej obec nie znaj du ją się pol scy dział kow -
cy jest po waż na. Pro po no wa ne zmia ny praw ne do ty czą ce
ru chu ogrod nic twa dział ko we go mo gą bu dzić nie po kój,
dla te go Pań stwa dzia ła nia, któ re sta no wią wal kę o za cho -
wa nie ogro dów dział ko wych w Pol sce, za słu gu ją na du ży
sza cu nek.

Ufam, że Pań stwa za an ga żo wa nie i wy tę żo na pra ca na
rzecz ochro ny ogro dów przy czy ni się do za cho wa nia ich
w obec nej po sta ci.

Z wy ra za mi sza cun ku
An drzej Grzyb

Wi ce prze wod ni czą cy Pod ko mi sji Praw Czło wie ka PE, Czło nek Ko mi sji Spraw Za gra nicz nych, 
Za stęp ca w Ko mi sji Prze my słu, Ba dań Na uko wych i Ener gii, Biu ro Par la men tar ne PSL, 
An drzej Grzyb

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

Ostrze szów, 23 lu te go 2012 r.

16. Pro gram mo der ni za cji – w re ali za cji!

W dniach 28-29 lu te go br. od by ła się w War sza wie na -
ra da ogrod ni cza dla wi ce pre ze sów OZ od po wie dzial nych
za spra wy ogrod ni cze oraz in struk to rów eta to wych OZ.

Te ma tem prze wod nim na ra dy by ła mo der ni za cja dzia -
łek w ROD. Na ostat nim Po sie dze niu Kra jo wa Ra da
uchwa li ła „Pro gram mo der ni za cji dzia łek w ROD”. Pro -
gram za wie ra kon kret ne za da nia w kie run ku mo der ni za cji
dzia łek oraz sto sow ne za le ce nia w tym za kre sie. Po nad to
w uchwa le zo sta ły przed sta wio ne m.in. środ ki i me to dy
wdra ża nia Pro gra mu. Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki
pod kre ślił ko niecz ność opra co wa nia przez wszyst kie
okrę gi wła sne go Pro gra mu mo der ni za cji. Ce lem Pro gra -
mu jest szyb kie do pro wa dze nie sta nu za go spo da ro wa nia
dzia łek do wy so kie go po zio mu es te tycz ne go, funk cjo nal -
ne go, eko lo gicz ne go i wi ze run ko we go.  Po nad to pro gram
ma na kło nić oraz za in spi ro wać dział kow ców do pod ję cia
dzia łań mo der ni za cyj nych na swo ich dział kach. Pre zes
PZD po wie dział rów nież, że wi ze ru nek dzia łek, a co za
tym bez po śred nio idzie, ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, to naj po tęż niej sza broń, któ rą dział kow cy po sia da -
ją we wła snych rę kach. To wła śnie dzię ki po praw ne mu
za go spo da ro wa niu i es te tycz ne mu wy glą do wi dzia łek bę -
dzie my mo gli sku tecz nie bro nić swo je go ist nie nia, do bre -
go imie nia, i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Z pew no ścią nie zwy kle po moc ne bę dą w tych wszyst kich
dzia ła niach mo der ni za cyj nych bar dzo do bre pod wzglę -
dem me ry to rycz nym po zy cje książ ko we, tj. „Al bum za -
go spo da ro wa nia dzia łek w ROD” oraz „Va de me cum

dział kow ca” – kom pen dium wie dzy z za kre su ogrod nic -
twa dział ko we go, w tym mo der ni za cji dzia łek, któ re uka -
że się nie ba wem. Uczest ni cy na ra dy w dys ku sji przed-
sta wi li do tych cza so we wy ni ki mo der ni za cji dzia łek i pla -
ny na przy szłość. 

Pa ni Ewe li na Chrza now ska – in struk tor ds. ogrod ni -
czych w KR PZD omó wi ła dzia łal ność szko le nio wą 
w Związ ku. Istot nym pro blem jest szko le nie kan dy da tów
na człon ków Związ ku, po trze ba roz sze rze nia pro gra mu
szko le nia dział kow ców, roz sze rze nie pro gra mu po rad
prak tycz nych w ogro dach. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Za go spo da ro wa nia i Mo der -
ni za cji ogro dów i dzia łek Pan An to ni Ko strze wa omó wił
ro lę i za da nia spo łecz nych służb in struk tor skich w za kre -
sie za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek
oraz upo wszech nia nia wie dzy ogrod ni czej, w tym me to -
dy ki pro wa dza nia szko leń, dzia łal no ści kon kur so wej, upo -
wszech nia nia li te ra tu ry fa cho wej. Po ru szo ny zo stał rów-
nież pro blem we ry fi ka cji służ by in struk tor skiej oraz na -
bo ru no wych in struk to rów.  

Ko lej nym bar dzo waż nym te ma tem na ra dy by ła dzia -
łal ność me dial na w Związ ku, któ rą przed sta wi ła Pa ni
Mag da le na Za liw ska – in spek tor ds. me dial nych w KR
PZD.  W tej kwe stii po ru szo na zo sta ła spra wa ak tyw no ści
wszyst kich jed no stek Związ ku w In ter ne cie, któ ry w obec -
nych cza sach sta no wi głów ne źró dło wie dzy i ko mu ni ka -
cji. Za prio ry tet uzna no za ło że nie stron in ter ne to wych
przez wszyst kie OZ oraz jak naj więk szą licz bę ROD. Po -
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nad to zo sta ła za pre zen to wa na no wa stro na in ter ne to wa
Kra jo wej Ra dy, któ ra zo sta nie nie ba wem uru cho mio na. 

Pre zes PZD przed sta wił Plan wy daw ni czy Kra jo wej Ra -
dy PZD  na 2012 r., w któ rym prze wi dzia ne są bar dzo in -
te re su ją ce po zy cje książ ko we, tj. np. „Al bum pro jek tów
al tan”, bro szu ra „Jak mo der ni zo wać dział kę”, al bum „Pol -
skie ogro dy ro dzin ne”, wspo mnia ne wcze śniej „Va de me -
cum Dział kow ca”, czy też  al bum „Ma ła ar chi tek tu ra na
dział kach” . 

Waż nym wy da rze niem by ło spo tka nie z przed sta wi cie -
la mi Wy daw nic twa „dział ko wiec” tj. Pa nią Mag da le ną
Kon drac ką – dy rek to rem Wy daw nic twa oraz Pa nią Mał -
go rza tą Maj kow ską – se kre ta rzem re dak cji „dział kow ca”.
Przed sta wio ne zo sta ły per spek ty wy roz wo ju cza so pi sma
„dział ko wiec”, któ ry cie szy się du żym po wo dze niem
wśród dział kow ców, ale nie tyl ko, bo też bar dzo chęt nie
się ga ją po nie go wła ści cie le ogród ków przy do mo wych,
mi ło śni cy ogrod nic twa itp. Te mat ten spo tkał się z bar dzo
du żym za in te re so wa niem uczest ni ków na ra dy, któ rzy

przy zna li że roz wój cza so pi sma „dział ko wiec” jest wi -
docz ny. Ist nie je po trze ba pro pa go wa nia mie sięcz ni ka,
gdyż jest to naj lep sza pod wzglę dem me ry to rycz nym po -
zy cja wy daw ni cza na ryn ku, któ ra w peł ni do sto so wa na
jest do po trzeb i ocze ki wań dział kow ców oraz mi ło śni -
ków ogrod nic twa ama tor skie go. 

Pan To masz Ter lec ki – rad ca praw ny KR PZD za po znał
uczest ni ków na ra dy ze zno we li zo wa nym Re gu la mi nem
ROD. Przy po mniał tak że, że no we li za cja re gu la mi nu po -
dyk to wa na jest zmia na mi w sta tu cie PZD, któ re za twier -
dzo ne zo sta ły Uchwa łą IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD.

Na ra da prze bie gła spraw nie, na le ży do dać że po zwo li -
ła wy zna czyć wspól ne kie run ki dzia ła nia dla wszyst kich
OZ-tów w opra co wa niu sto sow nych pro gra mów mo der ni -
za cji dzia łek, zwięk sze nia dzia łal no ści szko le nio wej 
w Związ ku oraz zin ten sy fi ko wa nie pra cy in struk tor skiej
na rzecz dział kow ców. 

ECH 

17. Kon kur sy kra jo we w 2012 ro ku

Przy po mi na my, że Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
ogło si ło na rok 2012 dwa kon kur sy kra jo we, tj.: „Naj lep -
szy ROD Ro ku 2012” oraz „Wzo ro wa dział ka Ro ku
2012”. W kon kur sach mo gą brać udział ROD i dział ki,
któ re by ły lau re ata mi w kon kur sach okrę go wych w 2011 r.
Ter min zgła sza nia przez okrę go we za rzą dy PZD ogro dów
i dzia łek do kon kur sów upły wa z dniem 25 ma ja 2012 r.
Lu stra cje prze pro wa dzo ne zo sta ną przez ko mi sje kon kur -
so we w okre sie od 15 czerw ca do 10 lip ca br. W związ ku
z tym pro si my za rzą dy ROD, dział kow ców, w tym służ -
by in struk tor skie o peł ne za an ga żo wa nie się w dzia łal ność
kon kur so wą i przy go to wa nie kon kur so wych ROD i in dy -

wi du al nych dzia łek do ww. lu stra cji. Po nad to przy po mi -
na my o ko niecz no ści zgro ma dze nia nie zbęd nej do ku men -
ta cji, któ ra jest wa run kiem za kwa li fi ko wa nia się do
kon kur su. Du żą wa gę na le ży przy wią zać rów nież do ja ko -
ści do ku men ta cji zdję cio wej. Fo to gra fie win ny być wy -
ko na ne w for mie elek tro nicz nej i prze ka za ne na pły tach
CD. Po zwo li to ko mi sjom kon kur so wym na obiek tyw ną
oce nę oraz umoż li wi za pre zen to wa nie naj lep szych ogro -
dów i dzie łek w pu bli ka cjach związ ko wych. Dla uczest ni -
ków kon kur sów, a zwłasz cza lau re atów, cze ka ją jak
zwy kle cen ne na gro dy! 

ECH

18. Sy tu acja ROD „Zgo da” w Ka to wi cach

ROD „Zgo da” znaj du je się w wi deł kach dwóch to rów
ko le jo wych, tuż przy dwor cu Ka to wi ce – Pio tro wi ce. Do
Ogro du pro wa dzą dwie tra sy. Od stro ny po łu dnio wej (uli -
cy Ko ściusz ki, osie dle Żu ra wia) przez kład kę nad to ra mi,
a od pół no cy (od Asny ka) przez przej ście za bez pie czo ne
szy ka na mi, czy li ba rier ka mi zmu sza ją cy mi oso bę prze -
cho dzą cą przez to ry do skrę tu naj pierw w jed ną, po tem 
w dru gą stro nę. W paź dzier ni ku 2010 kład ka zo sta ła za -
blo ko wa na przez PKP, któ re w re gio nie Ślą skim pro wa dzi
pro gram li kwi da cji kła dek nad to ra mi, po nie waż brak jest
wo li utrzy ma nia ich w sta nie bez piecz nym dla użyt kow -
ni ków. Więk szość użyt kow ni ków dzia łek w ROD Zgo da

za miesz ku je na osie dlu Żu ra wia, więc de fac to zo sta ła ska -
za na na prze dzie ra nie się przez to ry. Ci któ rzy miesz ka ją
na pół noc od Ogro du mo gą ko rzy stać z przej ścia opa trzo -
ne go szy ka na mi, ale po pierw sze skła dy PKP Car go bar -
dzo czę sto je blo ku ją, co zo sta ło udo ku men to wa ne przez
dział kow ców, a po dru gie szy ka ny unie moż li wia ją prze do -
sta nie się z wóz kiem dzie cię cym czy ba ga żo wym, kie dy
trze ba do star czyć na dział kę coś cięż sze go.

Za rząd ogro du in ter we nio wał bez sku tecz nie na ko lej -
nych szcze blach sa mo rzą do wych oraz w PKP. Do pie ro
kie dy Wo je wo da Ślą ski wspól nie z po słan ką Ewą Ko ło -
dziej z PO we zwa li na spo tka nie trój stron ne przed sta wi -

91



cie li PKP, mia sta Ka to wic i Za rząd ROD „Zgo da” spra wy
przy bra ły po myśl niej szy ob rót. Jak kol wiek usta lo no, że
kład ka nie zo sta nie ro ze bra na, tyl ko wy re mon to wa na 
i udo stęp nio na dział kow com, to PKP i mia sto są obec nie
na eta pie usta la nia szcze gó ło wo od po wie dzial no ści i wła -
sno ści in we sty cji oraz wa run ków na ja kich mo że zo stać
zre ali zo wa ny re mont przej ścia. 

Urząd Mia sta Ka to wi ce wy ra ził go to wość sfi nan so wa -
nia i utrzy my wa nia kład ki, pod wa run kiem, że PKP nie
na ru szy wy re mon to wa ne go przej ścia przy żad nych pra -
cach utrzy ma nio wych w ob rę bie swo jej in fra struk tu ry.
Kwe stią spor ną po zo sta je spra wa wła sno ści grun tów i od -
po wie dzial no ści po mię dzy spół ka mi PKP. Te spra wy są
obec nie dys ku to wa ne przez dzia ły praw ne firm i mia sta.

Jest ab so lut nym skan da lem, że od 14 mie się cy utrzy mu -
je się sy tu acja ła ma nia pra wa! Usta wa o ROD z 2005 ro -
ku na kła da na gmi ny obo wią zek za pew nie nia dróg
do jaz do wych do ROD, a więc utrzy mu ją cy się stan jest
po gwał ce niem pol skie go pra wa. W prak ty ce oso by star -
sze, czę sto scho ro wa ne są ska za ne na ry zy ko wa nie ży cia
i zdro wia przy prze cho dze niu w nie bez piecz nym miej scu
przez to ry. Jest to obec nie je dy ny spo sób, aby dział kow -
cy mo gli do stać się do swo ich ogro dów. Nie wia do mo jak
dłu go jesz cze ta ku rio zal na sy tu acja bę dzie się utrzy my -
wać, na to miast bę dzie my ją śle dzić z uwa gą i in for mo wać
o zmia nach. 

Na le ży pod kre ślić ak tyw ność i de ter mi na cję za rzą du
ROD w dą że niu do za pew nia nia bez pie czeń stwa i do stę -
pu dział kow com do Ogro du. Za rząd po tra fił za pi sy Usta -
wy o Rodzinnych Ogrodach działkowych prak tycz nie
wy ko rzy stać w in te re sie dział kow ców. Uzna nie na le ży się
pre ze so wi ROD, pa nu Dio ni ze mu Ka ra sio wi, a tak że je go
za stęp cy, bez po śred nio nad zo ru ją ce mu tę spra wę pa nu
An drze jo wi Gór ce.

Sy tu acja w ROD „Zgo da” w Ka to wi cach Cd.

Choć zi ma do bie ga koń ca i naj wyż szy już czas za cząć
po rząd ko wać dział ki po zi mie, dział kow cy z ROD „Zgo -
da” w Ka to wi cach na dal nie ma ją ta kiej moż li wo ści. 
O pro ble mach te go ogro du pi sa li śmy już w tym ar ty ku le
[LINK], nie ste ty mi mo ko lej nych in ter wen cji pań stwa Bo -
że ny i An drze ja Gór ków, a tak że pa nów Edwar da Stan ka
i Kor ne la Ka le ty sy tu acja nie ule ga po pra wie. Ża den z lo -
kal nych urzę dów, w któ rych kom pe ten cjach le żą kwe stie
trans por tu i in fra struk tu ry nie roz wią zał pro ble mu. Spra -
wa jest obec nie roz pa try wa na przez Mi ni ster stwo Trans -
por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej, któ re po-
now nie po in for mo wa ło o prze dłu że niu ter mi nu roz pa trze -
nia spra wy.

Dla przy po mnie nia: Dział kow cy z Ogro du Zgo da zo -
sta li po zba wie ni bez piecz ne go do stę pu do swo ich dzia łek.
Przez ca ły ubie gły rok, aby do stać się do Ogro du mu sie li
prze dzie rać się przez to ro wi sko „na dzi ko”, po nie waż
kład ka nad to ra mi zo sta ła za mknię ta przez PKP, a przej -
ście przez to ry by ło no to rycz nie blo ko wa ne przez skła dy
to wa ro we. Ne go cja cje zo sta ły za ini cjo wa ne przez rad ne -
go Ma riu sza Ski bę i by ły wspie ra ne przez po słan kę Ewę
Ko ło dziej. Zgod nie z usta le nia mi trzech stron, czy li mia -
sta, PKP i przed sta wi cie li ROD Zgo da, mia sto zo bo wią -
za ło się wy ko nać bez piecz ne i kom for to we przej ście nad
to ra mi, za pew nia ją ce do stęp do Ogro du, a na wet po kryć
przy szłe kosz ty utrzy ma nia, pod wa run kiem od stą pie nia
przez ko lej od ew. rosz czeń przy oka zji prac na praw czo
kon ser wa cyj nych na li nii, nad któ rą znaj do wa ła by się
kład ka. Wzglę dy for mal ne unie moż li wia ją jak na ra zie za -
war cie po ro zu mie nia mie dzy mia stem i ko le ją, a w kon se -
kwen cji dział kow cy po zo sta ją od cię ci od Ogro du.

Ko lej ny raz urzęd ni cza in do len cja sta je na prze szko dzie
spra wom zwy kłych lu dzi. Czy po trze bu je my ko lej nej tra -
ge dii ko le jo wej, aby oka za ło się, że pro ste spra wy jed nak
da się za ła twić? 

TR

Zgod nie z prze pi sa mi za war ty mi w § 82 ust 5 Sta tu tu
oraz Za kła do wym Pla nem Kont PZD wszyst kie jed nost ki
PZD zo bo wią za ne są do spo rzą dza nia i za twier dza nia
spra woz da nia fi nan so we go za da ny rok.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we spra woz da nia fi nan so we za
2011 rok win ny spo rzą dzić na dru kach opra co wa nych 
w Kra jo wej Ra dzie PZD, któ re za po śred nic twem Okrę go -
wych Za rzą dów wraz z wy tycz ny mi zo sta ły prze ka za ne

księ go wym ROD na na ra dach szko le nio wo -in struk ta żo -
wych.

Każ de spra woz da nie fi nan so we skła da się z:
– bi lan su, 
– ra chun ku wy ni ków,
– spra woz da nia z fun du szu roz wo ju ROD,
– spra woz da nia z fun du szu oświa to we go. 
– in for ma cji do dat ko wej.

VI. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Spra woz da nia fi nan so we ROD za 2011 r.
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Pra wi dło wo i rze tel nie spo rzą dzo ne spra woz da nie fi nan -
so we uj mu ją ce wszyst kie osią gnię te przy cho dy i kosz ty
do ty czą ce 2011 r. oraz po sia da ją ce po twier dze nie w dro -
dze in wen ta ry za cji stan ma jąt ku ROD, pod pi sa ne przez
Pre ze sa, Skarb ni ka i oso bę spo rzą dza ją cą (księ go wą) win -
no być zgod nie z § 97 ust. 1 sta tu tu PZD zba da ne przez
Ogro do wą Ko mi sję Re wi zyj ną. 

Opi nia po zy tyw na OKR za war ta w pro to ko le stwier dza -
ją ca, że spra woz da nie zo sta ło spo rzą dzo ne pra wi dło wo,
rze tel nie i kwa li fi ku je się do przy ję cia da je pod sta wę do
je go za twier dze nia przez Wal ne Ze bra nie ROD zgod nie 
z § 82 ust. 5 sta tu tu PZD.

Spra woz da nie fi nan so we pod pi sa ne przez upraw nio ne
oso by za wie ra ją ce kom plet za łącz ni ków wraz z pro to ko -
łem Ogro do wej Ko mi sji Re wi zyj nej, Uchwa łą Wal ne go
Ze bra nia w ter mi nie po da nym w wy tycz nych na le ży do -
star czyć do Okrę go we go Za rzą du PZD.

Ro lą Okrę go wych Za rzą dów PZD jest ich przy ję cie 
w dro dze uchwa ły zgod nie z § 123 ust. 6 Sta tu tu PZD, po
wcze śniej szym spraw dze niu przez Głów ne Księ go we 

OZ i kon tro li do ko na nej przez Okrę go wą Ko mi sję Re wi -
zyj ną oraz oce nie po szcze gól nych spra woz dań ROD przez
Pre zy dium OZ.

Kom plet ne zbior cze spra woz da nia fi nan so we z ROD za
2011 rok wraz z pro to ko łem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej i Uchwa łą Okrę go we go Za rzą du na le ży prze słać w ter -
mi nie do 31 ma ja 2012 roku do Kra jo wej Ra dy PZD. Do-
trzy ma nie dys cy pli ny w spra wie ter mi nów i kom plet no ści
spra woz dań jest bar dzo waż ne, gdyż Kra jo wa Ra da PZD
zo bo wią za na jest w ter mi nie do koń ca czerw ca 2012 r. spo -
rzą dzić, zba dać przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną i za -
twier dzić zgod nie z § 150 ust. 2 pkt 8 sta tu tu PZD przez
Kra jo wą Ra dę PZD spra woz da nie fi nan so we PZD za 2012 r. 

Spra woz da nie Związ ku jest su mą spra woz dań Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych, Okrę go wych Za rzą dów i
Kra jo wej Ra dy PZD.

Zgod nie z ak tu al nie obo wią zu ją cym Za kła do wym Pla -
nem Kont PZD za pra wi dło we i ter mi no we spo rzą dze nie
spra woz da nia fi nan so we go ROD od po wie dzial ny jest Pre -
zes za rzą du ROD.

Opra co wa ła: 
M. Marks

2. Po dział wy pra co wa nej nad wyż ki rocz nej

Wy pra co wa ne środ ki na dzia łal no ści sta tu to wej pod le -
ga ją po dzia ło wi zgod nie z Uchwa łą nr 3/XVII/2005 Kra -
jo wej Ra dy PZD 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 nr 1/2006) środ ki fi nan so we wy pra co wa ne w po sta ci
nad wyż ki z dzia łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej wy ka za -
ne w ra chun ku zy sków i strat, mo gą być prze zna cza ne
przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD na:

– Fun dusz Sta tu to wy,
– Fun dusz Roz wo ju ROD Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców.
De cy zję w spra wie po dzia łu nad wyż ki po dej mu je co -

rocz nie w for mie uchwa ły:
– w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych – Za rząd

ROD, po wcze śniej szym za twier dze niu rocz ne go spra -

woz da nia fi nan so we go przez wal ne ze bra nie oraz
przy ję ciu go przez Okrę go wy Za rząd PZD,

– w Okrę go wych Za rzą dach – Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du PZD, po przy ję ciu spra woz da nia fi nan so we go
przez Okrę go wy Za rząd i za twier dze niu przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD,

– w Kra jo wej Ra dzie PZD – Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
po za twier dze niu spra woz da nia fi nan so we go przez Kra -
jo wą Ra dę PZD.

Na le ży prze strze gać re ali za cji w/w uchwa ły tak aby 
w ko lej nych bi lan sach nie po ka zy wać nie po dzie lo nych
wy ni ków z lat ubie głych. Wy ka zy wa ne nie do bo ry z lat
ubie głych świad czą o nie pra wi dło wej go spo dar ce fi nan so -
wej i w tym za kre sie na le ży pod jąć dzia ła nia na praw cze
do pro wa dza ją ce do wy go spo da ro wa nia do dat ko wych
środ ków po zwa la ją cych na po kry cie nie do bo rów.

M. Marks

3. Ko mu ni kat w spra wie dru ków do spra woz dań fi nan so wych ROD za 2011 r. 
i pre li mi na rzy fi nan so wych na 2012 rok

Kra jo wa Ra da PZD opra co wa ła i prze ka za ła w li sto pa -
dzie 2011 r. do Okrę go wych Za rzą dów PZD dru ki do spra -

woz dań fi nan so wych ROD za 2011 r. i pre li mi na rzy fi -
nan so wych na 2012 r. Dru ki te  wraz z wy tycz ny mi za po -
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śred nic twem Okrę go wych Za rzą dów PZD w trak cie na -
rad in struk ta żo wo -szko le nio wych zo sta ły prze ka za ne
Księ go wym ROD. Wszyst kie oso by nie uczest ni czą ce 
z róż nych po wo dów w na ra dach szko le nio wych win ny

skon tak to wać się z Okrę go wym Za rzą dem w ce lu do ko -
na nia po twier dze nia sald i ode bra nia kom ple tu do ku men -
tów nie zbęd nych do spo rzą dze nia spra woz da nia i pre-
li mi na rza fi nan so we go.

4. Plan Za go spo da ro wa nia ROD

Zgod nie z § 92 re gu la mi nu ROD pod sta wą urzą dze nia
ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest plan za go spo da ro -
wa nia ogro du. Plan za go spo da ro wa nia opar ty jest na pod -
kła dzie geo de zyj nym. Po wyż sze od no si się rów nież do
ak tu ali za cji te go pla nu. Plan okre śla gra ni ce ogro du, je go
po dział na dział ki z za zna cze niem ich gra nic, po wierzch -
ni i nu me ra cji oraz pod sta wo wą in fra struk tu rę ogro du. Za -
rząd ROD od po wie dzial ny jest za zgod ność za go spo da-
ro wa nia ogro du z obo wią zu ją cym pla nem. Za tem wszel -
kie zmia ny prze zna cze nia te re nu, zmia ny gra nic dzia łek
mo gą od by wać się tyl ko i wy łącz nie po przez zmia nę 
w pla nie za go spo da ro wa nia ogro du. Zmia ny w pla nie za -
go spo da ro wa nia ogro du nie mo gą po wo do wać zmniej sze -
nia lub zwięk sze nia po wierzch ni dział ki po za nor mę
okre ślo na w art. 13 ust. 3 usta wy ( w gra ni cach od 300 do
500 m2). Ta ka zmia na na stę pu je w opar ciu o uchwa łę wal -
ne go ze bra nia przy ję tą na wnio sek za rzą du ogro du. Plan
jak i zmia na pla nu za go spo da ro wa nia ogro du pod le ga za -
twier dze niu przez Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD,

któ ry spra wu je nad zór nad za go spo da ro wa niem ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go (§102 re gu la mi nu ROD).

W re zul ta cie po wyż sze go czło nek Związ ku użyt ku je
przy dzie lo ną mu dział kę, któ rej gra ni ca i po wierzch nia
wy ni ka z ta kie go pla nu. Za tem nie ma ją zna cze nia praw -
ne go od mien ne po sta no wie nia w tym za kre sie, wy ni ka ją -
ce ze zgo dy są sia dów czy za rzą du ROD, gdyż jest to
na ru sze niem obo wią zu ją ce go pra wa. Zgod nie z § 15 ust. 2
sta tu tu PZD, czło nek Związ ku nie ma pra wa na ru szać gra -
nic dział ki, nie mo że wy ko ny wać w ogro dze niu ze wnętrz -
nym ogro du do dat ko wych fur tek, bram na wet wów czas,
gdy ogro dze nie ze wnętrz ne ROD jest jed no cze śnie ogro -
dze niem dział ki. W przy pad ku stwier dze nia, że ta kie na -
ru sze nie in fra struk tu ry ma miej sce, Za rząd ROD obo -
wią za ny jest we zwać dział kow ca do przy wró ce nia sta nu
do zgod ne go z pla nem za go spo da ro wa nia ROD. Nie za -
sto so wa nie się do te go, mo że skut ko wać, na ło że niem
przez Za rząd ROD na człon ka Związ ku sank cji prze wi -
dzia nych sta tu tem PZD.

MK

5. Ta bli ce In for ma cyj ne w ROD 

Ta bli ce in for ma cyj ne w ROD to pod sta wo wy punkt in -
for ma cyj ny dla dział kow ców. Z te go też po wo du za rzą dy
ROD win ny ze szcze gól ną sta ran no ścią za dbać o ist nie ją -
ce na ich te re nie ta bli ce. Przy po mi na my, że na le ży je usy -
tu ować w miej scu wi docz nym i ła two do stęp nym dla
dział kow ców oraz w ilo ści za pew nia ją cej moż li wość do -
stę pu dla jak naj więk szej licz by dział kow ców. Istot nym
tak że jest, aby za rzą dy ROD za dba ły o stan tech nicz ny,
es te tycz ny i użyt ko wy ta blic oraz na bie żą co do ko ny wa -
ły ak tu ali za cji za miesz cza nych in for ma cji i ma te ria łów.
Spo sób pro wa dze nia ta bli cy po wi nien być upo rząd ko wa -
ny i czy tel ny. Przy po mi na my za rzą dom ROD, aby w koń -
czą cym się obec nie se zo nie zi mo wym do ko na ły prze glą du
ta blic in for ma cyj nych w ce lu ich na pra wy i bie żą cej kon -
ser wa cji, a w uza sad nio nych przy pad kach do ko na ły wy -
mia ny ta blic na no we. War to rów nież oce nić, czy obec na
ilość ta blic w spo sób za da wa la ją cy za bez pie cza ła twość
do tar cia z za miesz czo ny mi na nich in for ma cja mi i ma te -
ria ła mi do wszyst kich użyt kow ni ków dzia łek da ne go
ROD. W przy pad ku stwier dze nia nie wy star cza ją cej ilo ści

war to za in sta lo wać do dat ko we ta bli ce. Kra jo wa Ra da
PZD przy po mi na wszyst kim Za rzą dom ROD o wła ści -
wym wy ko rzy sta niu ta blic in for ma cyj nych, w któ re wy -
po sa żo ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we. Ta bli ce
in for ma cyj ne win ny słu żyć Za rzą do wi ROD, Ko mi sji Re -
wi zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej do za miesz cza nia istot -
nych in for ma cji i ma te ria łów, z któ ry mi w spo sób
po wszech ny win ni za po znać się człon ko wie Związ ku.
Tre ści prze zna czo ne do pu blicz nej wia do mo ści za miesz -
czo ne na ta bli cach in for ma cyj nych, w ża den spo sób nie
mo gą na ru szać dóbr oso bi stych człon ków Związ ku w za -
kre sie unor mo wań wy ni ka ją cych z za pi su usta wy z dnia
29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych (Dz. U.
nr 1334 poz. 883 z późn. zm.). Ta bli ca in for ma cyj na jest
rów nież miej scem słu żą cym do za miesz cza nia wszyst kich
ma te ria łów nad sy ła nych przez Kra jo wą Ra dę PZD, a któ -
re kie ro wa ne są do pu blicz nej wia do mo ści, np. plansz, pla -
ka tów, In for ma to ra Dział kow ca, in for ma cji or ga ni za cyj -
no -praw nych, in for ma cji o sta nie praw nym grun tu, na któ -
rym zlo ka li zo wa ny jest ROD, itp. Dzię ki ta kiej for mie
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upo wszech nia nia in for ma cji i wie dzy człon ko wie Związ -
ku na te re nie ROD, w któ rym użyt ku ją dział kę w spo sób
ła twy i pro sty ma ją umoż li wio ny do stęp do pre zen to wa -
nych ma te ria łów. Ta bli ce in for ma cyj ne za zwy czaj sy tu -

owa ne są przy cią gach ko mu ni ka cyj nych, a przede
wszyst kim przy głów nych wej ściach na te ren ogro du, za -
tem war to pa mię tać, że są rów nież wi zy tów kę ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go i Pol skie go Związ ku 

MK

6. Kto jest od po wie dzial ny za oczysz cza nie te re nów przy le głych do ro dzin nych ogro dów dział ko wych?

Ogól nym ak tem praw nym re gu lu ją cym o za sa dach
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku przez wszyst kich wła ści -
cie li nie ru cho mo ści na te re nie gmi ny jest usta wa o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach z dnia 13.09.1996 r.
( Dz. U. Nr 132 z 1996 r poz. 622 z późń. zm.).W przy pad -
ku utrzy ma nia czy sto ści na te re nach przy le głych do ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych za sto so wa nie w tym
wzglę dzie bę dą mia ły prze pi sy za war te w usta wie z dnia
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz.
U. Nr 169 poz. 1419 z późn. zm.). Ar ty kuł 12 ust. 3 sta no -

wi cyt.: „Utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści na te re nach
przy le ga ją cych do ro dzin nych ogro dów dział ko wych na -
le ży do gmi ny, chy ba że obo wią zek ten na mo cy prze pi -
sów szcze gól nych cią ży na oso bach fi zycz nych lub
jed nost kach or ga ni za cyj nych in nych niż ro dzin ne ogro dy
dział ko we”. Usta wa o ROD jest usta wą szcze gól ną do po -
sta no wień usta wy o utrzy ma niu po rząd ku i czy sto ści 
w gmi nach. Wo bec po wyż sze go za cho wa nie czy sto ści na
te re nie przy le głym do ro dzin nych ogro dów dział ko wych
na le ży do or ga nów gmi ny.

MK

7. Ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej na dział kach w ROD

Za gad nie nie ko rzy sta nia z ener gii elek trycz nej przez
człon ka PZD re gu lu je § 143 re gu la mi nu ROD wska zu jąc,
iż mo że się ono od by wać wy łącz nie na za sa dach usta lo -
nych przez za rząd i za twier dzo nych przez wal ne ze bra nie.
Za sa dy te po win ny być zgod ne z wy tycz ny mi obo wią zu -
ją cy mi w PZD, uję ty mi w uchwa le nr 45/2009 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 31 mar ca 2009 r. w spra wie
wpro wa dze nia za sad re gu lu ją cych ko rzy sta nie z ener gii
elek trycz nej w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. 

Wy ko rzy sta nie ener gii elek trycz nej na dział ce mu si
mieć zwią zek z prze zna cze niem i cha rak te rem ogro du
dział ko we go. Tak więc użyt kow nik dział ki mo że wy ko -
rzy stać ener gię elek trycz ną do za go spo da ro wa nia dział ki,
do pro wa dze nia na niej upraw, z któ rych ko rzy sta wraz 
z ro dzi ną oraz do wy po czyn ku na dział ce. Czyn ne użyt ko -
wa nie i ko rzy sta nie z dział ki w cią gu ro ku trwa od wio sny
do je sie ni i w tym okre sie, dział kow cy w mia rę po trzeb
ko rzy sta ją z ener gii elek trycz nej. Ina czej spra wa przed sta -
wia się w okre sie je sien no -zi mo wym, kie dy to wal ne ze -
bra nie w dro dze uchwa ły mo że zo bo wią zać za rząd ROD
do wy łą cze nia ener gii elek trycz nej w ogro dzie. Za rząd
ROD mo że rów nież w uza sad nio nych przy pad kach pod -
jąć ta ką de cy zję sa mo dziel nie bio rąc pod uwa gę zły stan
tech nicz ny sie ci elek trycz nej, za po bie że nie kra dzie żom
prą du, a przede wszyst kim bez pie czeń stwo ogro du. 

Bio rąc pod uwa gę fakt, iż póź na je sień i zi ma jest mar -
twym se zo nem w pro duk cyj no ści ro ślin, a pra ce ogrod ni -
cze pro wa dzo ne są na dział kach od wio sny do je sie ni,
wy łą cze nie ener gii na okres je sien no -zi mo wy nie jest do -

tkli we dla dział kow ców, nie utrud nia bo wiem pro wa dzo -
nych przez nich prac. Szcze gól nie na le ży przy po mnieć 
o pod sta wo wych funk cjach dział ki okre ślo nych w art. 13
ust. 4 usta wy o ROD, czy li za spo ka ja niu po trzeb człon ka
PZD i je go ro dzi ny w za kre sie ak tyw ne go wy po czyn ku 
i pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by 
i wy łą cza za spo ka ja nie po trzeb miesz ka nio wych i wy ko -
ny wa nia dzia łal no ści go spo dar czej.  Sta tut PZD w § 36
ust. 2 uzna je za miesz ki wa nie na dział ce w ROD za ra żą -
ce na ru sze nie pra wa  z te go wzglę du, że czło nek PZD nie
ma pra wa zmie niać prze zna cze nia dział ki, co w kon se -
kwen cji mo że do pro wa dzić do  po zba wie nia człon ko stwa
w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Na te mat za miesz ki -
wa nia i mel do wa nia na dział kach w ROD szcze gó ło wo
wy po wie dzia ło się Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
w uchwa le nr 38/2010 z dnia 25 mar ca 2010 r. w spra wie
za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach w ROD. 

Za rząd ROD mo że pod jąć de cy zję o wy łą cze niu do pły -
wu ener gii elek trycz nej do dział ki w na stę pu ją cych przy -
pad kach: 

1) wy ko rzy sty wa nia ener gii do ce lów nie wy ni ka ją cych
z cha rak te ru dział ki okre ślo ne go w sta tu cie PZD i re gu la -
mi nie ROD (np. do ce lów za rob ko wych);

2) za le ga nia z opła tą z ty tu łu zu ży tej ener gii al bo opła -
ty ener ge tycz nej, jed nak dłu gość te go opóź nie nia po win -
na wy ni kać z uchwa ły wal ne go ze bra nia człon ków ROD;

3) bez pod staw ne go unie moż li wie nia prze pro wa dze nia
kon tro li sie ci na in dy wi du al nej dział ce przez dział kow ca;

4) stwier dze nia po bie ra nia ener gii po za licz ni kiem;
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5) uszko dze nia urzą dze nia po mia ro we go (licz ni ka);
6) in ge ren cji w funk cjo no wa nie pod licz ni ka wpły wa ją -

ca na wska za nie ilo ści zu ży cia ener gii.

Za rząd ROD ma moż li wość wy łą cze nia ener gii elek -
trycz nej na dział ce, ale mu si o tej de cy zji pi sem nie uprze -
dzić dział kow ca ją użyt ku ją ce go.

ZRS

9. Za wia do mie nie o wal nym ze bra niu

Spo sób ob li cza nia ce ny za 1 kWh ener gii elek trycz nej
obo wią zu ją cy w PZD jest na stę pu ją cy: su mę do za pła ty
wy ni ka ją ca z fak tu ry dzie li się na ilość zu ży tych kWh, tak
uzy ska ny wy nik sta no wi koszt 1 kWh. (na przy kład: kwo -
ta do za pła ty na fak tu rze to 100 zł, ilość zu ży tych kWh to
120, wiec 100/120 = 0,83 zł za 1 kWh.) Ta ki spo sób ob li -
cza nia kosz tu 1kWh zwią za ny jest z tzw. opła ta mi sta ły -
mi, któ re po no si każ da oso ba ko rzy sta ją ca z ener gii
elek trycz nej.(tzw. opła ta abo na men to wa, opła ta za prze -
sył ener gii, opła ta sie cio wa), któ re za war te są w kwo cie
wi docz nej na fak tu rze za ener gię elek trycz ną.

W związ ku z tym po wyż szy me cha nizm jest zgod ny za -
sa da mi do ty czą cy mi uisz cza nia opłat za ener gię elek trycz -
ną w PZD. Ta ki spo sób ob li cza nia ce ny za 1 kWh ener gii
elek trycz nej nie stoi w sprzecz no ści z ure gu lo wa nia mi za -
war ty mi w uchwa le nr 45/2009 Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD. Dzie je się tak, po nie waż ce na za 1kWh dla
dział kow ca jest ta ka sa ma jak ce na za kła du ener ge tycz ne -
go do star cza ją ce go ener gię elek trycz ną do ogro du, gdyż
ce na ta za wie ra w so bie wszyst kie kosz ty zwią za ne z do -

star cze niem ener gii, któ re po bie ra ne są przez za kład ener -
ge tycz ny.

War to pod kre ślić, że za rów no wal ne ze bra nie jak i za -
rząd ogro du nie mo gą usta lić in nej ce ny za 1kWh, po nie -
waż ani je den ani dru gi pod miot nie jest sprze daw cą
ener gii elek trycz nej. Przy czym przez in ną ce nę na le ży ro -
zu mieć, koszt za 1 kWh wyż szy niż wy ni ka ją cy z roz li cze -
nia wszyst kich kosz tów obo wią zu ją cych przy płat no ści za
ener gię elek trycz ną.

Na to miast opła ta ener ge tycz na jest to co rocz nie uchwa -
la na przez wal ne ze bra nie człon ków ROD, na uza sad nio -
ny wnio sek za rzą du ROD, opła ta któ ra jest prze zna cza na
na po kry cie strat po wsta ją cych w trak cie prze sy łu ener gii
we wnątrz ogro du (tzw. ubyt ków ener gii elek trycz nej) oraz
kosz tów kon ser wa cji i za rzą dza nia sie cią do pro wa dza ją -
cą ener gię elek trycz ną do dzia łek. Po za tym zgod nie z § 2
ust. 5 wy żej wy mie nio nej uchwa ły opła ta ener ge tycz na
nie mo że być wy li czo na pro por cjo nal nie od zu ży cia 
1kWh oraz su mo wa na z ce ną sto so wa ną za 1kWh przez
do staw cę ener gii elek trycz nej. 

AK

8. Spo sób ob li cza nia opła ty za ener gię elek trycz ną a opła ta ener ge tycz na

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD do ko nał istot nej
zmia ny sta tu tu PZD w spra wie za wia da mia nia o ter mi nie
miej scu i po rząd ku wal ne go ze bra nia w ROD. Za cho wa -
ne zo sta ły wszel kie do tych cza so we wy mo gi, ja kie mu si
speł niać za wia do mie nie, a więc:

• mieć for mę pi sem ną,
• za wie rać ter min, po rzą dek ob rad i miej sce od by cia

wal ne go ze bra nia,
• za wie rać in for ma cję, że w przy pad ku bra ku kwo rum

(gdy nie bę dzie obec nych więk szo ści człon ków PZD – po -
nad 50% z ROD) wal ne od bę dzie się w dru gim ter mi nie
(mi ni mum pół go dzi ny po I ter mi nie),

• za wie rać in for ma cję, że uchwa ły pod ję te w II ter mi nie
są obo wią zu ją ce dla wszyst kich dział kow ców w ROD,

• za wie rać in for ma cję o ter mi nie i miej scu wy ło że nia do
wglą du ma te ria łów spra woz daw czych (co naj mniej 7 dni
przed ter mi nem wal ne go),

• mu si być wy sła ne co naj mniej 14 dni przed pla no wa -
nym ter mi nem wal ne go ze bra nia (wy sył ka za po śred nic -
twem pocz ty), lub do star czo ne oso bi ście dział kow co wi za
po kwi to wa niem (dział ko wiec kwi tu je na li ście pod swo -
im na zwi skiem od biór za wia do mie nia do star czo ne go 
np. przez go spo da rza ogro du).

No wo ścią w § 78 sta tu tu PZD jest moż li wość prze sy ła -
nia za wia do mie nia o wal nym ze bra niu pocz tą elek tro nicz -
ną (e -ma il). Aby wpro wa dzić ta ką for mę na le ży uzy skać
od dział kow ca pi sem ną zgo dę na elek tro nicz ne za wia da -
mia nie o wal nym i oczy wi ście dział ko wiec wi nien po dać
swój ad res e -ma il.

Za wia da mia nie pocz tą elek tro nicz ną jest naj tań szą i naj -
szyb szą for mą do tar cia ko re spon den cji do ad re sa ta. Jest
też moż li wość ła twe go spraw dze nia w kom pu te rze, kie -
dy zo sta ło wy sła ne, ale też moż na wpro wa dzić opcję po -
twier dze nia od bio ru ko re spon den cji. 

MP
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Re gu la cja z § 30 ust. 1 sta tu tu PZD wy czer pu ją co okre -
śli ła przy pad ki wy ga śnię cia człon ko stwa w PZD. Jed nym
z ta kich przy pad ków jest zrze cze nie się na pi śmie z człon -
ko stwa. W kon se kwen cji w każ dej chwi li moż na zre zy -
gno wać z przy na leż no ści do Związ ku, gdyż jest to
upraw nie nie każ de go człon ka PZD. 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. Przy -
na leż ność do Związ ku jest bo wiem w peł ni do bro wol na.
Zbęd ne jest za tem przyj mo wa nie re zy gna cji. 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, mu si jed nak
stwier dzić fakt wy ga śnię cia człon ko stwa, co na stę pu je od -
ręb ną uchwa łą (§ 30 ust. 2 pkt 1 sta tu tu PZD). 

Na le ży jed no cze śnie przy po mnieć, że re zy gna cja 
z człon ko stwa w PZD mu si na stą pić w for mie pi sem nej.
Ozna cza to, że ust ne oświad cze nie w tym za kre sie jest nie -
wy star cza ją ce i nie wy wo łu je za mie rzo nych skut ków
praw nych, czy li da na oso ba da lej za cho wu je człon ko stwo.
W tym kon tek ście trze ba wy ja śnić, że do za cho wa nia pi -
sem nej for my czyn no ści praw nej wy star cza zło że nie wła -
sno ręcz ne go pod pi su na do ku men cie obej mu ją cym treść
oświad cze nia wo li, co wy ni ka z art. 78 § 1 Ko dek su cy wil -
ne go. Ko niecz ność wła sno ręcz no ści pod pi su wy ni ka z te -
go, że przy pod pi sie cho dzi o udo ku men to wa nie nie tyl ko
brzmie nia na zwi ska, ale tak że i cha rak te ru pi sma, by 
w ten spo sób uła twić orien ta cję w roz po zna niu oso by. Jest
to za tem wy ma ga nie nie zbęd ne dla bez pie czeń stwa ob ro -
tu (por. wy rok Są du Naj wyż sze go z dnia 8.05.1997, sygn.
akt II CKN 153/97).

Ko niecz ność za cho wa nia for my pi sem nej wy ni ka rów -
nież z po trze by usta le nie rze czy wi stych in ten cji skła da ją -
ce go da ne oświad cze nie. Na le ży pa mię tać, że skut kiem
re zy gna cji jest na tych mia sto we i nie od wra cal ne usta nie
człon ko stwa w PZD, a w kon se kwen cji – utra ta pra wa
użyt ko wa nia dział ki w ROD. Po wsta nie tak po waż nych
kon se kwen cji mu si być za tem wy ni kiem pew no ści co do
fak tycz nych za mia rów za in te re so wa ne go. Z te go wzglę du
na le ży kie ro wać się ge ne ral ną dy rek ty wą, że wąt pli wo ści
co do in ten cji skła da ją ce go da ne oświad cze nie nie mo że
pro wa dzić do swo iste go do mnie ma nia, że zmie rza ono do
zrze cze nia się z człon ko stwa. Każ de sku tecz ne oświad -
cze nie wo li mu si ujaw niać tę wo lę w spo sób „do sta tecz -

ny” (art. 60 Ko dek su cy wil ne go). W efek cie w wy ro ku z
dnia 10 mar ca 2004 r. (IV CK 95/03, Lex nr 84431) Sąd
Naj wyż szy stwier dził, że za mia ru stron do ko na nia czyn -
no ści praw nej nie moż na do mnie my wać, mu si on być do -
sta tecz nie uze wnętrz nio ny. Po nad to przy in ter pre ta cji
oświad czeń wo li na le ży uwzględ nić art. 65 § 1 Ko dek su
cy wil ne go, któ ry sta no wi, że oświad cze nie wo li na le ży tak
tłu ma czyć, jak te go wy ma ga ją ze wzglę du na oko licz no -
ści, w któ rych zło żo ne zo sta ło, za sa dy współ ży cia spo -
łecz ne go oraz usta lo ne zwy cza je.

W opar ciu o po wyż sze kon sta ta cje na le ży uznać, że
treść pi sma za in te re so wa ne go dział kow ca nie po zwa la ło
przy jąć, że by je go wo lą by ło wy łącz nie usta nie człon ko -
stwa w PZD. Ce lem zło żo ne go oświad cze nia by ło „prze -
ka za nie” użyt ko wa nia dział ki na rzecz oso by bli skiej.
Rzecz ja sna, osią gnię cie te go ce lu wy ma ga uprzed nie go
zrze cze nia się człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia
dział ki, jed nak mi mo wszyst ko nie ta ki był osta tecz ny za -
miar za in te re so wa ne go, czy li nie ta ka by ła je go wo la wy -
ra żo na w przed mio to wym pi śmie. 

W tym kon tek ście na le ży mieć na uwa dze, że wła śnie
ze wzglę du na swo istą kon struk cję tzw. „prze ka za nia
dział ki”, któ rej nie zbęd nym ele men tem jest re zy gna cja 
z człon ko stwa, za miesz czo no § 32 w sta tu cie PZD. Po sta -
no wie nie to sta no wi, że „W przy pad ku zrze cze nia się
człon ko stwa zwy czaj ne go za rząd ROD nie jest zwią za ny
wa run ka mi zrze cze nia, chy ba że cho dzi o oso bę bli ską”.
To po sta no wie nie ma klu czo we zna cze nie dla oma wia nej
spra wy, gdyż ozna cza, że za rząd ogro du był zwią za ny wa -
run ka mi zrze cze nia dział kow ca, któ re go wo lą by ło „prze -
ka za nie” dział ki na rzecz oso by bli skiej. Je że li za tem
uznać, że oświad cze nie za in te re so wa ne go by ło zrze cze -
niem się z człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, to
ta ka re zy gna cja mia ła cha rak ter wa run ko wy, wo bec cze -
go nie uwzględ nie nie wa run ku „prze ka za nia” dział ki na
rzecz oso by bli skiej spo wo do wa ło bez sku tecz ność ca łej
re zy gna cji. W kon se kwen cji nie moż na stwier dzić, że by 
w tym przy pad ku usta ło człon ko stwo w PZD i pra wo
użyt ko wa nia dział ki na sku tek zło że nia przed mio to we go
oświad cze nia. 

Ma jąc za tem po wyż sze na uwa dze na le ża ło by dojść do
na stę pu ją cych kon klu zji:

• Oświad cze nie zło żo ne przez dział kow ca moż na uznać

VII. PORADY PRAWNE

Dział ko wiec zło żył do za rzą du pi smo z proś bą o „prze ka za nie dział ki” na rzecz oso by bli skiej. Za rząd od -
mó wił, gdyż uznał, że przed mio to wa dział ka ni gdy for mal nie nie mia ła sta tu su dział ki ro dzin nej, bo wiem 
w pla nie za go spo da ro wa nia ogro du by ła prze zna czo na pod in ne ce le, a za tem zo sta ła przy dzie lo na nie zgod -
nie z pra wem. Jed no cze śnie za rząd stwier dził, że po wyż sze pi smo w isto cie by ło re zy gna cją z człon ko stwa i pra -
wa użyt ko wa nia dział ki, wo bec cze go uznał, iż skła da ją cy je dział ko wiec nie jest już człon kiem Związ ku 
i użyt kow ni kiem przed mio to wej dział ki. Za rząd pod jął uchwa łę o stwier dze niu wy ga śnię cia człon ko stwa i
pra wa użyt ko wa nia dział ki. Za in te re so wa ny dział ko wiec nie zga dza się z ta kim sta no wi skiem. Czy ma ra cję? 
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za „wa run ko wą” re zy gna cję z człon ko stwa PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki (§ 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 32 sta tu -
tu PZD. 

• Za rząd ROD bez pod staw nie pod jął uchwa łę w spra -
wie wy ga śnię cia człon ko stwa w PZD, gdyż re zy gna cja
zło żo na przez za in te re so wa ne go by ła bez sku tecz na z uwa -
gi na nie uwzględ nie nie wnio sku o „prze ka za niu” dział ki
oso bie bli skiej, bę dą cy w isto cie wa run kiem zło żo nej re -
zy gna cji, któ ry nie zo stał speł nio ny wo bec od mo wy przy -
dzia łu dział ki na rzecz tej oso by;

• W kon se kwen cji moż na przy jąć, że na obec ną chwi lę
za in te re so wa ny dział ko wiec jest na dal człon kiem Pols-
kiego Związku Działkowców i użyt kow ni kiem przed mio -
to wej dział ki, gdyż zło żo ne oświad cze nie nie wy wo ła ło

skut ku praw ne go w po sta ci wy ga śnię cia te go człon ko stwa
i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

• Nie mniej jed nak moż na mieć za sad ne wąt pli wo ści co
do uzna nia te re nu użyt ko wa ne go przez za in te re so wa ne go
za dział kę ro dzin ną. Ten te ren nie zo stał prze kwa li fi ko -
wa ny na dział kę ro dzin ną, gdyż nie do ko na no od po wied -
niej zmia ny pla nu za go spo da ro wa nia ogro du. W ta kim
przy pad ku ist nia ły by pod sta wy do roz wa że nia nie waż no -
ści uchwa ły za rzą du ogro du w spra wie nada nia za in te re -
so wa ne mu człon ko stwa i przy dzia łu dział ki. Ta ka uchwa ła
by ła by bo wiem ra żą co sprzecz na ze sta tu tem i re gu la mi -
nem ROD, cze go efek tem by ła by ko niecz ność stwier dze -
nia jej nie waż no ści. Ten aspekt spra wy z pew no ścią
wy ma ga wy ja śnie nia. 

TT

Do Kra jo wej Ra dy PZD co raz czę ściej na pły wa ją tek sty,
w któ rych dział kow cy dzie lą się swo imi pro ble ma mi,
ujaw nia ją swo je po glą dy, za bie ra ją głos w istot nych dla
Związ ku kwe stiach. Po nie waż bar dzo czę sto tek sty te są
god ne uwa gi i war te te go, by in ni dział kow cy mo gli się 
z ni mi za po znać, KR PZD uru cho mi ła na swo jej stro nie
in ter ne to wej no wą za kład kę „Pu bli cy sty ka Związ ko wa”.

Bę dzie ona re gu lar nie uzu peł nie nia o prze my śla ne i me ry -
to rycz ne tek sty wy sy ła ne do KR PZD.

Po nie waż za le ży nam na tym, by spra wy Związ ku oma -
wia ne by ły z róż nych punk tów wi dze nia za chę ca my
wszyst kich dział kow ców do ak tyw no ści, pi sa nia i wy sy -
ła nia tek stów na ad res me dia@pzd.pl. 

MZ

VIII. PUBLICYSTYKA ZWIÑZKOWA

Wst´p

Materia∏y ze strony

Czy sta łe za miesz ki wa nie w ROD to „wę zeł gor dyj ski”?

Od ko go Za rzą dy ROD ma ją pra wo ocze ki wać wspar -
cia w roz wią zy wa niu pro ble mu na ra sta ją cej ska li zja wi -
ska sta łe go za miesz ki wa nia w Ogro dach?

O tym, że jest to ra żą ce ła ma nie pra wa ogro do we go
wszy scy od daw na wie dzą, za rów no or ga na sa mo rzą do we
ROD, jak też sa mi za in te re so wa ni miesz kań cy. Ale w spra -
wie tej przyj mu je się naj czę ściej po sta wę do brze od da ną 
w ja poń skim przy sło wiu san za ru o ‘trzech mą drych mał -
pach’. Pierw sza z nich: Mi za ru – za kry wa oczy, więc „nie
wi dzi nic złe go”, dru ga Ki ka za ru – za kry wa uszy, wiec nie
sły szy nic złe go i trze cia Iwa za ru – za kry wa pysk, tym sa -
mym nie mó wi nic na te mat zła. Ta ka po sta wa mia ła we dług

fi lo zo fów ja poń skich chro nić przed złem, ale czy w na szym
ogro do wym przy pad ku rze czy wi ście tak jest?

Mle ko, nie ste ty, już się roz la ło, a co dzien na i rów no cze -
śnie ca ło rocz na eks plo ata cja Ogro du przez sta łych miesz -
kań ców zmie nia je go funk cje re kre acyj no -wy po czyn ko we
na in ne, ty po we dla osie dla dom ków. Zmia na dział ki na
użyt ko we po dwó rze, nie ustan na i wie lo krot na w cią gu
dnia jaz da sa mo cho da mi i mo to cy kla mi po alej kach Ogro -
du (stąd jeź dzi się prze cież do pra cy i na za ku py, za ła twia
in ne bie żą ce ży cio we spra wy) są dla fak tycz nych dział -
kow ców szu ka ją cych w Ogro dzie ci szy i spo ko ju – nu żą -
ce i trud ne do za ak cep to wa nia. Ro sną też nie pro por cjo -
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nal nie ob cią że nia kosz ta mi, któ re wszy scy człon ko wie
ROD pła cą po rów no, cho ciaż w Ogro dzie by wa ją, np.
spo ra dycz nie, a co za tym idzie – nie ge ne ru ją kosz tów
użyt ko wa nia i utrzy ma nia urzą dzeń in fra struk tu ry w ta -
kim stop niu, jak sta li miesz kań cy.

Ape le i uchwa ły jed no stek nad rzęd nych PZD na kła nia -
ją ce Za rzą dy ROD do po dej mo wa nia zde cy do wa nych
prze ciw dzia łań, nie od no szą na le ży te go skut ku, by nie po -
wie dzieć: pra wie żad ne go.

Dla cze go? Bo zwy cię ża ją róż ne oba wy, nie bez pod staw -
ne zresz tą, o czym prze ko na no się w ROD „Kwit ną ca Do -
li na” w Swa rzę dzu, gdzie w ma ju 2011 r. spa lo no do mek
pre ze sa Za rzą du czy u nas w ROD „Le śny Bar ci nek” do -
świad cza jąc pod czas wal ne go ze bra nia 30 kwiet nia 
2011 r. bru tal nej, a chwi la mi cham skiej agre sji słow nej.

Po za tym, Za rzą dy ROD po zo sta wia ne są sa mym so bie,
cho ciaż wi na za obec ny stan spo wo do wa ny za nie cha niem
po win na się roz ło żyć tak że na in ne or ga na sa mo rzą du
ogro do we go czy w ogó le PZD.

Nie roz wi jaj my jed nak wąt ku „wi ny”, skup my się na
moż li wym prze cież wspar ciu Za rzą dów w roz wią zy wa -
niu te go pro ble mu. Skąd za tem te go wspar cia na le ży ocze -
ki wać? 

By od po wie dzieć na to py ta nie przyj rzyj my się Re gu la -
mi no wi Kon tro li Ko mi sji Re wi zyj nych PZD wpro wa dzo -
ne mu Uchwa łą Nr 1/II/2006 Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 
15 li sto pa da 2006 r.  Otóż, w § 2 wśród trzech ce lów kon -
tro li na pierw szym miej scu wy mie nia się le gal ność!, póź -
niej do pie ro go spo dar ność i rze tel ność do ku men ta cji:

„Ce lem kon tro li jest ba da nie dzia łal no ści po szcze gól -
nych jed no stek or ga ni za cyj nych i or ga nów Związ ku w za -
kre sie:

1. le gal no ści tj. zgod no ści dzia ła nia z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa, usta wy, sta tu tu, re gu la mi nu i uchwał
or ga nów sta tu to wych”.

Da lej, w §4 ust. 1 sta no wi się: 
„Kon tro le mo gą być prze pro wa dza ne ja ko: 
1. ba da nie ca ło kształ tu dzia łal no ści jed no stek PZD,
2. ba da nie za gad nień pro ble mo wych,
3. ba da nie rocz nych spra woz dań fi nan so wych,
4. ba da nie skarg”.
I wresz cie, naj waż niej sze za war te jest w §13 ust. 2, gdzie

mo wa jest o tym, że prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej:
„w ra zie stwier dze nia na ru sze nia prze pi sów, nie wy ko ny -
wa nie po wie rzo nych obo wiąz ków, dzia ła nia i za nie cha nia
ma ją ce ne ga tyw ny wpływ na pra wa dział kow ców lub
Związ ku, prze ka zu je pro to kół wraz z za łącz ni ka mi or ga no -
wi spra wu ją ce mu nad zór nad kon tro lo wa nym”.

A czym że jest obec ne trak to wa nie sta łe go za miesz ki wa -
nia w ROD jak nie za nie cha niem o ne ga tyw nych skut kach
dla Związ ku - wszak to je den z po wo dów zgło sze nia usta -
wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go!

W ofi cjal nych oświad cze niach władz PZD mó wi się, że
na pra wie 1 mln dzia łek sta łe za miesz ki wa nie do ty czy 1%,
czy li 10 tys. dzia łek. Zwo len ni cy uwłasz cze nia Ogro dów
wy ko rzy stu ją ten ar gu ment twier dząc, że sta łe za miesz ki -
wa nia do ty czą ok. 30% ogród ków, po wo łu jąc się przy tym
na GUS. Nie ma wąt pli wo ści, że nie tyl ko prze sa dza ją, ale
bez kry tycz nie po wo łu ją się na da ne, któ re w GUS nie ist -
nie ją. Że by by ło śmiesz niej, to wła śnie Rocz nik Sta ty -
stycz ny GUS przy ta cza jąc róż ne in ne da ne o ROD 
w Pol sce po wo łu je się na źró dło, któ rym jest… PZD!

A swo ją dro gą, czy OZ PZD po sia da ją do kład ną i ak tu -
al ną ta ką sta ty sty kę? Bez więk szej po mył ki moż na za ło -
żyć, że nie po sia da ją. A dla cze go?

Wy da je się, że w Ogro dach pod miej skich (z więk szy mi
dom ka mi), któ re sta no wią pra wie 15% wszyst kich ROD
w PL (a 28% w Okrę gu Po znań skim) ca ło rocz nie za -
miesz ki wa nych jest 5–6% dzia łek. Nie ku pi się prze cież za
100 tys. miesz ka nia w mie ście, w ta kim Ogro dzie – ow -
szem, na wet dość przy zwo ity do mek. Miesz ka ją więc tu
za rów no oso by z za mel do wa niem, jak też bez nie go. 

Czy Ko mi sje Re wi zyj ne nie po dej mu jąc kon tro li w za -
kre sie tak ro zu mia nej le gal no ści funk cjo no wa nia Ogro du
(ba da nie za gad nień pro ble mo wych) nie do pusz cza ją się
„za nie cha nia”? Czy ze tknął się ktoś, by w do rocz nym
spra woz da niu Ko mi sje zaj mo wa ły sta no wi sko dot. spraw
sta łe go za miesz ki wa nia, cho ciaż ja ko nie le gal ne jest ono 
w Ogro dzie wi docz ne i oczy wi ste?

Dla cze go więc, mi mo zwra ca nia na ten aspekt kon tro li
uwa gi pod czas szko leń dla człon ków Ko mi sji Re wi zyj -
nych w Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, nie po dej -
mo wa no w Ogro dach tych spraw?

Re asu mu jąc, na rzę dzi słu żą cych roz wią za niu pro ble mu
sta łych miesz kań ców w ROD jest wię cej niż się są dzi;
szko da tyl ko, że nie są one wy ko rzy sty wa ne, a je śli już -
to w śla do wej ska li. W tym przy pad ku sta no wi ły by istot -
ne wspar cie dla Za rzą du mo ty wu jąc go do bie żą ce go mo -
ni to ro wa nia przy pad ków sta łe go za miesz ki wa nia w Ogro-
dzie.

Miej my na dzie ję, że wy ni ki Zjaz du De le ga tów Okrę gu
Po znań skie go z 10 wrze śnia 2011 r., któ ry pod jął ten pro -
blem w sto sow nym sta no wi sku (zob. http://ozpzd po -
znan.org/pra ca oz/po sie dze nia/zjazd/06.htm), zo sta ną wdro-
żo ne w ży cie chro niąc ROD przed de gra da cją ich funk cji
i two rze niem nie przy ja znych w grun cie rze czy hy bryd
ogro do wo -osie dlo wych.

ROD „Le śny Bar ci nek” gm. Po bie dzi ska,
Okręg Po znań

Zdzi sław Szkut nik 
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Nie pew ność ju tra ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
któ ra nie po zwa la ni cze go pla no wać, do skwie ra ich użyt -
kow ni kom od co naj mniej dzie się ciu lat. Ten stan stał się
już w co dzien nym ży ciu ogro du nu żą cy, po głę bia bo wiem
po czu cie na ra sta ją ce go kło po tu i de mo ty wu je do spo łecz -
nej pra cy na rzecz ogro du. Ha mu je wy kształ ca nie się po -
staw ty po wych dla spo łe czeń stwa oby wa tel skie go (wię cej
czy taj…). 

Co przy nie sie wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, przed
któ rym Sejm i spra wę pod wa ża nej nie kon sty tu cyj no ści
usta wy o ROD z 2005 ro ku ma re pre zen to wać po seł o jed -
no znacz nie nie przy ja znych wo bec idei ROD po glą dach 
– nie do koń ca wia do mo, choć za pew ne nie je den ob ser wa -
tor po sta no wie nie TK już na swój uży tek prze wi dział. Pó -
ki co, pły ną więc róż ne pro te sty, któ re – obok zor ga -
ni zo wa nia II Kon gre su PZD 22 wrze śnia 2011 ro ku, czy -
li tuż przed wy bo ra mi do Sej mu i Se na tu oraz IX Kra jo -
we go Zjaz du De le ga tów PZD 16-17 XII 2011 r. świad czą
o tym, iż śro do wi sko nie re zy gnu je z wal ki. Wy sy ła 
ono czy tel ne sy gna ły dla po słów i se na to rów, czy w ogó -
le par tii po li tycz nych: chce cie po zy skać gło sy na szych
wy bor ców, to po twierdź cie za de kla ro wa ną po moc dla
ROD/PZD. Dla dzi siej szych cza sów nor mal ne – coś za
coś.

Trud no jed no cze śnie od mó wić ra cji po glą do wi, że do
za gęsz cza ją cej się wo kół ROD at mos fe ry i wpro wa dze -
nia ich w śle pą ulicz kę przy czy ni ło się w istot nym stop niu
zja wi sko ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia na dział kach, któ -
re wła śnie z po wo du se zo no we go ich użyt ko wa nia ko rzy -
sta ły z pew nych ulg nie przy słu gu ją cych wła ści cie lom
dzia łek bu dow la nych czy re kre acyj nych.

Na na szych oczach na ro dzi ła się w spo łecz no ści ogro do -
wej no wa gru pa nie przy sta ją ca do daw ne go opi su użyt -
kow ni ków POD/ROD, wy dzie lo na w opar ciu o jej
po sta wę ne ga cji wo bec do tych cza so we go po rząd ku praw -
ne go ogro du. Osza co wać ją moż na na ok. 6 proc. spo łecz -
no ści ROD. Kie dyś za pi sa no, że prze strzeń ogro du ma
peł nić funk cje re kre acyj no -wy po czyn ko we bez moż li wo -
ści sta łe go za miesz ki wa nia. Dzi siaj w świa do mo ści czę ści
RODariuszy to za pew nie nie nie obo wią zu je, a nie któ rzy
upa tru ją w tym re ali za cję ha sła „spra wie dli wo ści so cjal -
nej” nie ba cząc, że ROD jest or ga ni za cją sa mo fi nan su ją -
cą się. W tej sy tu acji wy da je się bez zna cze nia, czy dział ka
po zo sta nie na dal za dba nym ogród kiem; wy star czy, że bę -
dzie prak tycz nym i użyt ko wym przy do mo wym po dwó -
rzem.

Za rzą dy i Ko mi sje Re wi zyj ne ROD ma ją w tym zja wi -
sku - brze mien nym w ne ga tyw ne skut ki – swój udział,

gdyż nie re ago wa ły ade kwat nie do ujaw nia ją cej się „prze -
pusz czal no ści” spo łecz no ści ogro du – do daj my, nie za -
wsze świa do mej co raz to no wych przy pad ków ca ło-
rocz ne go za miesz ki wa nia dzia łek. Trud no oprzeć się wra -
że niu, że roz po czął się „wy ścig na dno”, gdzie cze ka na
pra gną cych wy po czy wać la tem w ci szy i spo ko ju zde -
mon to wa ny ROD za mie nio ny na ru chli wą i ha ła śli wą hy -
bry dę ogro do wo -osie dlo wą.

Nie za uwa ża się też, że re la ty wizm w trak to wa niu głów -
nych po sta no wień pra wa ogro do we go roz luź nia tak że in -
ne nor my współ ży cia spo łecz ne go, np. w ROD ‘Le śny
Bar ci nek’ bez ce re mo nial ne za sta wia nie au ta mi wą skich
uli czek ogro du (cho ciaż jest ogól no do stęp ny par king) czy
też czę sta jaz da gło śny mi mo to cy kla mi po ogro dzie, co
tak że nie jest przez ogół ak cep to wa ne. Są to przy kła dy iry -
tu ją cych uchy bień świad czą ce przede wszyst kim źle 
o oso bach do pusz cza ją cych się ich, ujaw nia ją ce rów no -
cze śnie ich aro gan cję oraz lek ce wa że nie pra wa in nych do
spo ko ju i bez stre so we go prze by wa nia w ogro dzie. Cóż,
dro ga w dół jest ła twa, w gó rę znacz nie trud niej sza. 

Moż na za ło żyć, że nie ta kie są ma rze nia więk szo ści se -
zo no wych dział kow ców, któ rzy ma ją pra wo czuć się w tej
sy tu acji roz cza ro wa ni, a na wet oszu ka ni. W spo sób nie -
jaw ny prze nie sio no bo wiem na nich ry zy ko do świad cza -
nia w ogro dzie nie ak cep to wa nych tu skut ków osie dla, nie
py ta jąc ich przy tym o zda nie czy zgo dę. Za fun do wa no
im nie sy me trycz ne świad cze nie po win no ści na rzecz
ogro du, co jest dzia ła niem bez za sad nym. Po za sta no wie -
niu się stwier dzić trze ba, że nam to wszyst ko w grun cie
rze czy „na rzu co no”, co ja wi się  wła śnie ja ko prze moc
ukry ta (wię cej czy taj...).

Sta li miesz kań cy, uisz cza jąc opła ty za ni żo ne w sto sun -
ku do ca ło rocz ne go okre su użyt ko wa nia in fra struk tu ry
ogro du, od no szą nie tyl ko ko rzyść eko no micz ną, ale tak -
że –nie uświa da mia ną przez ogół dział kow ców – ko rzyść
pre sti żo wą po przez za miesz ki wa nie w pięk nym i do brze
utrzy ma nym (z no wo cze sny mi udo god nie nia mi) ogro dzie
‘LB’. Nic więc dziw ne go, że ta ki ogród przy cią ga wie lu
za in te re so wa nych tak ko rzyst ny mi wa run ka mi.

Cza sem sły szy się zda nie chęt nie po wta rza ne przez no -
wą gru pę użyt kow ni ków ogro du, że sta łe za miesz ki wa nie
chro ni ogród przed zło dzie ja mi. Czyż by? Dzi wić mu si
brak sa mo kry ty cy zmu gło szą cych te ba ła mut ne stwier dze -
nia, prze cież do świad cza my o róż nych po rach ro ku licz -
nych wła mań i wan da li zmów, któ rych u nas w ‘LB’ by ło
w ostat nich trzech la tach po nad dwa dzie ścia. W czym
więc ta funk cja „za pew nia nia bez pie czeń stwa” się wy ra -
ża? Pod kreśl my: cho dzi o fak ty, nie o sło wa.

RODariusze wszyst kich ogro dów…
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Jed no na to miast jest pew ne – no wa gru pa użyt kow ni -
ków ROD na ru sza do tych cza so wy po rzą dek i wpro wa dza
żą da nia mi uela stycz nie nia ogro du nie po kój, bu du je mo -
ral ność opar tą na hi po kry zji (wię cej czy taj…).

Stąd też naj czę ściej wy cho dzą po pu li stycz ne skłon no ści
do za sad ni czych zmian or ga ni za cji ogro du ma ją ce swo je
źró dło, nie ste ty, w par ty ku lar nych in te re sach: za bez pie cze -
nia so bie sta nu, ja ki osią gnię to w wy ni ku ra żą ce go na ru -

sze nia pra wa. Li czy się dba łość o sie bie, a nie o Ogród ja -
ko do bro wspól ne, któ re zy sku je sta tus uto pii. Część
RODariuszy cie szy się jed nak z „gru szek na wierz bie”,
choć nikt nie po wie dział, jak w szcze gó łach ma wy glą dać
no wa oa za zie le ni, bo spo ko ju to za pew ne już nie. Czy
znów ma my za wie rzyć pol skiej za sa dzie „ja koś to bę dzie”
i czy je ste śmy w sta nie prze wi dzieć za cho wa nia po szcze -
gól nych użyt kow ni ków ROD, któ rzy w cia snym ogro dzie
po czu ją się ”pa nem na za gro dzie”? Strzeż Pa nie Bo że!

ROD „Le śny Bar ci nek”, PZD Okręg Po znań
Zdzi sław Szkut nik

.

Or ga ni za cja szko le nia i tro ska Za rzą dów ROD o na stro je dział kow ców – gwa ran cją ist nie nia 
ogro dów w Pol sce

Ogrod nic two dział ko we ist nie je w Pol sce pra wie 115
lat, a nasz Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Agro metr -Unia”
w Gru dzią dzu roz po czął z dniem 1 stycz nia br. 113. rok
swo je go ist nie nia. W Ogro dzie tym, od po nad 40 lat mam
dział kę i bę dę ją upra wiał tak dłu go, na ile po zwo li mi
zdro wie. Z upły wem lat wszyst ko się zmie nia, roz wi ja,
do sko na li. Do ty czy to rów nież Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Nie tyl ko sto sun ko wo dłu gi staż dział kow -
ca, ale udział w pra cy Za rzą du od po nad 25 lat, w tym na
sta no wi sku se kre ta rza ROD 15 lat, po zwo lił mi do strzec
wie le czyn ni ków ma ją cych wpływ na pra wi dło we funk -
cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko we go. Ty mi czyn ni ka mi,
mo im zda niem naj waż niej szy mi, są:

1. Do bór kan dy da tów ubie ga ją cych się o na by cie dział -
ki;

2. Sys te ma tycz ne szko le nie człon ków ROD;
3. Mo bi li za cja i za chę ca nie do mo der ni za cji dział ki 

i wpro wa dza nie no wych od mian ro ślin;
4. Spra wie dli we oce nia nie i na gra dza nie dział kow ców;
5. Kształ to wa nie od po wied nich na stro jów i ro dzin nej

at mos fe ry w Ogro dzie.

Pra ca na sze go Za rzą du ROD wy mie nio ne czyn ni ki sta -
wia na pierw szym miej scu przy spo rzą dza niu pro jek tów
uchwał na Wal ne Ze bra nia Spra woz daw cze i opra co wy -
wa niu rocz nych pla nów pra cy. Z każ dym kan dy da tem
ubie ga ją cym się o na by cie dział ki, obo wiąz ko wo pro wa -
dzi się in dy wi du al ną roz mo wę, któ rej ce lem jest wy son -
do wa nie je go opi nii o za sa dach funk cjo no wa nia ogro dów,
praw i obo wiąz ków człon ka ROD. Wy cho dzi my z za ło że -
nia, że dział ko wiec mu si być nie tyl ko jej użyt kow ni kiem,
ale za wsze god nie re pre zen to wać PZD i sta wać w obro nie
je go in te re sów.

Ni ko go nie mam za mia ru prze ko ny wać o zna cze niu
szko le nia dział kow ców, co do te go wszy scy są zgod ni 
– trze ba pro wa dzić je sys te ma tycz nie. Tyl ko jak to prze -

pro wa dzić prak tycz nie? Or ga ni zo wa ne szko le nia kan dy -
da tów na dział kow ców 2-3 ra zy w ro ku przez Za rzą dy
Okrę go we nie w peł ni zda ją w prak ty ce eg za min. Obo -
wią zu je za sa da, że dział kę moż na na być po ukoń cze niu
te go kur su. Czę sto ter min kur su ko li du je z pra cą za wo do -
wą, do jaz dem, obo wiąz ka mi ro dzin ny mi itp. Po zwo lić na
na by cie dział ki bez ukoń czo ne go kur su jest to nie zgod ne
z usta lo ny mi za sa da mi, a za in te re so wa ny nie ma już mo -
ty wa cji do je go ukoń cze nia. Pro blem ten w na szym Ogro -
dzie roz wią zu je my w na stę pu ją cy spo sób. Po prze -
pro wa dzo nej roz mo wie in dy wi du al nej z kan dy da tem na
dział kow ca, usta la się 5-go dzin ny pro gram in dy wi du al ne -
go szko le nia, w któ rym po ru sza my m.in. na stę pu ją ce pro -
ble my:

– Za rys hi sto rii Ogro du, je go lo ka li za cja, skład so cjal ny
człon ków, wła dze Ogro du, za rząd, ko mi sje;

– Za sa dy ko rzy sta nia z po rad ogrod ni czych, na rzę dzi
wspól ne go użyt ko wa nia, pa nu ją ce zwy cza je w ogro dzie,
udział w do żyn kach, spo tka nia, itp.;

– Za go spo da ro wa nie dział ki, bu do wa al ta ny, szklar ni,
oczka wod ne go;

– Za kła da nie pry zmy kom po sto wej, wy ci na nie drzew,
pa le nie li ści, ko rzy sta nie z wo dy, ener gii elek trycz nej;

– Sa dze nie drzew i krze wów na dział ce i ich prze świe -
tla nie, BHP na dział ce, sto so wa nie na wo zów i środ ków
ochro ny ro ślin;

– Obo wiąz ki dział ko wi cza w Ogro dzie, tro ska o es te ty -
kę dział ki, opła ty za użyt ko wa nie dział ki, roz li cza nie zu -
ży cia wo dy i ener gii elek trycz nej;

– For my wy róż nień.

Po prze pro wa dze niu szko le nia in dy wi du al ne go uczest -
nik otrzy mu je Za świad cze nie, z któ rym zgła sza się do Pre -
ze sa, ce lem za ła twie nia for mal no ści z przy ję ciem w po -
czet człon ków PZD i przy dzie le niem dział ki. Dal szy etap
kształ ce nia dział ko wi cza, to uczest nic two w wy bra nych
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te ma tach szko le nia or ga ni zo wa ne go przez Okręg PZD 
i za an ga żo wa nie w przed się wzię ciach czy nio nych przez
spo łecz ną służ bę in struk tor ską w Ogro dzie.

Czy ni my wie le sta rań, by za chę cić dział ko wi czów do
mo der ni za cji dzia łek i wpro wa dza niu no wych od mian ro -
ślin na dział ce. Ob ser wu je my w Ogro dzie wzrost ilo ści
dzia łek ty po wo re kre acyj nych z od po wied nio ufor mo wa -
ny mi na sa dze nia mi drzew i krze wów, ra ba ta mi kwia to -
wy mi i no wo cze sną ogrod ni czą ar chi tek tu rą. Dwu krot nie
w ro ku prze pro wa dza my prze gląd dzia łek, zgła sza my do
Okrę gu 3 naj ład niej sze dział ki. Ogła sza my kon kur sy na
oka zy wy ho do wa ne na swo jej dział ce i do rod ne plo ny, or -
ga ni zu je my co rocz ne wy sta wy plo nów. Zwy cięz cy kon -
kur sów otrzy mu ją ta lo ny i kar ty ra ba to we do Cen trum
Ogrod ni cze go oraz dy plo my. Za słu gą dział kow ców jest
to, że nasz Ogród za jął w Kon kur sie „Naj pięk niej szy
Ogród 2011 ro ku” na szcze blu Okrę gu I MIEJSCE. W tym
ro ku za mie rza my zgło sić nasz Ogród do Kon kur su na
szcze blu Ra dy Kra jo wej PZD.

Za pra cę spo łecz ną na rzecz Ogro du i wzo ro wą upra wę
dział ki, sta ra my się za wsze spra wie dli wie oce niać i na gra -
dzać. Ak tu al nie w na szym Ogro dzie 7 człon ków szczy ci
się naj wyż szym od zna cze niem związ ko wym - od zna ką
Za słu żo ny dla PZD. Tyl ko w ro ku ubie głym na si dział ko -
wi cze otrzy ma li 34 od zna ki „Wzo ro wy Dział ko wiec”, 
w tym 1 zło ta i 10 srebr nych.

W obec nych cza sach, gdzie cią gle po ja wia ją się w róż -
nej for mie pró by pod wa że nia ra cji by tu ogro dów dzia ło -
wych w Pol sce, kształ to wa nie od po wied nich na stro jów
wśród dział kow ców jest naj waż niej szym za da niem na sze -
go Za rzą du ROD i ak ty wu dział ko we go. Na wszyst kich
ta bli cach ogło sze nio wych w Ogro dzie wi szą ak tu al ne ma -
te ria ły pro pa gan do we nad sy ła ne przez Kra jo wą Ra dę 
i Okręg. Wal ne ze bra nia za wsze sta ran nie przy go to wu je -
my wspól nie z Okrę go wym Opie ku nem. Uro czy sto ści do -
żyn ko we ma ją sze ro ką opra wę ar ty stycz ną, wy sta wę plo-
nów, kier masz ogrod ni czy, kon kur sy i sło dy cze dla dzie -
ci, za ba wę z udzia łem or kie stry, wszy scy dział kow cy
otrzy mu ją upo min ki ufun do wa ne przez Za rząd ROD.

Na obec nym eta pie roz wo ju i hi sto rii ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce naj waż niej szy pro blem, ja ki stoi przed
dział kow ca mi, to obro na na sze go Związ ku i utrzy ma nie za -
sad je go funk cjo no wa nia w opar ciu o obo wią zu ją cą Usta -
wę Sej mu RP. Przy od po wied nim zor ga ni zo wa niu i ukie -
run ko wa niu pra cy Za rzą du ROD przy po mo cy spo łecz ne -
go ak ty wu, mu si my dą żyć do te go, by dział ko wicz nie tyl -
ko do brze upra wiał dział kę, ale przede wszyst kim był on
orę dow ni kiem wal ki o utrzy ma nie w sta nie nie na ru szo nym
idei ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Wspól nym wy sił -
kiem po nad 5 ty się cy Za rzą dów ROD i kil ku na stu ty się cy
ak ty wi stów, swój cel osią gnie my. Ogro dy prze ka że my dzie -
ciom i wnu kom w sta nie nie na ru szo nym.

Ta de usz No wak

Do ko nu ją ca się nie kon tro lo wa na zmia na mo de lu ROD wy ma ga pil nej de ba ty

Dla pew nej czę ści ROD prze sta je mieć zna cze nie mo del
ogro du ci che go i spo koj ne go. Zwłasz cza ogro dy pod miej -
skie, a w mia stach – te bli żej pe ry fe rii, przy cią ga ją ca ło -
rocz nych użyt kow ni ków ni ski mi kosz ta mi za miesz ka nia.
Są oni więc dział kow ca mi już tyl ko z tra dy cyj nej i for -
mal nej na zwy, bo na pew no nie z ra cji men tal nej przy na -
leż no ści do PZD, któ re go pod sta wo wych re guł praw nych
prze cież nie ho no ru ją. Na sku tek ra żą ce go zła ma nia pra -
wa to pierw si na li ście do wy klu cze nia z PZD.

Ska la na ra sta ją ce go i w swej isto cie de struk cyj ne go zja -
wi ska sta łe go za miesz ki wa nia na dział kach, przy rów no -
cze snej pa syw no ści or ga nów PZD (sa me sło wa się nie
li czą) świad czy o po waż nej cho ro bie or ga ni za cji. Or ga na
PZD nie by ły w sta nie – jak na ra zie – po wstrzy mać na si -
la ją cą się ten den cję, któ ra z cza sem bę dzie bez wąt pie nia
po tę go wać na pię cia. Tak że dział kow cy za po mnie li, że do -
tych cza so we go mo de lu ogro du, ma ją ce go za pew ne swo -
je sła bo ści, ale też jak że waż ne za sad ni cze atu ty, nie da no
raz na za wsze i na le ży o je go za cho wa nie na bie żą co dbać. 

Brak sku tecz nej re ak cji na wi docz ne pa to lo gie zmie nia
ten mo del w spo sób nie kon tro lo wa ny i trud no uznać, że na

lep szy. Kry te rium oce ny sy tu acji po win no być za pew nie -
nie w ogro dzie ci szy i spo ko ju, a nie za spo ka ja nie ludz kiej
po trze by po sia da nia (uwłasz czyć się, by mieć?). Dla te go
też związ ko wa de ba ta by ła by waż na dla utrzy ma nia 
w 1,4 mln spo łecz no ści ROD po czu cia de mo kra cji i le ży
w jej in te re sie. Do brą oka zję sta no wią roz po czy na ją ce się
obec nie do rocz ne wal ne ze bra nia spra woz daw cze ROD,
któ re po trwa ją do koń ca kwiet nia 2012 ro ku. Na to miast
od wle ka nie pod ję cia sze ro kiej  de ba ty w ROD-ach 
i w ogó le w PZD o nie ko rzyst nych ten den cjach spra wi, że
or ga ni za cję cze ka kry zys wi ze run ku, po głę bia ją cy się pa -
ra liż i w kon se kwen cji utra ta zna cze nia, a w ROD po dzia -
ły wśród użyt kow ni ków. Dla czę ści z nich ogród
prze sta nie być po cią ga ją cy ja ko miej sce re kre acji. Dar wi -
nizm spo łecz ny mu si mieć swo je ofia ry.

Po staw my na ko niec nie śmia łe py ta nia: czy ROD ma
słu żyć gru pie uprzy wi le jo wa nych ca ło rocz nych użyt kow -
ni ków (za ni żo ne po win no ści i bez kar ność za ła ma nie pra -
wa), czy też po wi nien w spo sób zrów no wa żo ny, w ra mach
wy zna czo nych pra wem, za spo ka jać po trze by i ocze ki wa -
nia wszyst kich, nie ze zwa la jąc na nisz cze nie pod sta wo -
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wych wa run ków ja ko ści prze by wa nia w Ogro dzie? Dla -
cze go obec ność sta łych miesz kań ców w ROD ma być
oku pio na utra tą spo ko ju i ci szy w Ogro dzie oraz przy mu -
sem to le ro wa nia za cho wań uprzy krza ją cych re kre acyj ny
po byt se zo no wym dział kow com?

Moż na od nieść wra że nie, że ro śnie w ta kim Ogro dzie
strasz na ża ba, któ rą za ja kiś czas wszy scy użyt kow ni cy
dzia łek bę dą mu sie li zjeść!

Por. tekst na zbli żo ny te mat: Sto wa rzy sze nia dział kow ców
- szczyt ne ha sła, ni skie po bud ki, jesz cze gor sza prak ty ka.  

ROD ‘Le śny Bar ci nek’ - PZD Okręg Po znań
Zdzi sław Szkut nik

Sys tem za chęt skła nia ją cych do for mal ne go przy stą pie nia do PZD współ mał żon ków

„Ak tu al ny sta tut PZD za kła da, że człon ka mi Związ ku
mo gą być obo je mał żon ko wie. W prak ty ce dział kę upra -
wia ją obo je mał żon ko wie, czę sto przy udzia le dzie ci. Dla -
te go też szcze gól nie waż nym jest, aby obo je mał żon ko wie
mie li moż li wość wy po wia da nia się w spra wach funk cjo -
no wa nia ogro du i Związ ku na wal nych ze bra niach, a tak -
że by by li upraw nie ni do wy bie ra nia i by cia wy bie ra nym
do or ga nów Związ ku. Dla te go Zjazd uwa ża za jed no z naj -
waż niej szych za dań do pro wa dze nie w okre sie tej ka den -
cji do po sia da nia człon ko stwa Związ ku przez obo je
mał żon ków. Jest to za da nie przede wszyst kim dla za rzą -
dów ROD, ale rów nież dla okrę go wych za rzą dów i Kra -
jo wej Ra dy. W per spek ty wie na le ży prze wi dy wać dal sze
roz sze rza nie człon ko stwa na in ne oso by, któ re mia ły by in -
te res w po sia da niu człon ko stwa Związ ku. Ideą Związ ku
mu si być otwar cie na ze wnątrz, otwar cie na spo łe czeń -
stwo”. Po wyż szy cy tat po cho dzi z pro gra mu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców na ka den cję 2011-2015 uchwa lo -
ne go przez IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, któ re go
mia łem ho nor i za szczyt być uczest ni kiem.

Za czą łem się za sta na wiać, co na le ży uczy nić, aby to za -
da nie wy ko nać, bo wiem prio ry te tem jest po sze rza nie krę -
gu osób po sia da ją cych człon ko stwo PZD. Mo im zda niem
ta kich za chęt skła nia ją cych do for mal ne go przy stą pie nia
do PZD współ mał żon ków obec nych użyt kow ni ków dzia -
łek jest wie le, lecz do naj waż niej szych za li czył bym:

*wspól ne upra wia nie dział ki ce men tu je re la cje mię dzy
mał żon ka mi i ca łą ro dzi ną,

*ak tyw ny wy po czy nek słu ży po pra wie i za cho wa niu
zdro wia, lep szej kon dy cji fi zycz nej,

*na dział ce od na leźć moż na schro nie nie od co dzien ne -
go zgieł ku i za go nie nia, 

*moż li wość wspól ne go wyj ścia z do mu, ode rwa nie się
od mo no to nii tych sa mych co dzien nych za jęć jest szan są

na roz ła do wa nie na pięć i po now ne od na le zie nie bli sko ści
współ mał żon ków,

*od po czy nek w bez piecz nym miej scu, ja kim jest dział -
ka, z da la od cza sa mi nie zbyt przy jaź nie na sta wio nych są -
sia dów, 

* pra ca na dział ce uczy sys te ma tycz no ści, cier pli wo ści
i wy trwa ło ści a nie oka zjo nal ne go za in te re so wa nia,

*dział ka umoż li wia or ga ni zo wa nie wspól nie z przy ja -
ciół mi uro czy sto ści ro dzin nych,

*współ mał żo nek za miast po zo sta wać w do mu, czę sto
opie ku jąc się swo imi dzieć mi lub wnu ka mi ma moż li wość
spę dza nia te go cza su na ło nie na tu ry, 

*oby dwo je mał żon ko wie trwa jąc we wspól no cie ma jąt -
ko wej ma ją świa do mość wspól ne go po no sze nia kosz tów
utrzy ma nia dział ki,

*współ mał żo nek przy stę pu ją cy do PZD ma re al ną moż -
li wość wy po wia da nia się w spra wach funk cjo no wa nia
ogro du i Związ ku na od by wa nych Wal nych Ze bra niach, 
a tak że jest upraw nio ny do wy bie ra nia i by cia wy bie ra -
nym do or ga nów Związ ku.

Im nas bę dzie wię cej, tym sa mym wła dza pu blicz na bę -
dzie bar dziej się z na mi li czyć.

Jest nas te raz je den mi lion 250 ty się cy zrób my, więc
wspól nie by nasz Pol ski Zwią zek Dział kow ców, na sza
dział ko wa ro dzi na by ła co raz licz niej sza. Tak, więc, w na -
szym do brze po ję tym in te re sie jest sta łe zwięk sza nie li -
czeb no ści człon ków Związ ku.

Chiń skie przy sło wie mó wi: „Je że li chcesz być szczę śli -
wy w każ dej chwi li, za cznij upra wiać ogród”. Za cznij
upra wiać go wspól nie ze swym mał żon kiem, peł no praw -
nym człon kiem na sze go Związ ku.

Z dział ko wym po zdro wie niem
Bo gu sław Dą brow ski

Nie go dzi my się, aby po zba wio no nas usta wy o ROD!

Za rów no wła dza usta wo daw cza jak i wy ko naw cza wma -
wia ją nam dział kow com jak trosz czą się o nasz los i na każ -

dym kro ku usi łu ją udo wad niać, że ży je my w pań stwie pra -
wa. Dział kow cy ro zu mie ją te dzia ła nia nie co ina czej.
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Wła dza wy ko naw cza, od dłuż sze go cza su po dej mu ją ca
dzia ła nia prze ciw ko nam i na szej usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, w bru tal ny spo sób spro wa dza nas
na przy sło wio wy grunt.

Nie ma zna cze nia, że po nad 620 ty się cy dział kow ców 
i ich sym pa ty ków wła sno ręcz nym pod pi sem za de kla ro -
wa ło po par cie usta wie, któ rą uzna li za do brą chro nią cą na -
sze pra wa o któ re wal czy ło wie le po ko leń pol skich
dział kow ców. Nie chce my zmia ny usta wy o ROD.

In ne go zda nia są na si prze ciw ni cy i to na wet ci, któ rzy
z ra cji peł nio nych funk cji w Pań stwie po win ni stać na stra -
ży nie zmien no ści pra wa uchwa lo ne go przez Sejm RP i
chro nić in te re sy naj słab szych grup oby wa te li, do któ rych
głów nie z ra cji wie ku na le żą dział kow cy.

By łem uczest ni kiem I -ego i II-ego Kon gre su Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. By łem też de le ga tem i uczest ni -
czy łem w ob ra dach IX Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Z uwa gą wy słu cha łem wy stą pień go ści
tych fo rum, któ rzy re pre zen to wa li Rząd, Sejm i Se nat RP,
par tie i or ga ni za cje związ ko we i po za rzą do we. Wszy scy oni
da wa li wy raz po par cia po dej mo wa nym przez dział kow ców,
jak i struk tu ry sa mo rzą do we PZD, dzia ła niom w obro nie
usta wy o ROD i praw ja kie ona nam da je.

W swo ich wy stą pie niach za pew nia li, że ro zu mie ją nasz
oba wy o los usta wy oraz bę dą ro bić wszyt ko co moż li we
aby nie do pu ścić do jej zmia ny. Ma my pra wo im ufać, bo
już wie lo krot nie nas nie za wie dli.

Oka zu je się jed nak, że za rów no gło sy na szych przy ja -
ciół, jak i po nad 620 ty się cy pod pi sów oraz ty sią ce sta no -
wisk, li stów i ape li do władz cen tral nych, Pre zy den ta RP,
Sej mu i Se na tu, Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
i Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, nie wpły nę ły na wy co fa nie
wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i od stą -
pie nie od je go roz pa try wa nia przez Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny.

Dział kow cy Okrę gu Gdań skie go, któ rych jest po nad 
53 ty sią ce i w któ rych imie niu za wsze wy stę pu ję, oce nia -
ją te dzia ła nia ja ko jaw ne i ce lo we nie li cze nie się z na -
szym i na szych so jusz ni ków gło sem, a za wszel ką ce nę
wy stę po wa nie prze ciw ko nam i na szej or ga ni za cji, prze -

ciw ko ogro dom i ogrod nic twu dział ko we mu w Pol sce.
Nie mo że my i nie go dzi my się na to, aby po zba wio no nas
na szej usta wy o ROD i praw ja kie ona nam da je.

Prio ry te tem na sze go dzia ła nia win no być po dej mo wa nie
dzia łań w obro nie na szej usta wy jak i ca ło ści ist nie nia
Związ ku. De le ga ci uczest ni czą cy w IX Zjeź dzie stwier -
dzi li, że „pod sta wo wym za da niem or ga nów Związ ku oraz
je go wszyst kich człon ków po win na być peł na in te gra cja i
za an ga żo wa nie w obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz za cho wa nie nie zbęd ne go sa mo rzą du
dział kow ców czy li Pol skie go Związ ku Dział kow ców”.

W każ dym ter mi nie Try bu nał Kon sty tu cyj ny mo że
przy stą pić do roz pa trze nia skar gi Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, któ ry po dał w wąt pli wość zgod no ści
usta wy o ROD z Kon sty tu cją RP.

Jak uczy nas do świad cze nie, na le ży spo dzie wać się
wszyst kie go, na wet nie ko rzyst ne go dla nas dział kow ców
wy ro ku Try bu na łu, tym bar dziej, że po mi mo wie lu ape li
i sta no wisk w tym i do Pa ni Mar sza łek Sej mu, bro nić na -
szej usta wy przed Try bu na łem bę dą po sło wie Sej mu nie -
przy chyl ni dział kow com, cze mu nie jed no krot nie da wa li
wy raz. Przy kła dem jest Pan Po seł De ra, któ ry już wie le
ra zy w Sej mie i w me diach po ka zy wał swój sto su nek do
dział kow ców i usta wy o ROD. 

Je że li wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go bę dzie dla nas
dział kow ców nie ko rzyst ny, po zo sta nie nam da lej wal czyć i
wspól nie z Kra jo wą Ra dą PZD wy bra ną na IX Zjeź dzie
szyb ko i przy udzia le po słów i se na to rów, któ rzy są po na -
szej stro nie wszcząć pro ce du rę do opra co wa nia wła sne go
pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, roz po czy na jąc od po wo ła nia Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej i dal sze go po stę po wa nia prze wi -
dzia ne go pra wem a od no szą ce go się do pro ce du ry skła da nia
ini cja tyw oby wa tel skich do Mar szał ka Sej mu RP.

Uwa żam, że przy udzia le Kra jo wej Ra dy PZD i jej pra -
cow ni ków i za przy jaź nio nych osób pol scy dział kow cy po -
dej mą ta ką ak cję aby nie do pu ścić do li kwi da cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Mój głos w po wyż szych spra wach jest z pew no ścią dys -
ku syj ny, ale tak ja wi dzę ten te mat.

Z dział ko wym Po zdro wie niem 

Pre zes OZ PZD Gdańsk
Cze sław Smo czyń ski

Za chę ty in for ma cyj ne, kon tak ty, oso bi ste włą cze nie współ mał żon ków, spo so bem na zwięk sze nie 
licz by człon ków Związ ku – An to ni na Bo roń z OZ PZD w Opo lu

Jest nas człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców po -
nad je den mi lion, a z dzia łek w ogro dzie ko rzy sta dwu 
i trzy krot nie wię cej osób – m.in. współ mał żon ków dział -
kow ca, dzie ci, wnu ki i oso by bli skie ro dzi nie dział kow -

ca. Są to oso by nie tyl ko zwią za ne wię za mi ro dzin ny mi,
ale po pie ra ją ce ruch ogrod nic twa dział ko we go. A tym cza -
sem jest nas cią gle za ma ło, człon ków PZD, aby sku tecz -
niej bro nić ro dzin ne ogro dy dział ko we przed za ku sa mi ich
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li kwi da cji, aby wal czyć o na sze miej sce w spo łecz no ści
lo kal nej miast i gmin, aby roz wi jać i po głę biać idee ru chu
dział ko we go w pol skim spo łe czeń stwie, aby za cho wać
do tych cza so we prze pi sy praw ne i nasz Zwią zek.

Prze pi sy związ ko we w spo sób jed no znacz ny re gu lu ją
przy na leż ność współ mał żon ka człon ka PZD do na szej or -
ga ni za cji. Sta tut PZD do pusz cza na by cie praw człon kow -
stwa zwy czaj ne go bez ob cią żeń fi nan so wych, z za sto -
so wa niem wy łącz nie pro ce du ry wy ni ka ją cej z pkt. 1, 2 
§ 12 Sta tu tu PZD. To zna czy, że współ mał żo nek wy ra ża
swo ją wo lę przez zło że nie de kla ra cji człon kow skiej i wy -
ra ża zgo dę na przy dział dział ki użyt ko wa nej przez współ -
mał żon ka. Za tem ist nie je moż li wość, aby mał żon ko wie
mie li rów ne pra wa człon kow skie i pra wo do wspól ne go
użyt ko wa nia przy zna nej im dział ki. W prak ty ce jest to le -
ga li za cja ist nie ją ce go sta nu fak tycz ne go, do któ re go mał -
żon ko wie nie przy wią zu ją na le ży tej uwa gi.

Pro blem ten ujaw nia się do pie ro przy or ga ni za cji do -
rocz nych wal nych ze brań spra woz daw czych, czy spra -
woz daw czo-wy bor czych w ROD, w któ rych mo gą uczes-
t ni czyć wy łącz nie człon ko wie ogro du, przy na leż ni do
PZD.

Zbli ża się te go rocz na kam pa nia spra woz daw cza, or ga -
ni zo wa na w opar ciu o wy da ne wy tycz ne przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy, któ re pre cy zyj nie okre śla ją za da nia dla
struk tur te re no wych i za rzą dów ROD.

W wal nych ze bra niach – kon fe ren cjach de le ga tów mo -
gą uczest ni czyć wy łącz nie człon ko wie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, wpi sa ni imien nie na li stach obec no ści,
ana lo gicz nie w ko łach, na któ rych wy bie ra ni są de le ga ci
na Kon fe ren cję De le ga tów. Teo re tycz nie jest wszyst ko 
w po rząd ku, przy li stach obec no ści dy żu ru ją człon ko wie
Za rzą du lub in ne oso by z ak ty wu. Prak ty ka do wo dzi, że na
ze bra nia przy cho dzą mał żeń stwa, a tyl ko je den z nich jest
człon kiem PZD, przy cho dzą współ mał żon ko wie w za -
stęp stwie człon ka, a nie ma ich na li ście obec no ści, a chcą
uczest ni czyć w tym ob ra chun ko wym ze bra niu. Jak po win -
ny za cho wać się oso by ob słu gu ją ce li sty obec no ści? Wy -
pro sić te oso by – czy za in te re so wać się ni mi – w ce lu
po zy ska nia no we go człon ka PZD.

Po prze pro wa dze niu dys ku sji z pre ze sa mi ROD na 5 na -
ra dach te re no wych okrę gu opol skie go w m -cu stycz niu br.
te mat ob ję cia współ mał żon ka człon ka PZD człon ko stwem
Związ ku zna lazł za in te re so wa nie i po par cie. Za sta na wia -

no się co zro bić? Czy na le ży przy znać człon ko stwo
współ mał żon ko wi z da tą wstecz ną, zgod nie z uchwa łą Za -
rzą du przy zna ją cą człon kow stwo i dział kę współ mał żon -
ko wi, czy od da ty zło że nia de kla ra cji, czy ob jąć te oso by
szko le niem dla kan dy da tów na człon ka PZD? Czy ma ją te
oso by uiścić opła tę wpi so we go? Te i po dob ne roz wa ża nia
skło ni ły pre ze sów ROD do sfor mu ło wa nia wspól nych
usta leń, zwią za nych z wy ko rzy sta niem te go rocz nych ze -
brań spra woz daw czych.

– ge ne ral nie uzna no, że na le ży w tym ce lu wy ko rzy stać
kam pa nię spra woz daw czą w ROD,

– nie wy pra szać współ mał żon ków z ze bra nia, a wrę czać
im de kla ra cję człon kow ską o przy stą pie niu do PZD,

– po zwo lić im na uczest nic two w ze bra niu w for mie za -
pro szo nych go ści, bez pra wa gło su,

– po in for mo wać, że de kla ra cję na le ży zło żyć w biu rze.
Za rzą du ROD w ce lu do peł nie nia for mal no ści przy ję cia
w po czet człon ków PZD.

– przy li stach obec no ści bę dą do stęp ne de kla ra cje i bro -
szu ra „Pra wo w PZD”,

– za pra szać na obo wiąz ko we szko le nie kan dy da tów, or -
ga ni zo wa ne przez OZO w ośrod kach te re no wych.

Do przed sta wio ne go sys te mu za chęt skła nia ją cych
współ mał żon ków do for mal ne go przy stą pie nia do PZD
wy ko rzy sty wa ne bę dą wszyst kie for my or ga ni za cyj ne po -
sie dzeń or ga nów sta tu to wych, ko mi sji pro ble mo wych,
spo tkań in dy wi du al nych z dział kow ca mi prze by wa ją cy -
mi w ogro dzie, in nych oka zjo nal nych spo tkań.

Szcze gól ną ro lę prze wi du je my dla Ko mi sji ds. Po li ty ki
Spo łecz nej – tzw. So cjal nej, wzbo ga ca jąc ich pro gram
zgod nie z za in te re so wa nia mi ko biet o te ma ty z za kre su
prze twór stwa z wa rzyw i owo ców, spo tka nia z cie ka wy -
mi ludź mi oraz po sze rza nia wie dzy z za kre su sto so wa nia
zie lar stwa w kuch ni dla ochro ny zdro wia, or ga ni za cji wy -
po czyn ku i re kre acji na dział kach i wie le in nych te ma tów.
W ten spo sób za chę ci my oso by uczest ni czą ce w upra wie
dzia łek do włą cze nia się w ży cie ogro du i po zy ski wa nia
współ mał żon ków (szcze gól nie ko biet) do przy na leż no ści
związ ko wej.

Tyl ko po przez oso bi ste kon tak ty i za chę ty in for ma cyj -
ne moż na sku tecz nie po sze rzać nasz skład człon kow ski, 
a swy mi do świad cze nia mi trze ba się dzie lić w ra mach na -
sze go Związ ku, bio rąc udział w dys ku sji nad spo so ba mi
spraw niej sze go funk cjo no wa nia Związ ku.

Z po zdro wie nia mi 
OZO PZD w Opo lu

An to ni na Bo roń 

Dział kow cy w ocze ki wa niu na wer dykt Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Dział kow cy Okrę gu Po znań skie go PZD go spo da ru ją cy
na po nad 56 ty sią cach dzia łek w 313 ro dzin nych ogro dach

dział ko wych z nie po ko jem ocze ku ją na wer dykt Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie zgod no ści usta wy 
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z 8 lip ca 2005r.o ROD z Kon sty tu cją RP. Te mat ten był
rów nież przed mio tem spo tkań in for ma cyj no-szko le nio -
wych, ja kie od by wa ły się w mie sią cach sty czeń i lu ty bie -
żą ce go ro ku. Cho ciaż spo tka nia te by ły po my śla ne ja ko
przy go to wa nie or ga nów ROD do ze brań spra woz daw -
czych, to jed nak do mi nu ją cy mi pro ble ma mi pod no szo ny -
mi przez uczest ni ków by ła spra wa nie pew no ści zwią za nej
z ocze ki wa niem na roz strzy gnię ciem przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny zgod no ści usta wy o ROD z Kon sty tu cją RP.
Wie lu dział kow ców z de ter mi na cją opo wia da się za wal -
ką o utrzy ma nie ogro dów i dzia łek. Wy ra ża ją prze ko na nie,
iż nikt im nie od bie rze dzia łek bo są z ni mi zwią za ni 
w wie lu przy pad kach od po ko leń. Ogród i upra wia na
dział ka to czę sto hi sto rie ży cia i roz wo ju ro dzi ny, dla te go
nie wy obra ża ją so bie, aby ich te go po zba wio no. W swo -
ich wy po wie dziach człon ko wie or ga nów ROD zo bo wią -
zu ją uczest ni czą cych przed sta wi cie li okrę go we go za rzą du
o na wią zy wa nie kon tak tów z or ga na mi wła dzy pań stwo -
wej i sa mo rzą do wej wo je wódz twa ce lem przed sta wie nia
ak tu al nej sy tu acji ogrod nic twa dział ko we go i ocze ki wa nia

po mo cy z ich stro ny w roz wią zy wa niu trud nych spraw
zwią za nych z funk cjo no wa niem ogro dów. Wska zy wa no
na po dej mo wa nie w tych roz mo wach pro ble ma ty ki bu do -
wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go oraz po mo cy, ja ką
da je upra wa dział ki dla za spo ko je nia po trzeb ma te rial nych
ro dzi ny. Dział kow cy zda ją so bie spra wę z te go, iż nie
wszy scy par la men ta rzy ści ak cep tu ją sy tu ację na ja kich za -
sa dach funk cjo nu ją ogro dy. Wie lu z nich nie ukry wa po -
my słu o prze ka za niu te re nów za go spo da ro wa nych przez
dział kow ców na in ne ce le. Szu ka jąc sprzy mie rzeń ców 
w obro nie usta wy o ROD win ni śmy rów nież do trzeć do
no wo pow sta ją cych opcji po li tycz nych, ja kie co raz wy raź -
niej są wi docz ne w par la men cie, a któ re jak na le ży są dzić
mo gą nam dział kow com być po moc ne. Mu si my w tej sy -
tu acji w roz mo wach de kla ro wać chęć po pie ra nia tych, 
z któ ry mi bę dzie nam po dro dze ocze ku jąc w za mian
wspar cia idei w obro nie ogrod nic twa dział ko we go oraz
sa mo dziel nej, de mo kra tycz nej or ga ni za cji ja ką jest i
spraw dził się przez ostat nie 30 lat Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców.

Syl we ster Chę ciń ski

Kie run ki dzia łań w ce lu zwięk sze nia licz by człon ków Związ ku

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD pod jął sze reg za gad -
nień, któ re po win ny być przed mio tem dys ku sji ogól no
związ ko wej. Coś w ro dza ju kon sul ta cji spo łecz nych pro -
wa dzo nych przez sa mo rzą dy oraz or ga ny pań stwo we ze
spo łe czeń stwem. Jed nym z istot nych te ma tów jest zwięk -
sze nie li czeb no ści człon ków or ga ni za cji. Ogól nie na le ży
przy jąć, że nie ilość człon ków sta no wi o war to ści ca łej or -
ga ni za cji, ale ich ja kość. Nie mniej jed nak te mat ten jest
waż ny i pro blem wzro stu li czeb ne go człon ków PZD na -
le ży pod jąć w dys ku sji.

Kie ru nek po li ty ki w tym za kre sie po wi nien zmie rzać do
po zy ski wa nia no wych człon ków – głów nie mło de go 
i śred nie go po ko le nia dla za cho wa nia pra wi dło wych pro -
por cji wie ko wych.

Jed na z dróg po dej mo wa nych zmian na tym od cin ku po -
win na zmie rzać do pod ję cia za bie gów o roz sze rze nie po -
dwój ne go człon ko stwa w PZD na więk szą ilość współ-
mał żon ków.

Wa lo rem po dwój ne go człon ko stwa jest bo wiem czy tel -
na sy tu acja praw na współ mał żon ków co prze kła da się na
wie le aspek tów wy ni ka ją cych z nor mal ne go ży cia tj. pra -
wa do użyt ko wa nia dział ki, współ de cy do wa nia o spra -
wach związ ko wych, sil niej sza in te gra cja ro dzi ny, więk szą
zna jo mość prze pi sów, a tym sa mym zwięk szo na od po wie -
dzial ność mał żon ków za dział kę.

W prak ty ce po dwój ne człon ko stwo nie wią że się z do -

dat ko wy mi ob cią że nia mi a po pra wia at mos fe rę współ rzą -
dze nia Związ kiem, uła twiać mo że pro wa dze nie szer szej
dzia łal no ści pro spo łecz nej, zwięk szyć udział ko biet w za -
rzą dza niu or ga ni za cją. Mo że rów nież ko rzyst nie wpły wać
na oży wie nie ży cia kul tu ral ne go w ogro dach, na po dej -
mo wa ne ini cja ty wy spo łecz ne oraz lep sze zro zu mie nie
po trzeb ro dzi ny ze stro ny do PZD.

Przy na leż ność do or ga ni za cji jest tak że no bi li ta cją swe -
go ro dza ju, cze mu sprzy jać mo że sys tem wy róż nień, a
przede wszyst kim stwa rzać po czu cie rów no upraw nie nia
współ mał żon ków w za kre sie praw.

Po zy sku jąc no wych człon ków, zwłasz cza młod szych
wie ko wo, ła twiej bę dzie wpro wa dzać ele men ty no wo cze -
sno ści za rów no w urzą dza niu jak też w pro wa dze niu
dział ki i ogro du. Dys po nu jąc więk szą ilo ścią człon ków, o
róż nym prze kro ju za wo do wym i do świad cze niach, moż -
na za kła dać od no wie nie ogro dów, a za chę tą do te go po -
win ny być po zo sta ją ce w dys po zy cji or ga nów PZD
moż li wo ści wy róż nień dy plo ma mi, zdję cia mi jak rów nież
roz sze rze nie dzia łal no ści kon kur so wej.

Przy tak za ło żo nej po li ty ce na le ży rów nież uwzględ niać
po zy ski wa nie człon ków, re kru tu ją cych się z imi gran tów
prze by wa ją cych le gal nie w Kra ju.Jest to kie ru nek po trzeb -
ny, a dróg do osią gnię cia ce lu jest du żo. Trze ba się gnąć
po re zer wy do mło dzie ży, więk sze go za an ga żo wa nia ko -
biet, co po sze rzy dzi siaj tak mod ny plu ra lizm.

Pre zes OZ PZD w Szcze ci nie
Ta de usz Ja rzę bak
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Współ cze sne ro dzin ne ogro dy dział ko we szcze ciń skie -
go Okrę gu PZD się ga ją swo im roz wo jem róż ne go okre su
i by ły two rzo ne w zmie nia ją cych się wa run kach, któ re po
dziś dzień rzu tu ją na ich wi ze ru nek oraz funk cjo no wa nie.

Część z tych ogro dów ulo ko wa nych na te re nie mia sta
Szcze ci na ma ro do wód jesz cze z okre su mię dzy wo jen ne -
go. Ich roz wią za nia ar chi tek to nicz ne są od mien ne w sto -
sun ku do ogro dów two rzo nych w póź niej szym okre sie.

Wie le ogro dów swo je po cho dze nie za wdzię cza za kła -
dom pra cy, któ re two rzy ły ogro dy wg ów cze sne go za po -
trze bo wa nia na po moc so cjal ną w po sta ci pro duk cyj nej.
Rów nież po my sło wość i do stęp ność ma te ria łów bu dow la -
nych uwi dacz nia się dzi siaj w in fra struk tu rze ogro dów.

Ogro dy two rzo ne w okre sie funk cjo no wa nia już Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców ce chu je więk sza no wo cze -
sność, prze my śla na struk tu ra w za kre sie roz pla no wa nia,
za go spo da ro wa nia i funk cjo nal no ści po szcze gól nych ele -
men tów ogro du.

Te hi sto rycz ne czyn ni ki oraz tech nicz ny po ziom każ de -
go okre su moc no od bi ja się na wi ze run ku ogro du oraz je -
go przy dat no ści do re ali za cji ce lów współ cze sne go ogro du
dział ko we go a do ty czy to głow nie:

– in fra struk tu ry tech nicz nej, 
– ure gu lo wa nia praw ne go grun tów,
– funk cjo nal no ści ogro du ja ko ca ło ści, a tak że po szcze -

gól nych je go ele men tów.
Ba da jąc ogro dy w tym aspek cie do trud nych pro ble mów

w szcze ciń skim Okrę gu na le ży za li czyć:
– brak lub nie ak tu al ność pla nów za go spo da ro wa nia

ogro dów. Pla nów, któ re speł nia ją wszyst kie kry te ria geo -
de zyj ne i or ga ni za cyj ne do ro bi ło się nie wie le ogro dów i to
głów nie kosz tem wy sił ku dział kow ców, a tak że kli ma to -

wi sprzy ja ją ce mu, któ ry wy ni kał z no we li za cji usta wy 
o ROD, a do ty czył prze ka zy wa nia grun tów w wie czy ste
użyt ko wa nie. Nie wszyst kie ogro dy zdą ży ły upo rząd ko -
wać sta ny praw ne przed orze cze niem Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, blo ku ją cym ten tak waż ny pro ces;

– nie peł ne lub brak w ogó le praw ne go ure gu lo wa nia
grun tów. Wie le ROD funk cjo nu je na sta tu sie „ogro dów
bez ty tu łu praw ne go”;

– nie peł ne za go spo da ro wa nie wie lu ogro dów w re jo -
nach ma ło atrak cyj nych gdzie two rzo ne ogro dy mia ły kie -
dyś cha rak ter wy bit nie pro duk cyj ny na po trze by ów cze s-
ne go okre su. W tych ogro dach du ży pro cent dzia łek nie
ma użyt kow ni ków, a pro ces ko ma sa cji jest trud ny z uwa -
gi na du żą dys per sje dzia łek w ogro dzie co w przy pad ku
prze no sze nia dział kow ców na dział ki za mien ne wią za ło
by się z ko niecz no ścią wy pła ty za urzą dze nia i na sa dze nia
na dział kach;

– pro ble mem dla okrę gu jest rów nież brak pla nów prze -
strzen ne go za go spo da ro wa nia gmin, a ich two rze nie sta -
je się do brą oka zją do eli mi no wa nia ogro dów przez wpro-
wa dza nie za pi sów zmie nia ją cych prze zna cze nie grun tu na
in ne ce le niż ogro dy dział ko we.

– od dziel nym te ma tem są ogro dy w pa sie nad mor skim
gdzie nie ustan nie od ży wa ten den cja prze zna cze nia dzia łek
na in ne ce le w okre sie let nim niż prze wi du je to Usta wa.
Ten stan ro dzi rów nież za gro że nia eko lo gicz ne.

Wy mie nio ne trud no ści po wo du ją róż ne go ro dza ju re -
per ku sje i nie po zwa la ją na sta bi li za cję funk cjo no wa nia
w peł ni. Ten trud ny pro blem ist nie je i bez jed no znacz ne -
go roz wią za nia go przez sa mo rzą dy oraz or ga ny pań stwo -
we bę dzie do skwie rał rów nież w przy szło ści.

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

Pro ble my, z któ ry mi mu szą ra dzić so bie ro dzin ne ogro dy dział ko we

Za pi sy re gu la mi nu nie są re stryk cyj ne, lecz słu żą do bru dział kow ców

Re gu la min ROD jest do ku men tem re gu lu ją cym tok ży -
cia we wnętrz ne go w ogro dzie. Je że li po rów na my za pi sy
obec ne go re gu la mi nu z za pi sa mi okre sów mi nio nych to
stwier dza my wy raź ny po stęp w ure gu lo wa niu pro ble mów
ży cia w ogro dzie pod ką tem pre cy zyj no ści za pi sów ale
rów nież w za kre sie ochro ny przy ro dy i po pra wy sto sun -
ków eko lo gicz nych.

Ogród to zbiór róż no rod nych czyn ni ków, któ rych ure gu -
lo wa nie mu si po go dzić przy uwzględ nie niu in te re sów
więk szo ści dział kow ców.

Wy stę pu ją ce pew ne ogra ni cze nia są ko niecz no ścią wy -
ni ka ją cą ze zbio ro wo ści śro do wi ska, ale rów nież wy ni ka -
ją one z za bez pie cze nia in te re su każ de go dział kow ca.

Nie ma w re gu la mi nie za pi sów ir ra cjo nal nych, nie uza -
sad nio nych lub jak czę sto się mó wi re stryk cyj nych.
Wszyst kie one mu sza słu żyć nam. Na le ży szu kać tzw.
„zło te go środ ka” wy bie ra ją ce go „mniej sze zło” w in te re -
sie ogó łów dział kow ców. Wy ni ka to z ko niecz no ści pod -
po rząd ko wa nia ce lu jed nost ki ce lo wi ogó łu.

Zro zu mie nie te go pro ble mu wy ma ga jed nak wie dzy,
zna jo mo ści prze pi sów, dys cy pli ny spo łecz nej, kul tu ry
współ ży cia w gru pie i nie pre fe ro wa nia swo je go in te re su
cho ciaż by on był by dla jed nost ki waż ny.

Co do bre jest dla jed ne go nie za wsze jest ko rzyst ne dla
dru gie go. Stąd wy ni ka roz bież ność in te re sów jed nost ko -
wych, któ re mu si po go dzić re gu la min ROD. Za pi sy re gu -
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la mi nu za pro po no wa ne, prze dys ku to wa ne oraz przy ję te
uchwa łą Kra jo wej Ra dy mu szą być rze czą świę tą dla każ -
de go, kto do bro wol nie przy stą pił do tej or ga ni za cji.

Naj czę ściej no to wa ne na ru sze nia re gu la mi nu to:
– nie prze strze ga nie prze pi sów w za kre sie za go spo da ro -

wa nia dział ki w sen sie za bu do wy i na sa dzeń;
– prze zna cza nie dział ki do ce lów in nych niż okre ślo ne

w sta tu cie (za miesz ki wa nie w al ta nie, roz bu do wa po nad
do pusz czal ne nor my, do dat ko we za bu do wy itp.);

– zaj mo wa nie te re nu ogól ne go na po trze by in dy wi du -
al ne (za go spo da ro wy wa nie ale jek);

– sa mo wol ne zmia ny w pla nie za go spo da ro wa nia ROD

(furt ki, bra my, miej sca po sto jo we, wy cin ka drzew);
– gro ma dze nie od pa dów nie po cho dzą cych z dział ki;
– pa le nie od pa dów, na ru sza nie spo ko ju i do brych oby -

cza jów.
Prze strze ga nie re gu la mi nu ROD jest w in te re sie każ de -

go dział kow ca. Czę sto eg ze kwo wa nie prze pi sów za war -
tych w re gu la mi nie jest przy czy ną ob ra ża nia się na
Zwią zek i za wią zy wa nie prze róż nych sto wa rzy szeń, któ -
re nie słu żą ani Związ ko wi ani dział kow com, a ma ją przy -
kryć je dy nie nie pra wi dło we dzia ła nie nie któ rych „dział-
kow ców”.

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

Zwią zek ja ko har mo nij na ca łość

Pra wi dło we re la cje mię dzy ogni wa mi skła do wy mi
Związ ku wy ma ga ją jed no li tej struk tu ry, okre ślo nych pro -
ce dur oraz dys cy pli ny w ich prze strze ga niu.

Do brze funk cjo nu ją cy or ga nizm nie mo że mieć za to -
rów, mu si być za cho wa na płyn ność ca łe go obie gu.

Te mu ce lo wi mu szą być stwo rzo ne od po wied nie wa run -
ki tech nicz ne, tech no lo gicz ne oraz me cha ni zmy przy wra -
ca ją ce obieg w przy pad ku za kłó ceń. Każ dy ele ment
skła do wy, każ dej or ga ni za cji ma swo je prze zna cze nie i
zna cze nie. Zgra nie tych ele men tów w har mo nij ną ca łość
da je okre ślo ne efek ty ale do te go jest po trzeb ne :

– za an ga żo wa nie;
– utoż sa mia nia się ze Związ kiem;
– od po wie dzial no ści za lo sy or ga ni za cji;
– pod sta wo wa wie dza i do świad cze nie;
– zdy scy pli no wa nie i umie jęt ność współ ży cia w ze spo le;
– pod po rząd ko wa nie się ce lom wyż szym.
Po pra wa funk cjo no wa nia Związ ku ja ko ca ło ści to

przede wszyst kim:
– sys te ma tycz ne pod no sze nie świa do mo ści człon ków

or ga ni za cji;

– do sko na le nie dzia ła nia struk tur sa mo rzą do wych PZD;
– two rze nie kli ma tu wspól no ty;
– dba łość o czy tel ność pro ce dur;
– bez a wa ryj ny obieg in for ma cji wza jem nie sprzę żo -

nych.
Aby te ce le osią gnąć mu si być zro zu mie nie ce lu pod -

sta wo we go przez wszyst kich człon ków or ga ni za cji i tzw.
pa trio tyzm lo kal ny. Wy stę pu je my, ja ko Zwią zek. Ja ko
Zwią zek ra zem się bro ni my. Ja ko Zwią zek od po wia da my.

W re ali za cji tych ce lów słu żą za ło że nia po li ty ki związ -
ko wej przy ję tej przez II Kon gres PZD oraz IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów.

Od stro ny tech nicz nej re ali za cji tych ce lów słu żyć ma -
ja te le fo ni za cja, cy fry za cja, in for ma ty za cja, po sze rze nie
dzia łań in te gra cyj nych, po pu la ry za cja każ de go ogro du
dział ko we go, a na wet dział kow ca i or ga nu sa mo rzą do we -
go, osią ga ją ce go po zy tyw ne re zul ta ty oraz pro mo wa nie
jed no ści.

Zwią zek po wi nien dzia łać ja ko spraw na sieć, otwar ta
jed no cze śnie na po trze by spo łecz no ści lo kal nych i ca łe go
spo łe czeń stwa.

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

IX. INFORMACJE WYDAWNICZE

Z sa tys fak cją in for mu je my, że uka za ła się je dy na na ryn -
ku wy daw ni czym, a więc z pew no ścią dłu go ocze ki wa na
książ ka, któ ra za wie ra peł ną i rze tel ną, a przy tym bar dzo

przy stęp ną wie dzę do ty czą cą urzą dza nia, za go spo da ro wa -
nia i użyt ko wa nia no wej dział ki oraz mo der ni za cji dział -
ki ist nie ją cej. Dzię ki pra cy do świad czo ne go ze spo łu

Już jest!! Va de me cum dział kow ca 
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pro gra mo we go, au tor skie go i re dak cyj ne go pod kie run -
kiem Pre ze sa PZD mgr inż. Eu ge niu sza Kon drac kie go –
re dak to ra na czel ne go, „Va de me cum dział kow ca” to bar -
dzo no wo cze sna i prak tycz na książ ka, któ ra speł nia
wszyst kie ocze ki wa nia i po trze by za rów no no we go użyt -
kow ni ka dział ki i je go ro dzi ny, jak i dział kow ców któ rzy
upra wia ją swo je dział ki już wie le lat i po sia da ją znacz ną
wie dzę ogrod ni czą i do świad cze nie. Po za tym książ ka ta
po wsta ła rów nież z my ślą o ogrod ni kach ama to rach po sia -
da ją cych ogro dy przy do mo we. 

Va de me cum dział kow ca to przede wszyst kim po tęż ne
kom pen dium wie dzy z za kre su ogrod nic twa dział ko we -
go, w tym mo der ni za cji dzia łek. Po za pod sta wo wy mi
dzia ła mi ogrod nic twa tj.: sa dow nic two, wa rzyw nic two,
ro śli ny ozdob ne, upra wa i na wo że nie gle by, ochro na ro ślin
książ ka wzbo ga co na zo sta ła o roz dzia ły do ty czą ce dzia łań

w kie run ku zmian w za go spo da ro wa niu dział ki, go to we
pro jek ty róż nych ty pów dzia łek oraz kwa ter sa dow ni -
czych, wa rzyw ni ków, ogro dów zio ło wych. Po nad to wpro -
wa dzo na zo sta ła ma ła ar chi tek tu ra na dział ce. Nie zwy kle
cen nym do peł nie niem za war tej w książ ce tre ści jest bo -
ga ty do bór ko lo ro wych zdjęć, pro jek tów i ry sun ków. 

Zgod nie z Uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 23 lu te go 2012 r. „Va de me cum dział kow ca” w na kła -
dzie 12 500 eg zem pla rzy zo sta nie prze ka za ne człon kom or -
ga nów kra jo wych i okrę go wych PZD, in struk to rom Spo -
łecz nej Służ by In struk tor skiej, in struk to rom eta to wym oraz
każ de mu ROD z prze zna cze niem do bi blio tek ogro do wych.
Kosz ty do star cze nia tych eg zem pla rzy po no si Zwią zek. 
37 000 eg zem pla rzy prze zna czo nych zo sta ło do dys try bu -
cji wśród no wych człon ków PZD oraz po zo sta łych dział -
kow ców, któ re za ku pią w od po wied nich ilo ściach OZ PZD. 

ECH 

No we Wy da nie „Pra wo w PZD”

W wy ni ku ostat nich zmian w sta tu cie PZD oraz re gu la -
mi nie ROD, Kra jo wa Ra da po sta no wi ła przy go to wać zak -
tu ali zo wa ne i ulep szo ne wy da nie książ ki „Pra wo w PZD”.
Po zy cja ta bę dzie za wie rać naj waż niej sze ak ty praw ne od -
no szą ce się do ogrod nic twa dział ko we go – usta wę o ROD,
sta tut PZD, re gu la min ROD oraz wy cią gi z sze re gu ustaw,
któ re do ty czą bie żą ce go funk cjo no wa nia ogro dów dział -
ko wych. Ta ki do bór ma te ria łu spra wi, że ten po ręcz ny

zbiór prze pi sów na dal bę dzie zna czą co wpły wał na wzrost
świa do mo ści praw nej w ogro dach i Związ ku oraz nie wąt -
pli wie uła twi sto so wa nie i po słu gi wa nie się prze pi sa mi 
w prak ty ce. No we wy da nie książ ki „Pra wo w PZD” tra fi
w naj bliż szym cza sie do wszyst kich ogro dów. Każ dy za -
rząd ROD, ja ki i ko mi sja re wi zyj na i roz jem cza otrzy ma -
ją po jed nym bez płat nym eg zem pla rzu tej książ ki.

TT

„Zbiór prze pi sów związ ko wych” II wy da nie

Na prze strze ni po nad trzy dzie stu lat swo jej dzia łal no ści
Kra jo wa Ra da PZD wy da ła wie le do ku men tów re gu lu ją -
cych wszyst kie dzie dzi ny ży cia i funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Do ku men ty te są nie zbęd ne
w co dzien nej pra cy za rzą dów ogro dów, ogro do wych ko -
mi sji re wi zyj nych i roz jem czych oraz wszyst kich dział -
kow ców.

Mi mo te go, że wszyst kie do ku men ty są re gu lar nie za -
miesz cza ne w „Biu le ty nach In for ma cyj nych”, KR PZD
uzna ła za ko niecz ne wy da nie pu bli ka cji zbior czej, za wie -
ra ją cej wszyst kie uchwa ły, sta no wi ska itp. do ku men ty.
Pierw sze wy da nie „Zbio ru prze pi sów Związ ko wych” uka -

za ło się w stycz niu 2011 ro ku. Po nie waż na prze strze ni
ostat nie go ro ku przy ję tych zo sta ło wie le no wych do ku -
men tów, a nie któ re zo sta ły zno we li zo wa ne, KR PZD po -
sta no wi ła wy dać w 2012 roku dru gie wy da nie „Zbio ru
prze pi sów Związ ko wych”. 

Zbiór zo sta nie wy da ny ze środ ków bu dże to wych Kra jo -
wej Ra dy, bez do dat ko wych ob cią żeń dla za rzą dów ogro -
dów. Je ste śmy prze ko na ni, że zo sta nie po zy tyw nie
przy ję ty przez wszyst kich człon ków PZD. Rów no cze śnie
in for mu je my, że tak jak do tych czas, wszyst kie do ku men -
ty pu bli ko wa ne bę dą tak że w „Biu le ty nach In for ma cyj -
nych”.

Film z IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

KR PZD za koń czy ła pra cę nad fil mem z IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD, któ ry od był się 16 i17 grud nia

2011 r. Dwu dnio we po sie dze nie ob fi to wa ło w wie le istot -
nych i waż nych dla Związ ku wy da rzeń i to wła śnie te mo -
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men ty sta ra li śmy się uwiecz nić na ma te ria le wi deo. 30 mi -
nu to wy ma te riał za wie ra m.in. frag men ty re fe ra tu spra -
wodz daw czo -pro gra mo we go Pre ze sa PZD Eu ge niu sza
Kon drac kie go, frag men ty re fe ra tów spra woz daw czych
prze wod ni czą cych Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej – Marii
Fojt i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej – Olgi Ochrymiuk,
wy stą pie nia po słów, frag men ty dys ku sji de le ga tów, kon -

fe ren cję pra so wą, wy bór no wych władz, przy zna nie od -
zna czeń i za mknię cie Zjaz du.

Ma te riał wi deo zo sta nie wy sła ny na koszt Kra jo wej Ra -
dy wraz Biu le ty nem In for ma cyj nym do wszyst kich Okrę -
gów. Ma te riał zo sta nie tak że za miesz czo ny na no wej
stro nie in ter ne to wej KR PZD.

Film z II Kon gre su PZD

W pro gra mie wy daw ni czym KR PZD na 2012 r. zna -
lazł się tak że film z II Kon gre su PZD. Pod czas te go waż -
ne go dla Związ ku wy da rze nia głos za bra ło wie lu go ści, 
w tym po li ty ków, któ rzy za de kla ro wa li swo je wspar cie
dla Związ ku. Dział kow cy w swo ich wy stą pie niach wy ra -
zi li po par cie dla Związ ku i Usta wy o ROD z 2005 r. Kon -
gres przy jął też wie le waż nych do ku men tów i sta no wisk.

Od Kon gre su mi nę ło już pół ro ku, o wie lu de kla ra cjach
już za po mnie li śmy, dla te go film Kon gre so wy z pew no -
ścią przy wró ci je na szej pa mię ci i po zwo li nam na dłu go
pa mię tać o tym waż nym dla Związ ku i je go przy szło ści
wy da rze niu. 

O zre ali zo wa nym ma te ria le fil mo wym bę dziemy in for -
mo wa li na na szej stro nie in ter ne to wej. www.pzd.pl

W dzi siej szych cza sach in ter net, głów nie ze wzglę du na
swo ją szyb kość, stał się naj bar dziej po pu lar nym źró dłem
po zy ski wa nia in for ma cji. Ostat nie ma so we pro te sty w
spra wie umo wy ACTA po ka za ły, jak wiel ki jest za sięg i
zna cze nie te go me dium. Obec nie, kie dy sieć w Pol sce do -
stęp na jest już wła ści wie wszę dzie –w ka wiar ni, na lot ni -
sku, czy au to bu sie – wzra sta zna cze nie pro fe sjo nal nej
obec no ści w sie ci. In ter net jest głów nym źró dłem po zy ski -
wa nia wia do mo ści i wie dzy dla prze wa ża ją cej więk szo -
ści Po la ków. 

Szcze gól ną ro lę w sie ci peł ni stro na in ter ne to wa, wir tu -
al na wi zy tów ka, któ ra od gry wa waż ną ro lę w funk cjo no -
wa niu każ dej or ga ni za cji czy przed się bior stwa. Dla

więk szo ści dział kow ców, czy in sty tu cji za in te re so wa nych
współ pra cą z na szym Związ kiem, stro ny PZD są miej scem
pierw sze go kon tak tu z na szą or ga ni za cją. Dla te go tak istot -
ne jest to, że by jak naj wię cej jed no stek PZD za ło ży ło swo -
je stro ny in ter ne to we, a ist nie ją ce już, by by ły przy ja zne,
czę sto ak tu ali zo wa ne i co naj waż niej sze pro fe sjo nal nie za -
rzą dza ne. Za sa da „jak Cię wi dzą, tak Cię pi szą” jest w in -
ter ne cie szcze gól nie ak tu al na. Ma jąc te go świa do mość KR
PZD za je den z prio ry te tów na naj bliż szą ka den cję wy zna -
czy ła so bie po pra wę ja ko ści ist nie ją cych już stron in ter ne -
to wych oraz po wsta nie no wych. Za chę ca my wszyst kie
Okrę gi i ROD do współ pra cy na tym po lu. 

X. PZD W INTERNECIE 

1. Wstęp

2. No wa Stro na in e tren to wa KR PZD – www.pzd.pl

W Kra jo wej Ra dzie PZD do bie ga ją koń ca pra ce nad no -
wą stro ną in ter ne to wą. Prio ry te tem sta ło się dla nas stwo -
rze nie wi try ny, któ ra bę dzie funk cjo nal na, a za ra zem
przy ja zna w od bio rze. By to osią gnąć stro nę star to wą po -
dzie li li śmy na blo ki te ma tycz ne, któ re uła twią użyt kow ni -
ko wi od naj dy wa nie in te re su ją cych go tek stów z
kon kret ne go za kre su te ma tycz ne go (np. pra wo, wy daw -

nic twa, wie ści z rod). Układ stro ny star to wej umoż li wi też
pro mo wa nie i eks po no wa nie istot nych dla Związ ku wy da -
rzeń. Waż ne miej sce bę dą zaj mo wa ły ak tu al no ści i za-
po wie dzi nad cho dzą cych wy da rzeń. 

Po nie waż nie chce my sku piać się tyl ko na in for ma cjach
z ży cia Kra jo wej Ra dy, za chę ca my wszyst kie Okrę gi i
ROD do dzie le nia się za po wie dzia mi za pla no wa nych na
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kon kret ny dzień i mie siąc wy da rzeń.  Wszyst kie war to -
ścio we i me ry to rycz ne tek sty bę dzie my pu bli ko wa li, a za -
ra zem pro mo wa li na stro nie KR PZD.  Waż ne miej sce na
no wej stro nie zaj mo wa ły bę dą ga le rie zdjęć i ma te ria ły
wi deo. I tu też za chę ca my wszyst kich człon ków Związ ku
do dzie le nia się te go ty pu ma te ria ła mi. Pra gnie my pod -
kre ślić, że nie ocze ku je my pro fe sjo nal nych re por ta ży, na -
to miast za le ży nam na po ka za niu ży cia dział kow ców i

or ga ni za cji związ ko wej na wszyst kich szcze blach.
Zwień cze nie, a za ra zem do peł nie nie stro ny, bę dzie sta -

no wi ła bo ga ta sza ta gra ficz na. Roz wią za nie to ma uczy nić
stro nę przy ja zną dla oka użyt kow ni ków. 

No wa stro na in ter ne to wa KR PZD za pro jek to wa na zo sta -
ła pod okiem spe cja li stów, zgod nie z naj now szy mi tren da mi.
Ma my na dzie ję, że speł ni ocze ki wa nia wszyst kich człon -
ków PZD i sta nie się miej scem re gu lar nych od wie dzin. 

3. Stro ny in ter ne to we OZ

Zgod nie z Uchwa łą Pre zy dium KR PZD z 2011 wszyst -
kie Okrę go we Za rzą dy zo sta ły zo bo wią za ne do za ło że nia
stron in ter ne to wych. Nie ste ty, tyl ko część OZ usto sun ko -
wa ła się po zy tyw nie do Uchwa ły. KR PZD zwra ca się z
po now ną proś bą do Okrę gów, któ re jesz cze nie po sia da ją
stron, by jak naj szyb ciej je uru cho mi ły. Gdy by mie li Pań -
stwo py ta nia lub po trze bo wa li po mo cy w tej kwe stii, za -
chę ca my do kon tak tu z dzia łem me dial nym KR PZD,
któ ry po sta ra się udzie lić Pań stwu wszyst kich po trzeb nych
wska zó wek. 

W ostat nim cza sie KR PZD przyj rza ła się ist nie ją cym
stro nom in ter ne to wym OZ. Ana li za ta po zwo li ła wy snuć
pew ne wspól ne wnio ski, a za ra zem wy zna czyć kie run ki
dzia ła nia. Za prio ry te ty uznać na le ży: 

– częst szą ak tu ali za cję stron – wszyst kie jed nost ki
Związ ku po sia da ją ce stro ny in ter ne to we win ny na bie żą -
co ak tu ali zo wać ich za war tość, aby znaj do wa ły się na nich
wszel kie ak tu al ne in for ma cje, nie tyl ko o da nej jed no st ce
or ga ni za cyj nej, ale tak że o Związ ku, je go dzia ła niu i pro -
ble mach ogrod nic twa dział ko we go;

– pu bli ko wa nie tre ści za le co nych przez KR PZD – by
wes przeć Pań stwa pra cę dział me dial ny KR PZD bę dzie
suk ce syw nie wy sy łał do wszyst kich Okrę gów zre da go wa -

ne, go to we do pu bli ka cji tek sty;

– Stro na www.pzd.pl źró dłem in for ma cji – za chę ca my
tak że do ko pio wa nia tek stów, któ re znaj du ją się na stro nie
Kra jo wej Ra dy PZD;

– Pu bli ka cja prze my śla nych tre ści – waż ne jest, by pu -
bli ko wa ne ma te ria ły by ły prze my śla ne, przede wszyst kim
pod wzglę dem me ry to rycz nym;

– Uzu peł nie nie pu stych za kła dek – na wie lu stro nach
wid nie ją za kład ki, w któ rych nie ma ani jed ne go tek stu.
Na le ży je uzu peł nić lub zli kwi do wać;

– Stro ny in ter ne to we są na szą wi zy tów ką, dla te go na le -
ży przy kła dać du żą uwa gę do ja ko ści i spo so bu pu bli ko -
wa nia tre ści;

Po wyż sze wy tycz ne mo gą wy da wać się trud ne do zre -
ali zo wa nia. Je ste śmy jed nak pew ni, że sys te ma tycz na pra -
ca i trak to wa nie wi tryn in ter ne to wych ja ko waż ne go
miej sca do pro mo cji Związ ku, po zwo li szyb ko uspraw nić
ich dzia ła nie. 

4. Stro ny in ter ne to we ROD

Cie szy fakt, że wie le rod za ło ży ło już swo je stro ny, 
a ko lej ne są w trak cie re ali za cji. Za chę ca my jed nak
wszyst kie ROD do za ło że nia swo ich wi tryn. 

Stro ny in ter ne to we ROD są dla wie lu dział kow ców cen -
nym, czę sto je dy nym źró dłem po zy ski wa nia ak tu al nych
in for ma cji. Waż na jest jed nak, po dob nie jak w przy pad ku
stron in ter ne to wych OZ, czę sta ak tu ali za cja stron. Ko -
niecz ne jest tak że pu bli ko wa nie prze my śla nych tre ści, 
w atrak cyj nej dla użyt kow ni ka sza cie gra ficz nej.

Na le ży zwró cić uwa gę, że ist nie je tech nicz na moż li -
wość, aby wszyst kie rod i OZ pu bli ko wa ły swo je stro ny
in ter ne to we w ob rę bie do me ny PZD.pl. Ist nie je moż li -
wość two rze nia tak zwa nych pre fik sów do men i łą cze nia

z ni mi wie lu roż nych stron. W ten spo sób np. pod ad re -
sem pre fik s1.pzd.pl moż na umie ścić jed ną stro nę (wraz 
z ca łą struk tu rą pod stron), a pod ad re sem pre fik s2.pzd.pl
zu peł nie in ną, rów nież roz bu do wa ną stro nę. Two rze nie
pre fik sów nie ma żad ne go wpły wu na funk cjo no wa nie
wła ści wej stro ny PZD.pl, na to miast po ma ga w utrzy ma niu
spój no ści i przej rzy sto ści in fra struk tu ry ca łe go Związ ku.

Przy po mi na my tak że, że 29 lu te go mi nął ter min zgła -
sza nia stron in ter ne to wych do „Kon kur su na naj cie kaw szą
i naj ak tyw niej szą stro nę in ter ne to wą ROD i OZ”. Je śli jed -
nak, któ ryś z Okrę gów lub ROD utwo rzy stro nę w póź -
niej szym ter mi nie, mo że przy stą pić do kon kur su w trak cie
je go trwa nia.
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Po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2011 skargi
Przewodniczącego Krajowej Komisji Rozjemczej na
prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej
PZD w ………  z dnia ……….. sygn. akt ……………..
w sprawie pozbawienia Pana …….. członkostwa PZD  i

prawa użytkowania działki w ROD ……………….. w
………………....................................................................

na podstawie § 57 pkt. 3 lit. b regulaminu postępowania
komisji rozjemczych Polskiego Związku Działkowców. 

XI. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

Sygn. akt. KKR-

ORZECZENIE
w imieniu

Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców

Przewodniczący:                                Tadeusz Mańko 
Członkowie Józef Pietrzak

Jan Kaczmarzyk
Józef Pisarski 
Zofia Maria Mróz

Protokolant Zofia Maria Mróz

ORZEKA

1) uchyla orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej
PZD w …. ….. z dnia  …….. (sygn. akt ……..) 

2) uchyla orzeczenie komisji rozjemczej Rodzinnego
Ogrodu Działkowego PZD w ………..….. z
dnia………………… (sygn. akt. ……………)

3) utrzymuje w mocy uchwałę zarządu  Rodzinnego
Ogrodu Działkowego PZD …………….. w ……… 
nr ……. z dnia ……........ w sprawie pozbawienia
członkostwa PZD i prawa użytkowania działki.

Przewodniczący: ………………..

Członkowie : ……………….. 

UZASADNIENIE

Zarząd ROD …………w …….. podaniem z dnia
………….. r. zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej
Krajowej Komisji Rozjemczej o wniesienie skargi 
w trybie nadzwyczajnym na orzeczenie Okręgowej
Komisji Rozjemczej z dnia …………r. mocą którego
utrzymała ona orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD
…………… w ………….. z dnia …………. sygn.akt.
………. uchylające uchwałę zarządu ROD nr……..........
z dnia……….. o pozbawieniu .............……………….
członkostwa Związku i prawa użytkowania działki 
i sprawę przekazała do ponownego rozpoznania przez
zarząd ROD. 

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej

uwzględniła podanie i na zasadzie § 162 ust. 1 statutu PZD
wniosła skargę do Krajowej Komisji Rozjemczej do
rozpoznania w trybie nadzwyczajnym. Zespół Orzekający
Krajowej Komisji Rozjemczej rozpoznając sprawę w dniu
…………. uznał skargę nadzwyczajną za zasadną.

Z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, że
Zarząd ROD ……………. w ………............. uchwałą nr
…………. pozbawił ……………….......... członkostwa
Związku i prawa użytkowania działki nr…… Główną
podstawą podjętej uchwały było użycie przez
……………….. w dniu ………. broni pneumatycznej i
postrzelenie z niej innego członka PZD, …………..
Poszkodowany pismem dnia .......…………................. r.
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poinformował zarząd o zaistniałym zdarzeniu. Ponadto
dowodem w sprawie jest postanowienie Komendy
Miejskiej Policji w ………… z dnia ……………..r. o
zabezpieczeniu dowodu rzeczowego - pistoletu
pneumatycznego „Beretta- Elitę II”. Pistolet został
ujawniony w dniu ………… r. w trakcie interwencji
funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP w -………..
podczas zatrzymania sprawcy przestępstwa. Jednocześnie
KMP w ………… wszczęła dochodzenie w sprawie 
o czyn z art. 190§ 1 kk oraz art.160 § 1 kk.

W tych okolicznościach trzeba uznać za właściwą
reakcję zarządu ROD na zaistniałe zdarzenie. W obo-
wiązkach zarządu ROD na podstawie § 91 ust. 2 pkt. 4 i 9
statutu PZD jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów
związkowych przez członków PZD oraz rozpatrywanie 
i załatwianie skarg dotyczących wypełniania przez
członków PZD ich obowiązków wynikających z prze-
pisów związkowych.

Naruszenie zasad współżycia społecznego przez
………………............................. stanowiło przesłankę do
zakwalifikowania zaistniałego zdarzenia jako rażące
naruszenie przepisów statutu i regulaminu ROD i zasto-
sowania sankcji określonej w § 36 statutu PZD.

Przed podjęciem uchwały zarząd ROD pismem z dnia
……………….. r. wezwał ……… do złożenia pisemnego
wyjaśnienia dotyczącego napaści i postrzelenia dział-
kowca ……………................. W piśmie tym zawarto
informację o wyznaczonym terminie posiedzenia zarządu
na dzień ……………. r., na którym zostanie podjęta
decyzja, włącznie z usunięciem z listy członków PZD.
Wezwanie zostało wysłane listem poleconym i uzyskano
zwrotne potwierdzenie odbioru przez adresata w dniu
………….. r. W odpowiedzi na wezwanie …………….
udzielił lakonicznego wyjaśnienia w piśmie z dnia
………………. r. w którym stwierdził, że zdarzenie z dnia
…………… r. jest w gestii prokuratury i sądu, a wcho-
dzenie zarządu w kompetencje tych organów jest
niestosowne. Nie stawiając się na posiedzenie zarządu
ROD, na którym rozpatrywano sprawę i podjęto uchwałę
o pozbawieniu członkostwa Związku i prawa użytkowania
działki ………………… z własnej woli pozbawił się
dodatkowego prawa do obrony i ochrony swoich inte-
resów. Przedmiotowa uchwała z pouczeniem o prawie do
odwołania się do Komisji Rozjemczej ROD została
wysłana listem poleconym w dniu ………………… r., 
a jej odbiór potwierdzony w dniu …………… r. W piśmie
do Komisji Rozjemczej ROD z dnia ……………..
……………… odwołał się od wymierzonych mu kar
regulaminowych. Nie odniósł się do uchwały o poz-
bawieniu członkostwa Związku, ograniczając się do
zarzutów pod adresem zarządu ROD, które nie dotyczą
zdarzenia z dnia………….

Komisja Rozjemcza ROD orzeczeniem z dnia
…………. r. uwzględniła odwołanie i przekazała sprawę
do ponownego rozpatrzenia przez zarząd. W uzasadnieniu

wskazała, że …………….. nie miał możliwości złożenia
wyjaśnień i obrony z powodu niemożliwości uczestnictwa
w obradach zarządu ROD.

W ocenie Krajowej Komisji Rozjemczej w postę-
powaniu rozjemczym Komisja Rozjemcza Ogrodu nie
dopełniła obowiązku wynikającego z § 16 ust. 4 Regu-
laminu Postępowania Komisji Rozjemczych. Wszczy-
nając postępowanie przed wyznaczeniem terminu po-
siedzenia powinna wystąpić do zarządu ROD o uzupeł-
nienie dokumentacji uzasadniającej podjęcie uchwały.
Kolejnym uchybieniem było naruszenie § 17 ust. 2
Regulaminu stanowiącego obowiązek wezwania stron na
posiedzenie zespołu orzekającego. Pozbawiono w ten
sposób członka Związku i przedstawiciela zarządu
możliwości złożenia wyjaśnień i obrony ich interesów.
Uchybieniem jest również to, że sentencję orzeczenia
komisji rozjemczej ogrodu z dnia …………… r. zarząd
ROD otrzymał dopiero ………….. , a zgodnie z § 31
Regulaminu odpis orzeczenia z uzasadnieniem Komisja
Rozjemcza przesyła stronom za zwrotnym potwier-
dzeniem odbioru w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia
sentencji.

Od przedmiotowego orzeczenia Komisji Rozjemczej
ROD zarząd ROD w dniu …………r. wniósł odwołanie
do Okręgowej Komisji Rozjemczej w ……………...
Rozpatrując odwołanie OKR orzeczeniem z dnia
…………….. r. oddaliła odwołanie i przekazała sprawę
zarządowi do ponownego rozpatrzenia. Tym samym
utrzymała w mocy orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD.
Nie sposób nie zwrócić uwagi na lakoniczne uzasadnienie
orzeczenia ograniczające się jedynie do zacytowania § 25
statutu PZD. Okręgowa Komisja Rozjemcza nie
ustosunkowała się do wyjaśnienia przedstawionego w
odwołaniu, że ………………. był wezwany do złożenia
wyjaśnień w sprawie zdarzenia z dn. ………... i poin-
formowany o terminie posiedzenia zarządu, na którym
rozpatrywana będzie jego sprawa. Wskazując
lakoniczność uzasadnienia należy przypomnieć tryb
postępowania rozjemczego określony w § 43 Regulaminu
pkr. W postępowaniu odwoławczym OKR naruszyła § 41
ust. 2 Regulaminu pkr albowiem mimo obowiązku nie
wezwała stron na posiedzenie zespołu orzekającego
pozbawiając je tym samym możliwości złożenia wyjaś-
nień oraz prawa do obrony i ochrony interesów.
Niedopuszczalna w obiegu wewnątrzzwiązkowym a także
zewnętrznym jest sentencja orzeczenia sporządzona przez
OKR. Sentencja orzeczenia powinna zawierać informacje
wynikające z § 29 ust. 4 Regulaminu pkr i odpowiadać
wzorowi obowiązującemu w PZD.

Obie instancje rozjemcze nie dopełniły obowiązku
sporządzenia protokołów z przebiegu posiedzenia zarządu
zespołu orzekającego, określonego w § 18 ust. 2 i § 19
Regulaminu pkr.

Oceniając zgromadzoną dokumentację, poza sporem
jest, że członkowi Związku zarząd ROD zapewnił prawo

113



do ochrony i obrony jego interesów. Uchwała zarządu
ROD  nr ……….z dnia …………… r. o pozbawieniu
………………… członkostwa PZD i prawa użytkowania
działki jest zasadna i zgodna z obowiązującymi
przepisami wewnątrzzwiązkowymi.

Reasumując powyższe ustalenia, w świetle powołanych
przepisów związkowych, Krajowa Komisja Rozjemcza
uwzględnia skargę wniesioną w trybie nadzwyczajnym i
w oparciu o § 57 Regulaminu pkr orzeka jak w sentencji
orzeczenia.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego Krajowej
Komisji Rozjemczej PZD

/-/ Tadeusz Mańko

W stycz niu KR PZD opu bli ko wa ła na swo jej stro nie in ter ne to wej in for ma cję,
na te mat po wsta ją ce go wła śnie ar chi wum ru chu dział ko we go. Za chę ci ła w nim
wszyst kich mi ło śni ków ru chu dział ko we go do dzie le nia się ma te ria ła mi, któ re
mo gły by wzbo ga cić zbiór. Ko mu ni kat spo tkał się z po zy tyw nym przy ję ciem,
wie lu dział kow ców wy ra zi ło po par cie dla na szej ini cja ty wy. Rów no cze śnie do
KR PZD skie ro wa ne zo sta ły licz ne py ta nia, któ re do ty czy ły przede wszyst kim ro -
dza ju in te re su ją cych nas ma te ria łów.

Przy po mi na my więc, że cen ne są dla nas wszyst kie hi sto rycz ne wy daw nic twa
zwią za ne z ru chem dział ko wym. W szcze gól no ści: ar ty ku ły, bro szu ry, re gu la mi -
ny, książ ki, zdję cia, ko pie za pi sów kro nik ogro do wych, le gi ty ma cje człon kow -
skie. Je ste śmy za in te re so wa ni tak że do ku men ta cją z V Mię dzy na ro do we go
Kon gre su Dział kow ców, któ ry od był się Po zna niu w 1935 ro ku, ar chi wal ny mi
nu me ra mi „Dział kow ca Pol skie go” oraz in ny mi pu bli ka cja mi o te ma ty ce dział -
ko wej, któ re uka zy wa ły się w okre sie przed wo jen nym i po wo jen nym.  

Zgro ma dze nie tak cen nych ma te ria łów po słu ży KR PZD do opra co wa nia rze -
tel ne go kom pen dium wie dzy na te mat hi sto rii ru chu dział ko we go, a w przy szło -
ści być mo że do po wsta nia mu zeum ogrod nic twa dział ko we go. Za pew nia my, że
wszyst kie ma te ria ły zo sta ną ska ta lo go wa ne, a li sta dar czyń ców zo sta nie opu bli -
ko wa na ra zem z opra co wa ną mo no gra fią ru chu dział ko we go.

Za chę ca my do współ two rze nia ar chi wum ru chu dział ko we go, któ re z pew no -
ścią bę dzie źró dłem cen nych in for ma cji i przy słu ży się przy szłym po ko le niom. 

Ma te ria ły na le ży wy sy łać na ad res Kra jo wej Ra dy PZD 

Kra jo wa Ra da PZD
ul. Bo bro wiec ka, 00-728 War sza wa 
lub dro gą ma ilo wą na ad res: me dia@pzd.pl

Za chę ca my do współ two rze nia ar chi wum ru chu dział ko we go
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Prze ka zu je my w Pań stwa rę ce pły tę DVD z fil mem do ku men tu ją cym naj do -
nio ślej sze mo men ty IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD. Film ten przy bli -
ży Pań stwu naj waż niej sze wy zwa nia sto ją ce przed Związ kiem, a tak że
sta no wi ska po li ty ków zaj mu ją cych głos w na szych spra wach. Za po zna ją się
Pań stwo tak że z frag men ta mi wy stą pień dzia ła czy dział ko wych róż nych szcze -
bli. Przed sta wia my rów nież dział kow ców od zna czo nych Zło ty mi od zna ka mi i
Od zna ka mi za za słu gi dla PZD.



115

LIST KR PZD DO MARSZAŁEK SEJMU RP 
EWY KOPACZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

I. II POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD  . . . . . . . . . .2
1. Informacje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Uchwały  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
• UCHWAŁA Nr 1/II/2012 KR PZD z dnia 24 lutego 2012 r. 

w sprawie oceny przebiegu IX Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Zwiàzku Działkowców  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
•UCHWAŁA Nr 6/II/2012 KR PZD z dnia 24 lutego 2012 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/V/2008 Krajowej Rady 
PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wpisowego 
w Polskim Zwiàzku Działkowców  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

• UCHWAŁA Nr 8/II/2012 KR PZD z dnia 24 lutego 2012 r. 
w sprawie powołania stałych komisji problemowych  . . . . . . . .5

• UCHWAŁA Nr 9/II/2012 KR PZD z dnia 24 lutego 2012 r. 
w sprawie nadania sztandaru ROD poło˝onym 
w Powiecie Gnieênieƒskim na terenie działania 
Okr´gowego Zarzàdu PZD w Poznaniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

• UCHWAŁA Nr 10/II/2012 KR PZD z dnia 24 lutego 2012 r. 
w sprawie nadania sztandaru ROD im. Króla Stanisława
Leszczyƒskiego w Lesznie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

• UCHWAŁA Nr 3/II/2012 KR PZD z dnia 24 lutego 2012 r. 
w sprawie planu pracy Krajowej Rady PZD  . . . . . . . . . . . . . . .8
Plan pracy KR PZD na 2012 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

II. MODERNIZACJA DZIAŁEK W ROD  . . . . . . . . . . . .13
1. Wyniki programu sonda˝owego w Warszawie  . . . . . . . . . . . .13
2. Pismo KR do OZ w sprawie programu pilota˝owego  . . . . . . .17
3. Wyniki programu pilota˝owego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
4. Program modernizacji działek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
• UCHWAŁA Nr 5/II/2012 KR PZD z dnia 24 lutego 2012 r. 

w sprawie Programu modernizacji działek w ROD  . . . . . . . . 25
Program modernizacji działek w ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

III. REGULAMIN ROD ZNOWELIZOWANY
UCHWAŁÑ KR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

• UCHWAŁA Nr 7/II/2012 KR PZD z dnia 24 lutego 2012 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
• Regulamin ROD uchwalony przez Krajowà Rad´ PZD 

w dniu 7 kwietnia 2004 roku – stan na dzieƒ 
1 maja 2012 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

ROZDZIAŁ I Przepisy wst´pne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
ROZDZIAŁ II Zasady organizacyjne ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ROZDZIAŁ III Walne zebranie członków ROD  . . . . . . . . . . . . .37
ROZDZIAŁ IV Zarzàd ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
ROZDZIAŁ V DziałalnoÊç kontrolna w ROD  . . . . . . . . . . . . . . . 41
ROZDZIAŁ VI DziałalnoÊç rozjemcza i mediacyjna w ROD  . . .41
ROZDZIAŁ VII Przyjmowanie w poczet członków Zwiàzku 
i przydzielanie działek w ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ROZDZIAŁ VIII Zmiana u˝ytkownika działki  . . . . . . . . . . . . . . .43
ROZDZIAŁ IX Zagospodarowanie ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
ROZDZIAŁ X Zagospodarowanie działki  . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
ROZDZIAŁ XI Społeczna Słu˝ba Instruktorska  . . . . . . . . . . . . .49
ROZDZIAŁ XII Przepisy porzàdkowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
ROZDZIAŁ XIII Składka, opłaty i Êwiadczenia   . . . . . . . . . . . . . 52
ROZDZIAŁ XIV Likwidacja ROD (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . 52
ROZDZIAŁ XV Postanowienia koƒcowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

IV. Z PRAC PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD  . . . . .53
1. Prezydium KR PZD w dnia 29 listopada 2011 r. . . . . . . . . . . . 53
2. Prezydium KR PZD w dnia 29 grudnia 2011 r.  . . . . . . . . . . . .53
3. Prezydium KR PZD w dniu 26 stycznia 2012 r.  . . . . . . . . . . .54
4. Prezydium KR PZD w dniu 13-14 lutego 2012 r.  . . . . . . . . . .54
5. Prezydium KR PZD w dniu 23 lutego 2012 r.  . . . . . . . . . . . . .54
• STANOWISKO Prezydium KR PZD z dnia 26 stycznia 

2012 r. w sprawie zawierania umów dzier˝awy 
z właÊcicielami gruntów, na których funkcjonujà ROD  . . . . . 55

• UCHWAŁA Nr 246/2011 Prezydium KR PZD z dnia 
29 listopada 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na 
inwestycje i remonty w ROD w zakresie usuwania
skutków powodzi z 2010 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

V. INFORMACJE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
1. Likwidacje ROD w 2011 roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
2. Spotkanie działkowców z Wojewodà Wielkopolskim  . . . . . . .59
3. Stowarzyszenia „działkowców” – szczytne hasła, niskie
pobudki, jeszcze gorsza praktyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
4. Starosta Pilski: nie nale˝y zmieniaç Ustawy o ROD  . . . . . . .62
5. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD  . . . . . . . . . . .63
6. Sàd Rejestrowy zatwierdził zmiany w Statucie PZD  . . . . . . .63
7. Dzi´ki ustawie o ROD i Zwiàzkowi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
8. Spotkanie z posłem M. Kraczkowskim z Piły  . . . . . . . . . . . . .64
9. Spotkanie z władzami samorzàdu złotowskiego  . . . . . . . . . . .65
10. Agencja Mienia Wojskowego nie liczy si´ 
z działkowcami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
11. Zwiàzek pomaga Rodzinnym Ogrodom Działkowym  . . . . . .67
12. Walka Zwiàzku o ROD „Michałówek” w Tomaszowie
Mazowieckim nie ustaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
13. Poradnik Prezesa ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Listy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
• Zarzàd ROD „Irys” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
• Okr´gowy Zarzàd Âlàski PZD w Katowicach  . . . . . . . . . . . . .69
• Prezes ROD „Nasza Wiosna” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . .70
• Okr´gowy Zarzàd Podkarpacki PZD, Delegatura Rejonowa 

w Tarnobrzegu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
• Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie  . . . . . . . . . . . . . . .70
• Okr´gowy Zarzàd Podkarpacki PZD w Rzeszowie  . . . . . . . . .71
• ROD im. kmdr. ppor. Jana Grudziƒskiego w Gdyni  . . . . . . . . .71
• Prezydium, Zarzàd, Komisja Rewizyjna i Rozjemcza 

SPIS TREÂCI



116

w Opolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
• ROD „Sahara” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
• ROD „Obroƒca” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
• ROD „Stokrotka” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
• ROD „Oaza” w Głuchołazach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
• ROD „LeÊna Dolina” w Kwidzynie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
• ROD „Słoneczne Wzgórze” w Wałbrzychu  . . . . . . . . . . . . . . .74
• Okr´gowy Zarzàd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju  . . . . . . .74
• ROD „PoÊwi´tne” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
• Zarzàd ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu  . . . . . . . . . . . . . . . .75 
• Zarzàd ROD „Zdrowie” w OleÊnicy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
• ROD „Wodnik” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Lublinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
• Zarzàd ROD „Wiosna” w Jelcz-Laskowicach  . . . . . . . . . . . . . .77
• Okr´gowy Zarzàd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju  . . . . . . .77
• Krajowa Komisja Rozjemcza PZD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
• ROD „Bystrzyca” w Lublinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
• ROD im. B. Chrobrego w Oławie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
• Zarzàd ROD „Kłos” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
• Zarzàd ROD „Szczepin” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
• Prezesi i członkowie zarzàdów ROD z terenu działania 

okr´gu koszaliƒskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
• ROD „Przyjaêƒ” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
• ROD „Dalie” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
• ROD „Pokój” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
• Danuta Panek z Wrocławia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
• Kolegium Prezesów ROD w Lubsku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
• ROD „Pod D´bami” w Miliczu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
14. Postanowienia II Kongresu PZD wysłane do posłów  . . . . . .83
15. Podzi´kowania posłów dla Krajowej Rady  . . . . . . . . . . . . . .83
• Poseł na Sejm RP Krystyna Łybacka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
• Poseł na Sejm RP Magdalena Maria Kochan  . . . . . . . . . . . . . .84
• Poseł na Sejm RP prof. Jan Szyszko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
• Biuro Poselskie Andrzeja Jaworskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
• Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
• Poseł na Sejm RP Tomasz Makowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
• Poseł na Sejm RP Brygida Kolenda-ŁabuÊ  . . . . . . . . . . . . . . .86
• Biuro Poselskie Grzegorza Matusiaka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
• Parlament Europejski, Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . .86
• Poseł na Sejm RP prof. Jerzy ˚y˝yƒski  . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
• Biuro Poselskie Marii Nowak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
• Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke  . . . . . . . .87
• Poseł na Sejm RP Tomasz Szymaƒski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
• Poseł na Sejm RP Bo˝ena Sławiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
• Posłanka do Parlamentu Europejskiego 

prof. dr hab. Danuta Hübner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
• Poseł do Parlamentu Europejskiego LIDIA GERINGER 

DE OEDENBERG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
• Poseł na Sejm RP Marek Poznaƒski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
• Biuro Parlamentarne PSL, Andrzej Grzyb  . . . . . . . . . . . . . . .90
16. Program modernizacji – w realizacji!  . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
17. Konkursy krajowe w 2012 roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

18. Sytuacja ROD „Zgoda” w Katowicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

VI. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE  . . . . . . . . . . 92
1. Sprawozdania finansowe ROD za 2011 r.  . . . . . . . . . . . . . . . .92
2. Podział wypracowanej nadwy˝ki rocznej  . . . . . . . . . . . . . . . . .93
3. Komunikat w sprawie druków do sprawozdaƒ finansowych
ROD za 2011 r. i preliminarzy finansowych na 2012 rok  . . . . . .93
4. Plan Zagospodarowania ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
5. Tablice Informacyjne w ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
6. Kto jest odpowiedzialny za oczyszczanie terenów 
przyległych do ROD?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
7. Korzystanie z energii elektrycznej na działkach w ROD  . . . .95
8. Zawiadomienie o walnym zebraniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
9. Sposób obliczania opłaty za energi´ elektrycznà 
a opłata energetyczna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

VII. PORADY PRAWNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

VIII. PUBLICYSTYKA ZWIÑZKOWA  . . . . . . . . . . . . .98
• Wst´p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
• Materiały ze strony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
• Czy stałe zamieszkiwanie w ROD to „w´zeł gordyjski”?  . . . .98
• RODariusze wszystkich ogrodów…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
• Organizacja szkolenia i troska Zarzàdów ROD o nastroje

działkowców – gwarancjà istnienia ogrodów w Polsce  . . . . .101
• Zmiana modelu ROD   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
• System zach´t  dla współmał˝onków członków PZD  . . . . . .103
• Nie godzimy si´, aby pozbawiono nas ustawy o ROD!  . . . . .103
• Sposoby na zwi´kszenie liczby członków Zwiàzku   . . . . . . .104
• Działkowcy w oczekiwaniu na werdykt Trybunału

Konstytucyjnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
• Kierunki działaƒ w celu zwi´kszenia liczby członków PZD  .106
• Problemy, z którymi muszà radziç sobie ROD  . . . . . . . . . . . 107
• Zapisy regulaminu nie sà restrykcyjne, lecz słu˝à 

dobru działkowców  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
• Zwiàzek jako harmonijna całoÊç  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

IX. INFORMACJE WYDAWNICZE  . . . . . . . . . . . . . .108
• Ju˝ jest!! Vademecum działkowca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
• Nowe Wydanie „Prawo w PZD”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
• „Zbiór przepisów zwiàzkowych” II wydanie  . . . . . . . . . . . . .109
• Film z IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD  . . . . . . . . . . . .109
• Film z II Kongresu PZD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

X. PZD W INTERNECIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
1. Wst´p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
2. Nowa Strona inetrentowa KR PZD – www.pzd.pl  . . . . . . . .110
3. Strony internetowe OZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
4. Strony internetowe ROD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

XI. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ  . . . . .112


