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1

Na prze strze ni ostat nich dwóch lat znacz nie na si li ły się dzia ła nia wy mie rzo ne w pod sta wy ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, w ist nie nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a tym sa mym 
w do ro bek mi lio na pol skich ro dzin. Dzia ła nia te za po cząt ko wa ne zo sta ły 22 lu te go 2010 r., kie dy to
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go Lech Gar doc ki pod wa żył kon sty tu cyj ność sze ściu artykułów
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, a 6 wrze śnia 2010 r. za żą dał uchy le nia ca łej usta wy. 
W ten spo sób za kwe stio no wa ny zo stał sys tem sta no wią cy pod sta wę dla ist nie nia i roz wo ju bli sko pię -
ciu ty się cy ogro dów na le żą cych do PZD. W wy ni ku ta kie go roz wo ju wy da rzeń Zwią zek zmu szo ny
był zwo łać II Kon gres PZD w ce lu do ko na nia rze tel nej oce ny sy tu acji, w ja kiej zna la zły się ogro dy
i Zwią zek. Po za czte re ma ty sią ca mi de le ga tów oraz licz nie za pro szo ny mi go ść mi (par la men ta rzy -
sta mi, przed sta wi cie la mi par tii po li tycz nych, rzą du, sa mo rzą du te ry to rial ne go) do udzia łu w tym
waż nym dla Związ ku wy da rze niu za pro sze ni zo sta li tak że Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski
oraz Pre mier RP Do nald Tusk. Mi mo te go, że dział kow cy li czy li na obec ność naj waż niej szych osób
w na szym pań stwie, za wie dli się. Po dob ne od czu cia to wa rzy szy ły im pod czas IX Kra jo we go Zjaz -
du De le ga tów PZD, któ ry od był się 16 i 17 grud nia 2011r. Oprócz Pre zy den ta i Pre mie ra RP za pro -
szo na zo sta ła tak że no wo wy bra na Mar sza łek Sej mu Pa ni Ewa Ko pacz. 

Pre mier RP Do nald Tusk bez ja kiej kol wiek od po wie dzi po zo sta wił wy sła ne do Nie go za pro sze nie
na II Kon gres PZD. Z bra kiem re ak cji spo tkał się tak że list pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go
wy sła ny do Pre mie ra 27 wrze śnia 2011 r., któ ry za wie rał opis trud nej sy tu acji w ja kiej zna leź li się
dział kow cy. 

Po dob ną po sta wę pre zen tu je Mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz, któ ra bez od ze wu po zo sta wi ła skie -
ro wa ny do Niej List IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD pod któ rym pod pi sa ło się 430 de le ga -
tów wy bra nych na Zjazd. W li ście tym dział kow cy zwró ci li się z proś bą o wspar cie ich dzia łań
ma ją cych na ce lu obro nę Usta wy o ROD. Z mil cze niem spo tkał się tak że List KR PZD zło żo ny na
rę ce Pa ni Mar sza łek w dniu 24 lu te go 2012. W pi śmie tym Kra jo wa Ra da PZD za pro po no wa ła spo -
tka nie umoż li wia ją ce pod ję cie dia lo gu władz pań stwa ze śro do wi skiem dział kow ców.  Nie ste ty, Pa -
ni Mar sza łek Sej mu ten list tak że po zo sta wi ła bez od po wie dzi. 

Za pro sze nie na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD i II Kon gres otrzy mał tak że Pre zy dent RP Bro -
ni sław Ko mo row ski. Mi mo te go, że nie po ja wił się oso bi ście skie ro wał do uczest ni ków obu wy da -
rzeń bar dzo przy chyl ne li sty. Spo sób roz ło że nia ak cen tów ode bra ny zo stał ja ko prze jaw zro zu mie nia
i po par cia dla istot nej funk cji ja ką ogro dy i ca ły ruch ogrod nic twa dział ko we go ma ją do speł nie nia
w spo łe czeń stwie. 

Mi lion pol skich dział kow ców po trze bu je jed nak kon kret nych de kla ra cji i za ję cia sta no wi ska przez
oso by pia stu ją cych naj waż niej sze urzę dy w na szym pań stwie. Tym cza sem dział kow cy po zo sta wie ni
zo sta ją sa mym so bie, co jest od bie ra ne przez mi lio no wą spo łecz ność z nie po ko jem. Po twier dze niem
te go są li sty, któ re w ostat nich dniach dział kow cy ma so wo kie ru ją do Pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go, Pa ni Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz, Pre mie ra Do nal da Tu ska, a w ostat nich dniach tak że
Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki mor skiej Sła wo mi ra No wa ka. We wszyst kich tych li -
stach moż na do szu ki wać się wspól ne go mia now ni ka – dział kow cy wy ra ża ją swo je po par cie dla Usta -
wy o Rod z 2005 r., do ma ga ją się jej za cho wa nia w nie zmie nio nym kształ cie oraz zwra ca ją się z proś bą
do naj waż niej szych osób w na szym pań stwie o za bra nie gło su w waż nej dla nich spra wie. Po nie waż
do KR PZD nad sy ła ne są ko pie li stów po czu li śmy się zo bo wią za ni do ich upu blicz nie nia – naj pierw
na stro nie in ter ne to wej KR PZD, a te raz tak że w spe cjal nym nu me rze „Biu le ty nu”. 

Kon ty nu owa nie do tych cza so wych dzia łań i po dej mo wa nie no wych jest szcze gól nie  dziś nie zwy -
kle po trzeb ne. Waż ne jest, by jak naj więk sza licz ba człon ków Związ ku się gnę ła po pió ro i tak 
czę sto wy po wia da ne nie po ko je, prze la ła na pa pier. Dziś szcze gól nie moc no brzmią sło wa 

I. WST¢P



Hi sto ria ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, to
roz wój i od bu do wa, a od nie daw na tak że za żar ta wal ka 
w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Zwy cię stwa i suk ce sy na sze go śro do wi ska za wsze by ły
wy ni kiem wspól ne go, kon se kwent ne go dzia ła nia oraz

2

Ape lu IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD o ma so wy udział dział kow ców w obro nie swo -
ich praw i ogro dów ro dzin nych. „Są pew ne dzia ła nia w któ rych nikt nas nie wy rę czy. Na wet
naj gło śniej szy sprze ciw kil ku dział kow ców, ni gdy nie bę dzie tak sku tecz ny jak pro test mi lio -
no wej spo łecz no ści człon ków PZD”. W na szej dział ko wej jed no ści jest praw dzi wa si ła. 

Po nie waż dział kow cy wie lo krot nie kie ro wa li za py ta nia do KR PZD o do kład ne ad re sy przed -
sta wi cie li na szych władz,  na któ re na le ży wy słać li sty w obronie po da je my je po ni żej. 

(mz)

cięż kiej pra cy wszyst kich dział kow ców. Oko licz no ści 
w ja kich się zna leź li śmy, obo wią zu ją ce obec nie re alia po -
li tycz ne, go dzą w in te re sy dział kow ców i Związ ku. Dziś,
bar dziej niż kie dy kol wiek wcze śniej, dział kow cy mu szą
po ka zać swo ją sku pio ną wo lę, de ter mi na cję w dą że niu do

Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski
ul. Wiej ska 10
00-902 War sza wa

Mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz 
ul.Wiej ska 4/6/8
00-902 War sza wa

Pre mier Do nald Tusk
ul. Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 War sza wa

Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
Sła wo mir No wak
ul. Cha łu biń skie go 4/6
00-928 War sza wa

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, 16–17 grudnia 2011 r.

APEL
IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD 

z dnia 17 grudnia 2011 roku
do działkowców o masowy udział w obronie swoich praw i ogrodów rodzinnych



ce lu. Po now nie mu si my wy ka zać te ce chy, któ re po woj -
nie po zwo li ły nam prze kształ cić po ora ne szrap ne la mi
ugo ry w kwit ną ce ogro dy. Nie mo że my po zwa lać so bie
na okre sy prze sto ju, uśpie nia i ma ra zmu, gdyż nie przy -
chyl ne śro do wi ska tyl ko cze ka ją, by wy ko rzy stać tę sy tu -
ację do re ali za cji swo ich ce lów. Wszy scy ra zem mu si my
obu dzić w so bie po kła dy za an ga żo wa nia i chęć do wspól -
ne go dzia ła nia, w imię obro ny na sze go wspól ne go in te re -
su i war to ści.

Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją fun da men tal nych za pi sów usta wy o ROD nie za po -
wia da nic do bre go. Nie mo że my jed nak bier nie cze kać na
roz wój wy da rzeń. Tak nie daw no, bo w we wrze śniu te go
ro ku, w cza sie II Kon gre su PZD, licz ni po li ty cy za de kla -
ro wa li swo ją po moc i wspar cie dla Związ ku. Nie bój my
się się gnąć po pió ro, by przy po mnieć im o tym. Nie mo -
że my bo wiem li czyć na to, że oka żą się wspa nia ło myśl ny -
mi mę ża mi sta nu, któ rzy bę dą przej mo wać się lo sem
mil czą cej spo łecz no ści. Mu si my pa mię tać, że w pew nych
dzia ła niach nikt nas nie wy rę czy. Na wet naj gło śniej szy
sprze ciw kil ku dział kow ców, ni gdy nie bę dzie tak sku tecz -
ny, jak pro test mi lio no wej spo łecz no ści człon ków PZD.

Nie za po mi na my oczy wi ście o do tych cza so wych, bu -
du ją cych, ale i in spi ru ją cych pro te stach na sze go śro do wi -
ska - 235 ty się cy pod pi sów po pie ra ją cych pro jekt tej
usta wy, 620 ty się cy pod pi sów w obro nie usta wy o ROD,
ty sią ce li stów pro te sta cyj nych wy sy ła nych do Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Mar szał ka Sej mu, Pre zy den -
ta RP i in nych de po zy ta riu szy wła dzy w na szym kra ju.
Nie mo że my jed nak za trzy mać się na tych dzia ła niach. Je -
śli nie po ka że my na szej de ter mi na cji, kon se kwen cji i si ły
w spo sób zde cy do wa ny, i co naj waż niej sze jed no gło śny,
utra ci my dzie dzic two Zie lo nej Rzecz po spo li tej.

W hi sto rii na szej or ga ni za cji mo że my zna leźć wie le
przy kła dów po twier dza ją cych sku tecz ność wspól ne go
dzia ła nia. War to od wo łać się do lat 80. ubie głe go wie ku,
kie dy PZD po wstał ja ko sa mo dziel na, nie za leż na or ga ni -
za cja zrze sza ją ca dział kow ców, co stwo rzy ło sprzy ja ją ce
wa run ki do roz wo ju tra dy cji ogro dów dział ko wych. In -
nym przy kła dem jest trwa ją ca od 1990 ro ku ba ta lia 

w obro nie ogro dów dział ko wych i praw dział kow ców. Ba -
ta lia, któ rą uda je nam się sku tecz nie to czyć wy łącz nie
dzię ki za an ga żo wa niu i ka te go rycz nej po sta wie na szych
człon ków.

De ter mi na cja w obro nie naj cen niej szych war to ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, jed ność w dzia ła niu i za an ga -
żo wa nie ca łe go śro do wi ska by ła od za wsze na szą naj moc -
niej szą stro ną i po zwa la ła od kil ku na stu lat sku tecz nie
bro nić ogro dów, Związ ku i praw dział kow ców. Nie osią -
ga li by śmy na szych ce lów, gdy by nie świet na or ga ni za cja
oraz wiel ka pra ca wy ko na na przez mi lion na szych człon -
ków roz sia nych nie mal po ca łej Pol sce. Nie ba ga tel ną ro -
lę w tych dzia ła niach ode grał rów nież PZD, sca la ją cy 
i ko or dy nu ją cy dzia ła nia na te re nie ca łe go kra ju. Si łą 
i upór dział kow ców zo sta ły w prze my śla ny spo sób ukie -
run ko wa ne na naj lep sze to ry i da ły re zul ta ty, któ ry mi dziś
mo że my się cie szyć. War to, by każ dy z nas miał w pa mię -
ci sta no wi sko II Kon gre su PZD, któ ry usto sun ko wał się
do spra wy in te gra cji dział kow ców w na stę pu ją cych sło -
wach: „(...) II Kon gres PZD zwra ca się do wszyst kich
dział kow ców i struk tur o za cho wa nie jed no ści, o peł ną in -
te gra cję na sze go śro do wi ska, jest to bowiem gwa ran cja
ist nie nia ogro dów i Związ ku, gwa ran cja za cho wa nia praw
dział kow ców usta no wio nych usta wą o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, a tak że gwa ran cja moż li wo ści peł ne go
ko rzy sta nia z przy słu gu ją cych dział kow com praw. II Kon -
gres zwra ca się do wszyst kich dział kow ców i wszyst kich
struk tur z we zwa niem:

„Nie daj my się ni gdy po dzie lić!

Nie po zwól my ni gdy się roz bić!

Tyl ko ra zem za cho wa my na sze ogro dy dla przy szłych
po ko leń”.

Dziś te sło wa po zo sta ją bar dziej ak tu al nie niż kie dy kol -
wiek. Dział kow cy! Oby wa te le Zie lo ne Rzecz po spo li tej!
Nie kła niaj my się cu dzym in te re som! Nie po zwól my so bie
ode brać do rob ku po ko leń! Nikt nam si łą nie od bie rze pię -
dzi zie mi dział ko wej! Niech ży je Zie lo na Rzecz po spo li ta!

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO
ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Przewodniczący Zjazdu

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r.
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Szanowny Pa nie Mi ni strze
Wy pa da na sa mym po cząt ku za dać Pa nu py ta nie, dla cze go w Pol sce, je dy nym kra ju w Unii Eu ro pej skiej,

wła dza usta wo daw cza i wy ko naw cza dą ży do li kwi da cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go? To nie jest py ta -
nie po zba wio ne sen su, bo wiem ta kie dzia ła nia prze ciw dział kow com, ogro dom dział ko wym i Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców pro wa dzo ne są już od 1990 r., kie dy 17 po słów zło ży ło pro jekt za kła da ją cy li kwi -
da cję ogro dów w cią gu pół ro ku i jesz cze zo bo wią za nie dział kow ców do po sprzą ta nia po so bie. Za dział kow -
ca mi opo wie dzia ły się wów czas naj wyż sze au to ry te ty mo ral ne na sze go Pań stwa i pro jekt zo stał wy co fa ny.
Sa ma idea prze ję cia jak naj ta niej i jak naj szyb ciej grun tów ogro dów dział ko wych i prze pę dze nia z nich dział -
kow ców i PZD jest na dal ak tu al na. 

Wszyst kim ge nial nym pro jek tom no wych ustaw zgła sza nych do Sej mu przy świe ca ły te sa me ce le: 
- po pierw sze roz bić or ga ni za cję dział kow ców – Pol ski Zwią zek Dział kow ców, po zba wić ją upraw nień,

aby dział kow cy nie mo gli mó wić wła snym gło sem o wła snych spra wach,
– po dru gie znieść wszyst kie upraw nie nia przy słu gu ją ce dział kow com, w tym pra wa do grun tu oraz pra -

wa wła sno ści do ma jąt ku na dział ce,
– i wresz cie po trze cie - upra wia nie dzia łek, tych co jesz cze zo sta ną, spro wa dzić do cza so wej i od płat nej

dzier ża wy.
Po żą da nym skut kiem tych trzech kie run ków bę dzie oczy wi ście cał ko wi te znie sie nie za sad li kwi da cji

ogro du. Na resz cie nie trze ba bę dzie za nic pła cić dział kow com i li kwi do wać ogród kie dy się chce i na każ -
dy cel. 

A dział kow cy? Ko niec dzier ża wy i do wi dze nia!. Acha, jesz cze po sprzą tać po so bie!
Przez 22 la ta nic się nie zmie ni ło, na wet słyn ne pro jek ty uwłasz cze nio we koń czy ły by się dla dział kow -

ców ogra ni czo ną w cza sie i od płat ną dzier ża wą.
Dzi siaj, wbrew wie lo krot nym za pew nie niom po li ty ków, ale tak że Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, któ re go

za da nia w za kre sie ogro dów dział ko wych prze ję ło Mi ni ster stwo pod Pa na kie row nic twem, pro wa dzi się
in ten syw ne pra ce nad no wą usta wą o ogrod nic twie dział ko wym, któ rej za ło że nia do kład nie wpi su ją się w
do tych cza so we pro jek ty.

Pa nie Mi ni strze
Nie bez po wo du przy to czy li śmy za pew nie nia Pa na po przed ni ka, bo wiem w chwi li obec nej służ by Pa na

Mi ni ster stwa w spo sób czyn ny uczest ni czą w pro ce sie two rze nia no wej usta wy o ogrod nic twie dział ko -

Pan Stanisław Nowak
Minister

Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej

LIST OTWARTY
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wym. Pań scy urzęd ni cy to czą de ba ty na ten te mat z po sła mi, sto wa rzy sze nia mi, tyl ko nie z Pol skim Związ -
kiem Dział kow ców, bo to nie pa su je do kon cep cji. Prze cież nie bę dzie się kon sul to wać pro jek tu usta wy z
or ga ni za cją, gdy za kła da się jej cał ko wi te po zba wie nie do tych cza so wych upraw nień w spra wach ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

To nie waż ne, że ta or ga ni za cja re pre zen tu je je den mi lion pol skich ro dzin. Nie waż ne, że 620 ty się cy dział -
kow ców pod pi sa ło się na li stach w obro nie usta wy o ROD. 

Nie waż ne, że set ki ty się cy dział kow ców pod pi su je się pod sta no wi ska mi i ape la mi kie ro wa ny mi do naj -
wyż szych or ga nów w Pań stwie, aby zo sta wić wresz cie w spo ko ju usta wę, ro dzin ne ogro dy dział ko we i Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. 

Waż ne jest tyl ko to, ile moż na za ro bić na tym in te re sie. 
Waż ne jest to, że te ni by sto wa rzy sze nia dą żą je dy nie do li kwi da cji PZD, choć by po tru pach chcą wy wal -

czyć le ga li za cję swo ich sa mo wo li bu dow la nych, za któ re zo sta li wy rzu ce ni ze spo łecz no ści dział ko wej. Ta -
cy wła śnie „obroń cy de mo kra cji” pa su ją do kon cep cji, choć wia do mo prze cież, że zo sta ną po trak to wa ni tak
sa mo, jak wszy scy uczci wi dział kow cy. Dzi siaj jed nak sta no wią dla urzęd ni ków Pa na Mi ni ster stwa „czyn -
nik spo łecz ny opi niu ją cy za ło że nia do pro jek tu”. Moż na rzec, że ani Mro żek, ani Kaf ka by te go nie wy my -
śli li. 

Pa nie Mi ni strze
Dział kow cy do sko na le zda ją so bie spra wę z te go, że tak na praw dę li czy się tyl ko „ka sa”, ja ką moż na za -

ro bić na ogro dach. I nie cho dzi tu o żad ne re for my pod szczyt ny mi ha sła mi „de mo kra cji i plu ra li zmu”. To
tyl ko fa sa da dla ma lucz kich, aby wiel cy sta li się jesz cze bo gat si. Traf nie okre ślił to pla kat wy da ny z oka zji
I Kon gre su PZD, ze spy cha czem de mo lu ją cym ogród i na pi sem „grunt to in te res!”.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze
Pa da ją w tym li ście gorz kie i ostre sło wa, ale ja kie ma ją pa dać, je śli mi lio no wą or ga ni za cję trak tu je się jak

po wie trze, igno ru je, nie od po wia da na żad ne wy stą pie nia? Ja kie ma ją pa dać sło wa, je śli od 22 lat ruch ogrod -
nic twa dział ko we go i or ga ni za cja dział kow ców są po ni ża ne, lek ce wa żo ne, oskar ża ne o ca łe zło, ja kie się w
na szym kra ju ple ni na róż nych płasz czy znach? Ja kie ma ją pa dać sło wa, je śli PZD nie był oskar ża ny chy ba
jesz cze tyl ko o pla my na słoń cu? 

Czy na to wszyst ko za słu gu je ruch o 115 let niej tra dy cji słu że nia spo łe czeń stwu? Czy wresz cie w de mo -
kra tycz nej Pol sce lu dzie ubo dzy bę dą mo gli spo koj nie ko rzy stać z dzia łek, a nie cią gle wal czyć z nie do rzecz -
ny mi po my sła mi pseu do re for ma to rów? Czy wresz cie Pań stwo Pol skie i je go służ by usza nu ją do ro bek
mi lio nów lu dzi, wie lu po ko leń i po zwo lą zgod nie z za sa da mi pań stwa pra wa rzą dzić się sa me mu w gra ni -
cach obo wią zu ją cych za sad, któ rych nasz ruch ni gdy nie prze kro czył?

Pa nie Mi ni strze
Za skar że nie przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ca łej usta wy o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych uzna je my za akt czy sto po li tycz ny. Tak moż na to trak to wać bio rąc pod uwa gę
sta no wi sko Sej mu RP i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go prze ka za ne do Try bu na łu w tej spra wie. Oba sta no wi ska
są wy jąt ko wo zbież ne w oce nie praw nej, któ ra wy raź nie wska zu je, że na wet gdy by Try bu nał uznał za nie -
kon sty tu cyj ne wska za ne przez Sejm i Pro ku ra to ra kil ka ar ty ku łów, nie ma to wpły wu na moż li wość dal sze -
go obo wią zy wa nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych bez tych prze pi sów. Stąd za cho dzi py ta nie,
skąd się wzię ła ini cja ty wa wy prze dze nia orze cze nia Try bu na łu w tej spra wie? Je śli usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych zo sta ła uchwa lo na przez Sejm RP, za ak cep to wał ją Se nat, pod pi sał Pre zy dent RP, to
kto dał te raz pra wo, przede wszyst kim mo ral ne, do wy prze dza nia Try bu na łu w wy po wie dze niu się co do
zgod no ści z kon sty tu cją tej usta wy i two rze nia na no wo pra wa re gu lu ją ce go funk cjo no wa nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych? 

Usta wa obo wią zu je od nie speł na 7 lat, czy to już za dłu go, jak na ogro dy dział ko we? Za pew ne nie o to
cho dzi. Przy zwo le nie do ta kie go dzia ła nia wy wo dzo ne jest za pew ne z ko men ta rzy za miesz czo nych na za -
koń cze nie obu sta no wisk w spra wie wnio sku do Try bu na łu – oba też wy jąt ko wo zbież ne – choć ani w oce -
nie praw nej Sej mu, ani w oce nie praw nej Pro ku ra to ra nie ma żad ne go punk tu za cze pie nia, to oczy wi ście na
koń cu jest stwier dze nie, że trze ba zmie nić ca łą usta wę o ROD. Py ta nie tyl ko, po co ro bio no te ana li zy, na
kil ku dzie się ciu stro nach udo wad nia no, że zde cy do wa na więk szość prze pi sów usta wy o ROD jest zgod na z
kon sty tu cją i do brze słu ży lu dziom, sko ro nie pa so wa ło to do z gó ry sfor mu ło wa nych wnio sków?
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze
Mi ni ster stwo, któ rym Pan kie ru je prze ję ło spra wy ogro dów dział ko wych po by łym Mi ni ster stwie In -

fra struk tu ry, z któ rym współ pra ca róż nie się ukła da ła. By ły za po wie dzi po wo ła nia wspól ne go ze spo łu
ro bo cze go Mi ni ster stwa i PZD, któ ry miał zaj mo wać się pro ble ma mi wy stę pu ją cy mi w funk cjo no wa -
niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych i wy pra co wy wa niem sto sow nych roz wią zań. Skoń czy ło się na
za po wie dziach, a kon sul tan ta mi sta li się za go rza li prze ciw ni cy ogro dów dział ko wych, Związ ku i usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ rzy nie re pre zen tu ją dział kow ców, tyl ko wła sne in te re sy. 

Dla te go w imie niu dział kow ców pol skich, mi lio na ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, zwra ca my się do Pa na o przed sta wie nie ja sne go sta no wi ska Mi ni ster stwa na te mat
pro wa dzo nych prac nad no wą usta wą o ogrod nic twie dział ko wym. 

Ocze ku je my rze czo we go wy ja śnie nia i po waż ne go po trak to wa nia tak du żej czę ści spo łe czeń stwa
pol skie go.

Z po wa ża niem 
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II. LISTY DO PREZYDENTA RP

1. Wst´p

Ostat nie mie sią ce by ły dla Związ ku cza sem ob fi tu ją cym
w waż ne wy da rze nia. We wrze śniu 2011 ro ku od był się 
II Kon gres PZD, w któ rym uczest ni czy ło bli sko 4000 re -
pre zen tan tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz licz -
ni po li ty cy, sa mo rzą dow cy i dzia ła cze or ga ni za cji po za-
rzą do wych. Trzy mie sią ce póź niej od był się IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD, któ ry jest naj waż niej szym or ga -
nem sa mo rzą du PZD, zwo ły wa nym co czte ry la ta. W wy -
da rze niu wzię ło udział 460 de le ga tów wy bra nych na
Okrę go wych Zjaz dach, licz ni po li ty cy oraz  go ście. Zwią -
zek wy sto so wał tak że sto sow ne za pro sze nie – za rów no na
Kon gres jak i Zjazd – do Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko -

mo row skie go. Mi mo te go, że Pre zy dent nie po ja wił się
oso bi ście, skie ro wał do dział kow ców bar dzo przy chyl ne
li sty. Po ru szo ne w nich pro ble my oraz spo sób roz ło że nia
ak cen tów ode bra ne zo sta ły ja ko prze jaw zro zu mie nia i po -
par cia dla istot nej funk cji ja ką ogro dy i ca ły ruch ogrod -
nic twa dział ko we go ma ją do speł nie nia w spo łe czeń stwie
– za rów no obec nie, jak i w przy szło ści. Ta ka po sta wa Pre -
zy den ta za chę ca dział kow ców do skła da nia na je go rę ce
ma so wych li stów, w któ rych zwra ca ją się z proś bą 
o wspar cie ich dzia łań ma ją cych za cho wać Usta wę 
o ROD, któ rej lo sy wa żą się w Try bu na le Kon sty tu cyj -
nym, w nie zmie nio nym kształ cie.

2. Listy do Prezydenta 

Ze bra nie Spra woz daw cze ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie

Pre zy dent RP
pan Bro ni sła wa Ko mo row ski

My dział kow cy z ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie
zgro ma dze ni na ze bra niu spra woz daw czym w dniu
03.03.2012 r. zwra ca my się z go rą cą proś bą do Pa na ja ko
Gło wy na sze go Pań stwa o obro nę Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 08.07.2005 r.

Uwa ża my, że usta wa jest bar dzo do bra – bro ni nas dział -
kow ców i na sze go pra wa do dział ki, na któ rej pra cu je my
i od po czy wa my z ro dzi na mi. Dział kę trak tu je my nie tyl -
ko ja ko miej sce od po czyn ku ale rów nież ja ko do da tek do
na szych skrom nych do cho dów, (ren ty i eme ry tu ry) po cho -
dzą cy z upraw wa rzyw i owo ców.

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
Ty le mó wi się o zdro wiu i zdro wym od ży wia niu, a to

wła śnie na sze dział ki są miej scem gdzie dba my o zdro -
wie, z któ rych zbie ra my zdro we i do bre wa rzy wa i owo -
ce.

Uwa ża my, że jest Pan ostat nią de ską ra tun ku dla nas
dział kow ców w obro nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych przed za ku sa mi tych, któ rzy chcą nam ode brać pra -
wo do te go skraw ka zie mi.

Z po wa ża niem
Dział kow cy ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie 

zgro ma dze ni na ze bra niu spra woz daw czym

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/

Se kre tarz
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Man da to wej
/-/

Pre zes
/-/Świe bo dzin, 3 mar ca 2012 r.
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My, Dział kow cy, uczest ni cy wal ne go ze bra nia w dniu
10.03.2012 r. Dział ko we go im. 4 Mar ca w Star gar dzie
ape lu je my za nie wzru szal no ścią o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych za któ rą opo wie dzia ło się oko ło 620 tys.
dział kow ców w ca łym kra ju.

Skie ro wa ny wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
igno ru je ten głos i zmie rza do po zba wie nia dział kow ców
ich naj waż niej szych gwa ran cji usta wo wych, któ re są do -
rob kiem nie tyl ko tra dy cji pol skich dział kow ców ale rów -
nież są za ko rze nio ne w eu ro pej skim ru chu dział kow ców
ma ją cym ogrom ne za słu gi i po wa ża nie w kra jach Unii Eu -
ro pej skiej. Pol ska wy pra co wa ła wzor co we roz wią za nia 
w waż nej dzie dzi nie za bez pie cze nia spo łecz ne go, ja ką jest

ogrod nic two dział ko we. Nie jest to jed nak na le ży cie do ce -
nia ne i po zy tyw nie od bie ra ne. Dział kow cy i ich Zwią zek
od po nad dwu dzie stu lat ob ser wu ją nie po ko ją ce zja wi ska,
któ re z każ dym ro kiem przy bie ra ją, co raz bar dziej skraj -
ne for my, zmie rza ją ce do prze ję cia ty się cy hek ta rów grun -
tów zlo ka li zo wa nych na atrak cyj nych i ko mer cyj nych
te re nach. Dzia ła nia te no szą też in ną wspól ną ce chę. Są
rze ko mo pro pa go wa ne dla dział kow ców pod wznio sły mi
ha sła mi zwięk sza ją cy mi ich pra wa i wol no ści, któ re osta -
tecz nie zmie rza ją do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, ogro dów i dzia łek.

Sprze ci wia my się te mu ka te go rycz nie!

/-/ 76 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD im. 4 Mar ca w Star gar dzie Szcze ciń skim

Sz. P. Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent RP

Star gard Szcze ciń ski, 10 mar ca 2012 r.

Za rzą du ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

STANOWISKO
Za rzą du Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Ży wioł” w Wo ło wie 

do Pa na Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej, Bro ni sła wa Ko mo row skie go

Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Ży wioł”
w Wo ło wie po za po znał się ze wszyst ki mi ma te ria ła mi
skie ro wa ny mi do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, mia no wi -
cie z wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
pi smem Mar szał ka Sej mu Pa na Grze go rza Sche ty ny 
i wnio skiem Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go o li kwi da cji usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 8 lip ca 
2005 r. i po zba wie niu nas, dział kow ców, ty tu łu praw ne go
do użyt ko wa nia dzia łek.

Za rząd wy ra ża zde cy do wa ny sprze ciw wo bec ko lej nej

pró by li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nad -
mie nia my, że obec ny Sejm pod kie run kiem Pa ni Mar sza -
łek Ewy Ko pacz czy ni sta ra nia o no we li za cję ust. 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Jest to wbrew sta -
no wi sku Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz ca łej rze -
szy ogrod nic twa dział ko we go z 620 tys. pod pi sów 
w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Na do wód na sze go sta no wi ska prze sy ła my li stę z pod -
pi sa mi Wal ne go Ze bra nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych z dn. 3 mar ca 2012 r.

Pre zes
/-/ mgr Wi told Stan kie wicz

ROD im. XX-le cia w Czer wień sku

Pre zy dent RP
Bro ni sław Ko mo row ski

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Trwa ją ce od lat ata ki na dział kow ców i PZD są nie tyl -

ko bez pre ce den so wym przy kła dem lek ce wa że nia na sze go
gło su, wy ra ża ne go wie lo krot nie i udo ku men to wa ne go

licz ny mi wy po wie dzia mi w spra wie obro ny usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, ale tak że nie ste ty, wpi -
su ją się opi nie tych, dla któ rych naj waż niej sza jest zie mią,
któ rą użyt ku je my, a nie war to ści ja ki mi się kie ru je my 
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w na szej pra cy dla do bra śro do wi ska. List, któ ry do Pa na
kie ru je my jest wy ra zem na szej de spe ra cji bo ma my świa -
do mość, że jesz cze ni gdy do tych czas przy szłość ogro dów
dział ko wych nie by ła za gro żo na ta le jak obec nie, dla te go
zwra ca my się z proś bą o wspar cie na szych sta rań o ich
utrzy ma nie.

Kie ru je my do Pa na Pa nie Pre zy den cie nasz list z peł -
nym prze ko na niem, że swo im au to ry te tem, ja kim się Pan
cie szy w spo łe czeń stwie ze chce Pan wes przeć na sze dą że -
nia do za cho wa nia obec nej usta wy o ROD, bo po zwo li to
nam nie tyl ko utrzy mać ogro dy dział ko we, ale  je roz wi jać
i wzbo ga cić dla do bra dział kow ców oraz śro do wisk, 
w któ rych funk cjo nu ją.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

STANOWISKO
Ko mi sji Re wi zyj nej „Ży wioł” w Wo ło wie do Pa na Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, 

Bro ni sła wa Ko mo row skie go

Ko mi sja Re wi zyj na Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych „Ży wioł” w Wo ło wie pro te stu je prze ciw ko li kwi da -
cji usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 
8 lip ca 2005 r. i po zba wie nia nas ty tu łu praw ne go do użyt -
ko wa nia dzia łek. Pro te stu je my prze ciw ko wnio skom zło -
żo nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o li kwi da cji w ca ło ści usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych oraz wnio sek Mar -
szał ka Sej mu Pa na Grze go rza Sche ty ny, po pie ra ją ce go
wnio ski, jak rów nież wnio sek pro ku ra to ra ge ne ral ne go.

Ko mi sja Re wi zyj na w ca ło ści pro te stu je prze ciw ko ta -
kie mu dzia ła niu, jak do wia du je my się, że obec na Pa ni
Mar sza łek Sej mu, Ewa Ko pacz, po ci chu dzia ła w Sej mie

nad no we li za cją usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. Wy ra ża my sprze ciw wo bec ko lej nej pró bie li -
kwi da cji usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Jest to nie zgod ne ze sta no wi skiem Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, jak rów nież ze sta no wi skiem Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej, Pa na Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go, któ ry prze słał list do uczest ni ków IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z wy ra za mi po dzię ko wa nia za 120 lat tra dy cji i tak pięk -
ne go dzia ła nia spo łecz no ści lo kal nej w ca łym kra ju.

Na do wód na sze go pro te stu przed kła da my li stę osób po -
pie ra ją cych nas w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z dn. 8 lip ca 2005 r.

Pre zes
/-/ mgr Wi told Stan kie wicz

/-/ 5 pod pi sów

Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we ROD „Re ze da” we Wro cła wiu

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent RP

STANOWISKO
Za rzą du i Ko mi sje Sta tu to we w ROD „Re ze da” we Wro cła wiu

w spra wie: obro ny i utrzy ma nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

My ni żej pod pi sa ni zde cy do wa nie się sprze ci wia my
wszyst kim pró bom i ata kom na na szą Usta wą z dnia 8 lip -
ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Chce my wy raź nie po wie dzieć NIE!! 
Przy po mi na my iż tak nie daw no, bo 6 lat te mu nad na szą

Usta wą o ROD pra co wał sztab mą drych lu dzi, czy ta na by -
ła w Sej mie nie by le ja kim, bo w Sej mie Rze czy po spo li -
tej Pol skiej i na dzień dzi siej szy słu ży wszyst kim człon-
kom Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pro si my so bie wy obra zić, iż nie zna my dru giej ta kiej
usta wy sej mo wej, któ ra by po sia da ła tak po tęż ną ak cep ta -
cję spo łecz ną, prze cież w obro nie jej w ska li ca łe go kra ju
wy sła no po nad 620 ty się cy list z po par ciem. A to ozna cza
że ta Usta wa jest gwa ran tem by cia dla nas w tych ogro -
dach. 

Pod kon tem tej Usta wy przy go to wa no i uchwa lo no Sta -
tut jak Re gu la min ROD, gdzie okre ślo no praw ny po rzą -
dek, za sa dy go spo da ro wa nia i użyt ko wa nia dzia łek.
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tycz nym bu blem praw nym.  Pa nie Pre zy den cie pro szę
nam po wie dzie wresz cie, czy my ja ko Po la cy mo że my
być w wia ry god ni i czuć się bez piecz nie?

Je ste śmy roz go ry cze ni i roz ża le ni. Uwa ża my, że jest to
czyn ny atak po li tycz ny na na sze ogro dy. Gło śno mó wi -
my, że na te hek ta ry cze ka ją już de ve lo pe rzy, biz nes me ni,
przed się bior cy i lob by ści, któ rzy w imie niu wła snym bądź
in nych chcą wy wie rać wpły wy na wła dze pań stwo we, po -
przez na wią za nie kon tak tu z po li ty ka mi lub in sty tu cja mi.
Gło śno mó wi my nie, bo prze cież ta ki atak sta no wi za bór
na na sze mie nie i ca ły do ro bek wie lu po ko leń nas Po la -
ków w na szym wła snym kra ju.

Wy ra ża my na dzie ję, że Pan Pre zy dent, weź mie pod
uwa gę gło sy wszyst kich dział ko wi czów z ca łej Pol ski i
wes prze w dą że niu do utrzy ma nia do tych cza so wych praw. 

Z po wa ża niem

Prze cież dzię ki tej wła śnie Usta wie o ROD ma my zie lo -
ne ogro dy, gwa ran cję sta bil no ści, wy po czy nek, i prze trwa -
nie w tych trud nych cza sach w któ rych przy szło nam żyć.
Nie mo że my być prze cież tak obo jęt ni na los lu dzi w star -
szym wie ku. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we to w prze wa ża -
ją cej mie rze eme ry ci i ren ci ści o ni skich do cho dach, dla
któ rych dział ka jest przy sta nią dla spę dze nia cza su, in te -
gra cji, wy po czyn ku i wza jem ne go wspie ra nia się w smut -
ku i ra do ści. 

Py ta my się Pa na Pa nie Pre zy den cie, czy wszyst kie usta -
wy bę dą tak za skar ża ne jak na sza i nie zgod ne z Kon sty -
tu cją Rze czy po spo li tej Pol skiej? Py ta my się Pa na Pa nie
Pre zy den cie czy my je ste śmy pań stwem pra wa, czy my
tyl ko uda je my i two rzy my set ki ton nie po trzeb nych pa -
pie rów, bo prze cież każ da usta wa na dzień dzi siej szy mo -
że bu dzić mie sza ne uczu cia, nie wia ry god na i być gi gan-

Wi ce pre zes Za rzą du 
/-/ Ro man Ka czor 

Se kre tarz Za rzą du 
/-/ Elż bie ta Ka siń ska

Skarb nik
/-/ Bo gu sław Ko rol 

Pre zes Za rzą du 
Ewa Szaj ne man

Wro cław, 29 lu te go 2012 r.

Za rzą d i Prze wod ni czą cy Sta tu to wych Ko mi sji, Re wi zyj nej i Roz jem czej ROD „Wio sna” 
w Jel czu -La sko wi cach

STANOWISKO
Za rzą du i Prze wod ni czą cych Sta tu to wych Ko mi sji, Re wi zyj nej i Roz jem czej

ROD „Wio sna” w Jel czu -La sko wi cach 
w spra wie: utrzy ma nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

W dniu 1.02.2012 r. na po sie dze niu za rzą du wy pra co -
wa li śmy wspól ne sta no wi sko wy ra ża ją ce zde cy do wa ny
sprze ciw do dzia łań pod ję tych przez wy so kich urzęd ni -
ków pań stwo wych, ma ją cych na ce lu zmia nę Usta wy.

Zde cy do wa nie sprze ci wia my się wszel kim pró bom ma -
ni pu la cji przy Usta wie o ROD, wno szo nych przez ko lej -
nych „mę dr ców” wy wo dzą cych się z róż nych opcji po li-
tycz nych. Obec nie obo wią zu ją ca Usta wa, w peł ni za bez -
pie cza po rzą dek praw ny i da je ogro dom gwa ran cję ist nie -
nia, do bro wol nie zrze szo nych w PZD.

My dział kow cy naj le piej wie my, co jest dla nas do bre 
i nie ży czy my so bie, że by ko lej ni de cy den ci uszczę śli wia -
li nas na si łę.

Ży je my w wol nym i de mo kra tycz nym kra ju, dla te go do -
ma ga my się prze strze ga nia pra wa przez wszyst kie or ga ny
wła dzy pań stwo wej i umoż li wia nie nam współ de cy do wa -
nia o wła snym lo sie. Do tej po ry ża den urzęd nik nie za py -

tał nas o zda nie, w tak waż nej dla nas spra wie.
Je że li po wie lu la tach obo wią zy wa nia tej Usta wy, nie -

któ rzy de cy den ci uwa ża ją, że jest ona nie zgod na z Kon -
sty tu cją RP, to bar dzo źle świad czy o wła dzy w na szym
kra ju. Prze cież Usta wę uchwa lił Sejm, Se nat i w koń cu
pod pi sał Pan Pre zy dent. Py ta my Pań stwa, czy to wa rzy -
stwo wza jem nej ad o ra cji, na co dzień uchwa la bu ble
praw ne, bez po no sze nia kon se kwen cji?

Wszy scy Pań stwo wma wia cie nam, że Wa sza pra ca to
służ ba na ro do wi. Je że li tak jest, to daj cie nam dział kow -
com spo kój!

My, też je ste śmy peł no praw ny mi oby wa te la mi na sze go
pięk ne go kra ju, je go wy gląd jest tak że na szym udzia łem, a
po za tym, też pła ci my po dat ki. W prze ci wień stwie do Pań -
stwa, za swo ją pra cę nie otrzy mu je my wy na gro dze nia.

PZD jest or ga ni za cją po za rzą do wą i sa mofi nan su ją cą
się. Je go człon ko wie, to czę sto star si i scho ro wa ni lu dzie,
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dla te go dzi wi nas, że na dal dla wie lu z Pań stwa je ste śmy
so lą w oku. Koń cząc mó wi my gło śno - pra wo na by te to
też pra wo!

Sta no wie nie pra wa niech bę dzie wier ne tym, dla któ -
rych jest two rzo ne.

Se kre tarz
/-/ Ta de usz Kor czyń ski

V -ce Pre zes
/-/ Jó zef Kru szyk

Pre zes
/-/ Zbi gniew Stil ler

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Ka zi mierz Zyg munt

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Wa cław Gu la

Jelcz -La sko wi ce, 6 lu te go 2012 r.

Uczest ni cy in struk ta żu przed wal ny mi ze bra nia mi w szcze ciń skich ROD 

PE TY CJA
uczest ni ków in struk ta żu przed wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych szcze ciń skie go okrę gu PZD, 
skie ro wa na do Pre zy den ta RP oraz Pol skie go Par la men tu 

w spra wie za gro że nia dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Mi nio ny rok 2011 był dla nas dział kow ców ro kiem nie -
po ko ju o lo sy ogro dów ro dzin nych i ca łe go na sze go ru -
chu spo łecz ne go.

Za skar że nie usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go sta ło się tłem do sze ro kich dy wa ga cji na te mat przy -
szło ści te go po nad wie ko we go ru chu spo łecz no ścio we go,
je go wa lo rów i ułom no ści.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny po dej mie sto sow ne orze cze nie,
któ re usza nu je my, ma my jed nak na dzie je, że nie bę dzie
ono krzyw dzą ce dla dział kow ców. Być mo że zaj dzie po -
trze ba pew nych ko rekt wy ni ka ją cych z nor mal ne go ży cia.

Oba wia my się jed nak te go naj gor sze go, aby przy tej
oka zji nie zmar no wać bo ga te go do rob ku tej po za rzą do -
wej or ga ni za cji, któ ra zwłasz cza na prze strze ni ostat nich
30 lat kon ty nu owa ła tra dy cje, do sko na li ła or ga ni za cję in -
te gru jąc ca łe śro do wi sko ro dzin dział kow ców o nie naj -
wyż szym sta tu sie ma te rial nym.

Nam te dział ki są nie zmier nie po trzeb ne, je ste śmy do -
brze zor ga ni zo wa ni, ra dzi my so bie z pro ble ma mi nie naj -
go rzej, ale pew ne zja wi ska wy ni ka ją ce z re aliów oto cze nia
nie sprzy ja ją nam, co ob ra ca się prze ciw ca łej or ga ni za cji
(bez dom ność, roz luź nie nie dys cy pli ny spo łecz nej, ten den -
cje do dez in te gra cji itd.).

PZD nie jest mo no po li stą, co się nam przy pi su je w skar -
dze do Try bu na łu, pro wa dzi je dy nie ogro dy ro dzin ne, 

a nie wszyst kie w kra ju. Nie stoi wiec nic na prze szko -
dzie, aby ta kie sa me pra wa przy znać in nym pod mio tom
pro wa dzą cym ogro dy dział ko we. Niech bę dzie szla chet na
ry wa li za cja ale nie kosz tem roz bi ja nia i dez in te gra cji do -
brze funk cjo nu ją cej or ga ni za cji spo łecz nej. A ta kie symp -
to my da je się za uwa żyć w po sta ci po pie ra nia nie za wsze
naj lep szych przy kła dów plu ra li zmu, któ re go idea nie mo -
że przy ćmić po zy ty wów tkwią cych dzi siaj w PZD. 

Wi zja przy szłych do cho dów wy ni ka ją ca z li kwi da cji
obec ne go sys te mu ustro jo we go ROD też nie mo że być
wy znacz ni kiem kie run ku po li ty ki w za kre sie ogrod nic twa
dział ko we go. Na le ży za wsze po strze gać wszyst kie wie lo -
ra kie aspek ty, a nie tyl ko eko no micz ne, gdyż w kon se -
kwen cji mo że to być o wie le bar dziej ko rzyst niej sze
spo łecz nie w dłu gim prze dzia le cza so wym.

Ape lu je my wiec do po li ty ków, aby ro zum nie pod cho -
dzić do pro ble mu i nie roz re gu lo wać sys te mu ROD dzi siaj
do brze funk cjo nu ją ce go.

Za cho waj my dla przy szło ści to co naj waż niej sze 
– tj. za an ga żo wa nie spo łecz ne lu dzi i ich oby wa tel ska po -
sta wa.

W po wyż szych kwe stiach wy po wie dzie li śmy się jed no -
znacz nie w cza sie II Kon gre su PZD gdzie wie lu po li ty -
ków w spo sób wy raź ny apro bo wa ło na sze dą że nia i wie -
rzy my na dal, że to po par cie bę dzie oczy wi ste.

/-/ 36 pod pi sów

Ali cja i Wie sław Tom czu ko wie z Bia łej Pod la skiej
Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski 
Pre zy dent RP

Je ste śmy dział kow ca mi od 24 lat. Dział kę, któ rą użyt ku -
je my z żo ną prze ję li śmy w bar dzo złym sta nie, po nie waż

by ły to nie użyt ki za ro śnię te chwa sta mi na gle bach V i VI
kla sy. Wła sny mi rę ko ma przy po mo cy dzie ci do pro wa dzi -
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li śmy do sta nu użyt ko wa nia. Obec nie jest od po wied nio
za go spo da ro wa na i użyt ko wa na rów nież przez wnu ków.
Ostat nie la ta są peł ne nie po ko ju wśród dział kow ców po -
nie waż za miast upra wiać dział ki je ste śmy zmu sza ni do
cią głej wal ki w obro nie na szej usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Wnio skiem
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Usta wa zo sta ła za skar żo na
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją RP. Usta wę tą uchwa lił prze cież Sejm
Rzecz po spo li tej Pol skiej, a nad jej tre ścią pra co wa li praw -
ni cy. Uwa ża my, że jest ona zgod na z Kon sty tu cją RP.

W obec nym za ry sie jest ona praw nym gwa ran tem funk -
cjo no wa nia ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Je ste śmy or ga ni za cją po za rzą do wą, funk -
cjo nu ją cą tyl ko wy łącz nie ze skła dek dział kow ców, a na -
sze ogro dy sta no wią czę sto je dy ne płu ca dla miast, są
osto ją wie lu ga tun ków pta ków. Tu taj tęt ni ży cie, ale tyl ko
ro dzin ne, od by wa ją się spo tka nia in te gra cyj ne za kła dów

Pre ze si Za rzą dów ROD okrę gu zie lo no gór skie go

Pre zy dent RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Ja ko pre ze si za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych okrę gu zie lo no gór skie go, wy bra ni w de mo kra tycz -
nych wy bo rach i przez to upo waż nie ni do przed sta wia nia
w imie niu dział kow ców opi nii i sta no wisk w spra wach
waż nych dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych i PZD,
zwra ca my się do Pa na Pre zy den ta ośmie le ni Pa na po zy -
tyw ną opi nią o ru chu ogrod nic twa dział ko we go wy ra żo -
ną w li ście prze sła nym do uczest ni ków IX Zjaz du
De le ga tów PZD ja ki od był się w War sza wie w dniach 
16–17 grud nia 2011 r.

Je ste śmy szcze rze ra dzi, że za uwa żył Pan i do ce nił na -
sze sta ra nia o kon ty nu owa nie pol skiej tra dy cji ru chu
ogrod nic twa dział ko we go oraz o roz wi ja nie form spę dza -
nia wol ne go cza su, zwłasz cza, że od no si my je do lu dzi
głów nie trze cie go wie ku, wy ma ga ją cych szcze gól nej tro -
ski. Je ste śmy też usa tys fak cjo no wa ni Pa na stwier dze niem,
że nasz „Zwią zek przy czy nia się do urze czy wist nie nia ide -
ałów spo łe czeń stwa oby wa tel skie go”.

Po zwa la jąc so bie wy snuć z tych słów prze ko na nie o Pa -
na życz li wo ści dla na szej or ga ni za cji i dla dział kow ców
zwra ca my się z uprzej mą proś bą o wspar cie na szych sta -
rań, ja kie od lat pro wa dzi my w obro nie usta wy o ROD, w
obro nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców i dział kow ców.

Spo ty ka ją ce nas bez pre ce den so we ata ki, tak że ze stro ny
in sty tu cji pu blicz nych jak np. NIK czy I Pre zes Są du Naj -

wyż sze go, są w na szym prze ko na niu pró bą znisz cze nia
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, co nie wąt pli wie mo że
być re al ne, je śli ro dzin nym ogro dom dział ko wym zo sta nie
ode bra na gwa ran cja praw na, ja ką jest usta wa o ROD.

Ni niej szym li stem pra gnie my po raz ko lej ny przed sta -
wić nasz głos w spra wie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, od wo łu jąc się do przy ję tych przez de mo kra tycz nie
wy bra nych de le ga tów – uczest ni ków IX Zjaz du do ku men -
tów, któ rych treść ak cep tu je my i po pie ra my.

W peł ni utoż sa mia my się ze sta no wi skiem IX Kra jo we -
go Zjaz du De le ga tów PZD w spra wie przy szło ści ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, w któ rym pod kre śla się
istot ną funk cję spo łecz ną i urba ni stycz ną ROD oraz ko -
niecz ność za cho wa nia roz wią zań praw nych, prze wi dzia -
nych w usta wie o ROD, dla dal sze go roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we mu. Na pod sta wie na szych do -
świad czeń peł ni zga dza my się ze stwier dze niem, że „ogro -
dy bę dą po trzeb ne ko lej nym po ko le niom ro dzin
dział ko wych i mu szą być za cho wa ne”, po nie waż na trwa -
łe wpi sa ły się w miej skie kra jo bra zy i są po trzeb ne lu -
dziom

Z wy żej wska za nych po wo dów po raz ko lej ny wy po -
wia da my się za utrzy ma niem usta wy o ROD, w któ rej za -
pi sa ne zo sta ły naj waż niej sze dla dział kow ców roz wią -
za nia praw ne, ta kie, mię dzy in ny mi, ja ki, nada nie ogro -
dom sta tu su urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, pra wo do

pra cy, eme ry tów przy cho dzą wy ciecz ki z przed szko li,
szkół. Czy za le ży ko muś na tym aby to co pol skie, co do -
bre dla spo łecz no ści jed no ra zo wym po cią gnię ciem znisz -
czyć? Czy są to za ku sy o ką sek zie mi, czę sto z ugo rów 
i nie użyt ków, a do pro wa dzo nych pra cą ludz kich rąk do
obec ne go sta nu?

Uwa ża my, że są jesz cze lu dzie w tym na szym pięk nym
kra ju, któ rym za le ży na ochro nie śro do wi ska, na lu dziach
scho ro wa nych /eme ry tach, ren ci stach i bez ro bot nych/, bo
to szcze gól nie oni są użyt kow ni ka mi dzia łek. Wie rzy my,
że do tych któ rym za le ży za li cza się Pan Pre zy dent. Prze -
cież to my rów nież dział kow cy da li śmy przy kład w wy bo -
rach od da jąc glos rów nież na Pa na. Wie rzy my, że Pań ski
głos w tej spra wie bę dzie bar dzo waż ny i przy chyl ny dla
obro ny na szej do brej Usta wy.

W imie niu dział kow ców na sze go ogro du już te raz ser -
decz nie Pa nu dzię ku je my i wie rzy my, że nie po zo sta wi
nas bez po mo cy.

/-/ Ali cja i Wie sław Tom czu ko wie
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po sia da nia ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców,
ochro na ogro dów przed li kwi da cją, gwa ran cje po sza no -
wa nia praw ma jąt ko wych dział kow ców. Bez usta wy 
o ROD przy szłość ogro dów dział ko wych jest za gro żo na.

Do strze ga my rów nież ogrom ną ro lę Polskiego Związku
Działkowców – na sze go ogól no pol skie go sa mo rzą du
dział ko we go, któ ry po przez swo ją ak tyw ną dzia łal ność in -
te gru je śro do wi sko dział kow ców i in spi ru ją co wpły wa na
roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych, dla te go bli skie
nam jest przy ję te przez IX Zjazd PZD sta no wi sko w spra -
wie ro li i zna cze nia PZD w obro nie dział kow ców i praw
dział kow ców.

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Trwa ją ce od lat ata ki na dział kow ców i PZD są nie tyl -

ko bez pre ce den so wym przy kła dem lek ce wa że nia na sze go
gło su, wy ra ża ne go wie lo krot nie i udo ku men to wa ne go

licz ny mi wy po wie dzia mi w spra wie obro ny usta wy 
o ROD, ale tak że, nie ste ty, wpi su ją się opi nie tych dla któ -
rych naj waż niej sza jest zie mia, któ rą użyt ku je my, a nie
war to ści, ja ki mi się kie ru je my w na szej pra cy dla do bra
śro do wi ska.

List, któ ry do Pa na kie ru je my, jest wy ra zem na szej de -
spe ra cji – bo ma my świa do mość, że jesz cze ni gdy do tych -
czas przy szłość ogro dów dział ko wych nie by ła za gro żo na
tak jak obec nie, dla te go zwra ca my się z proś bą o wspar -
cie na szych sta rań, o ich utrzy ma nie.

Kie ru je my do Pa na, Pa nie Pre zy den cie, nasz list z peł -
nym prze ko na niem, że swo im au to ry te tem, ja kim sie Pan
cie szy w spo łe czeń stwie, ze chce Pan wes przeć na sze dą -
że nie do za cho wa nia obec nej usta wy o ROD, bo ta po -
zwo li nam nie tyl ko utrzy mać ogro dy dział ko we, ale je
roz wi jać i wzbo ga cać – dla do bra dział kow ców oraz śro -
do wisk, w któ rych funk cjo nu ją.

Z głę bo ki mi wy ra za mi sza cun ku
Pre ze si ro dzin nych ogro dów dział ko wych 

z zie lo no gór skie go okrę gu PZD

/-/ 97 pod pi sówZie lo na Gó ra, 6 lu ty 2012 r.

• wy ra ża ją wdzięcz ność za do ce nie nie ich sta rań w za -
kre sie kon ty nu owa nia  pol skiej tra dy cji ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go oraz o roz wi ja nie form spę dza nia
wol ne go cza su,

• dla prze ciw ni ków ogro dów war ta jest tyl ko zie mia,
któ rą użyt ku ją dział kow cy, a nie war to ści spo łecz ne te go
ru chu i pra ca dla do bra śro do wi ska,

• jesz cze ni gdy przy szłość ogro dów dział ko wych nie by -
ła tak za gro żo na jak obec nie, dla te go też zwra ca ją się do
Pre zy den ta RP o wspar cie swo ich sta rań o utrzy ma nie
ogro dów,

• wy ra ża ją swo je roz go ry cze nie i roz ża le nie uzna jąc chęć
zmia ny usta wy ja ko atak na ogro dy, na mie nie dział kow -
ców i ich ro dzin, któ re sta no wi ły do ro bek wie lu po ko leń; 

• dział kow cy bro ni li, bro nią i bę dą bro nić Związ ku oraz
za pi sów usta wy gwa ran tu ją cej roz wój ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce,

• wy ra ża ją po par cie dla Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, któ ry po przez swo ją ak tyw ną dzia łal ność in te gru je
śro do wi sko dział kow ców i wpły wa na roz wój ro dzin nych
ogro dów dział ko wych,

• wy ra ża ją sprze ciw prze ciw wszyst kim ata kom na usta -
wę o ROD, dzię ki któ rej ma ją za gwa ran to wa ny wy po czy -
nek na świe żym po wie trzu, po ży tecz ny spo sób spę dza nia
wol ne go cza su,

• pod kre śla ją swo je prze ko na nie, że usta wa o ROD jest

bar dzo do bra i nie na le ży jej zmie niać,
• nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pra -

co wał sztab mą drych lu dzi, prze szła ca ły pro ces le gi sla -
cyj ny, czy ta na by ła nie w by le ja kim sej mie, ale w Sej mie
Rze czy po spo li tej Pol skiej, do brze słu ży wszyst kim dział -
kow com i nie ma dru giej ta kiej usta wy, któ rą wła sno ręcz -
nym pod pi sem po par ło by 620 ty się cy osób,

• ro dzin ne ogro dy dział ko we to w prze wa ża ją cej czę ści
eme ry ci i ren ci ści, lu dzie o naj niż szych do cho dach, dla
któ rych dział ka jest je dy ną przy sta nią spę dza nia cza su,
wy po czyn ku i wza jem ne go wspie ra nia się,

• py ta ją się Pa na Pre zy den ta, w związ ku z za skar że niem
usta wy o ROD, czy na dal je ste śmy pań stwem pra wa, czy
tyl ko uda je my i two rzy my set ki ton nie po trzeb nych pa pie -
rów, bo z ta ką ar gu men ta cją jak do za skar że nia usta wy o
ROD, moż na za skar żyć każ da usta wę. Czy w ta kiej sy tu acji
my Po la cy mo że my być jesz cze wia ry god ni i czuć się bez -
piecz nie?

• wie rzą, że Pa nu Pre zy den to wi za le ży na ochro nie śro -
do wi ska i lo sie lu dzi ubo gich i scho ro wa nych,

• wy ra ża ją wia rę w to, że głos Pa na Pre zy den ta bę dzie
bar dzo waż ny i przy chyl ny dla obro ny usta wy o ROD i
nie po zo sta wi dział kow ców bez po mo cy,

• pod kre śla ją, że Pre zy dent RP jest ostat nią de ską ra tun -
ku dla dział kow ców w obro nie ogro dów.

Dział kow cy w swo ich li stach i sta no wi skach kie ro wa nych do Pre zy den ta RP:
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2. Listy do Marsza∏ek Sejmu

OKRĘGOWE ZARZĄDY, KOMISJE I DELEGATURY

Pre zy dium, Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Gdań sku

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du wraz 

z Prze wod ni czą cy mi Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku, de -
mo kra tycz nie wy bra ni na ka den cję 2011–2015, bio rą cy
udział w sta tu to wym po sie dze niu w dniu 24 stycz nia 2012 r.,
zwra ca ją się z proś bą o do ko na nie zmia ny przed sta wi cie -
la Sej mu RP wy stę pu ją ce go w Try bu na le Kon sty tu cyj nym
w spra wie za skar że nia za pi sów Usta wy o ROD z 2005 ro -
ku przez by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Wie lo ty sięcz na rze sza człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców od wie lu mie się cy jed no znacz nie i wy ra zi -

ście wska zu je jak szko dli we spo łecz nie jest żą da nie I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne do Try bu na łu, stwa-
rza jąc ogrom ne nie bez pie czeń stwo i re al ne za gro że nie dla
ist nie nia oraz dal sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce re ali zo wa ne go przez nasz Zwią zek. 

Skie ro wa ne wnio ski zmie rza ją wprost do wy łą cze nia
ogro dów i na szej spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji 
z kon sty tu cyj nej ochro ny praw na by tych a tak że ochro ny
praw wła sno ści.

Dla pol skich dział kow ców obo wią zu ją ca usta wa jest
naj waż niej szym ak tem praw nym umoż li wia ją cym spo koj -
ne i sta bil ne pra wo ko rzy sta nia ze swo ich dzia tek w na -

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP
Warszawa 

Pod czas IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD 430 de -
le ga tów wy bra nych na Zjazd skie ro wa ło do Mar sza łek
Sej mu Pa ni Ewy Ko pacz list otwar ty. Ini cja ty wa ta by ła
po dyk to wa na ak tu al ną sy tu acją Związ ku. Od wie lu mie -
się cy przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym wa żą się lo sy
usta wy o rod z 2005 r., któ ra zda niem dział kow ców jest
do bra i po win na zo stać za cho wa na w nie zmie nio nym
kształ cie. Po twier dze niem te go jest 620 ty się cy pod pi sów
zło żo nych w obro nie usta wy oraz li czo ne w ty sią cach li -
sty, sta no wi ska i pe ty cje w któ rych dział kow cy wy ra ża ją
swo je po par cie dla usta wy. Uczest ni cy Zjaz du, bę dą cy re -
pre zen tan ta mi mi lio no wej spo łecz no ści dział kow ców, za
ko niecz ne uzna li zwró ce nie się do Mar sza łek Sej mu o za -
bra nie gło su w waż nej dla nich spra wie. Na dzie ję na po -
zy tyw ny od zew da wał zwłasz cza list skie ro wa ny przez
Mar sza łek do Zjaz du, w któ rym wy ra zi ła się z uzna niem
o dzia łal no ści Związ ku oraz ogro dów. Nie ste ty, po mi mo
upły wu po nad czterech mie się cy, list Zjaz du po zo stał bez
od ze wu.

Okrę go we Za rzą dy, Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we oraz
po je dyn czy dział kow cy nie po zo sta ją obo jęt ni wo bec ta -
kiej po sta wy Pa ni Mar sza łek. O swo ich od czu ciach in for -
mu ją w ma so wych li stach skła da nych na jej rę ce. Tak że
Kra jo wa Ra da, na swo im po sie dze niu w dniu 24.02.2012
skie ro wa ła list do Pa ni Mar sza łek, w któ rym  za ape lo wa -
ła o spo tka nie umoż li wia ją ce pod ję cie dia lo gu władz pań -
stwa ze śro do wi skiem dział kow ców sku pio nych w PZD,
na te mat przy szło ści ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Po nie waż co dzien nie do Kra jo wej Ra dy na pły wa ją ko -
lej ne ko pie li stów kie ro wa nych do Mar sza łek Sej mu, KR
PZD po czu ła się zo bo wią za na  do ich upu blicz nie nia, 
najpierw na stronie internetowej, a teraz w specjalnie
wydanym „Biuletynie”. Licz ba li stów jest naj lep szym po -
twier dze niem od czuć, ja kie to wa rzy szą dział kow com.
Rów no cze śnie KR PZD wy ra ża na dzie ję i prze ko na nie,
że głos mi lio no wej spo łecz no ści nie zo sta nie zlek ce wa żo -
ny.

III. LISTY DO MARSZAŁEK SEJMU RP 

1. Wst´p
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szych ogro dach.
W oce nie nie tyl ko dział kow ców, ale tak że uzna nych au -

to ry te tów praw ni czych, wnio ski są wy bit nie aspo łecz ne,
bo wiem bez po śred nio do ty ka ją mi lio na człon ków pol skie -
go spo łe czeń stwa, któ rzy z wła snej wo li zo sta li człon ka -
mi na sze go Związ ku.

Wnio ski te w swej isto cie zmie rza ją do pod wa że nia, 
a tym sa mym do pro wa dze nia do ra dy kal nej zmia ny obec -
nej kon cep cji funk cjo no wa nia na szych ogro dów i co waż -
ne za rzą dza nych przez usta wo wo po wo ła ny do te go
sa mo rząd sa mych dział kow ców. Zmie rza ją do uni ce stwie -
nia 114-let niej tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go
na zie miach pol skich, ma jąc za nic gło sy po nad 620 ty się -
cy Oby wa te li zło żo nych w obro nie i nie na ru szal no ści za -
pi sów na szej Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Wy zna cze ni w po przed niej ka den cji Sej mu po sło wie

Sta ni sław Pię ta i An drzej
De ra są oso ba mi wy jąt ko wo ne ga tyw nie na sta wio ny mi

do na szej usta wy o ROD.
Po sło wie ci, ja ko re pre zen tan ci Sej mu i Pa ni Mar sza łek

bę dą ją z ca łą mo cą pod wa żać i tym sa mym ne go wać do -

ro bek wła dzy usta wo daw czej za miast jej bro nić.
Po seł An drzej De ra, czło nek ko lej ne go po li tycz ne go

ugru po wa nia, zna ny jest nam dział kow com, ja ko nie prze -
jed na ny wróg ogrod nic twa dział ko we go w

Pol sce re ali zo wa ne go przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia

247 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych funk cjo nu ją cych
w na szym Okrę gu, w któ rych od dzie się cio le ci użyt ku je
swo je dział ki po nad 53 ty sią ce ro dzin dział ko wych, zwra -
ca my się z ape lem i proś bą do Pa ni Mar sza łek, aby ko rzy -
sta jąc ze swych pre ro ga tyw wska za ła do re pre zen to wa nia
Sej mu RP ta kie go po sła, któ re go po glą dy bę dą zbież ne 
z ocze ki wa nia mi pol skich dział kow ców w przed mio cie
za cho wa nia praw na by tych.

Za pro po no wa ni w ubie głej ka den cji Sej mu po sło wie ta -
kiej gwa ran cji nie speł nia ją, bo wiem są nie obiek tyw ni w
swych po glą dach na ruch ogrod nic twa dział ko we go.

Dział kow cy bio rą cy udział w ob ra dach IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD w dniu 16 grud nia 2011 ro ku w tej
spra wie zwró ci li się już do Pa ni Mar sza łek z proś bą przed -
sta wia jąc sze ro ką me ry to rycz ną ar gu men ta cję, z któ rą 
w peł ni się zga dza my.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia
Spo łecz nie wy ko nu ją cy swo je obo wiąz ki wo bec

człon ków i Związ ku Człon ko wie Pre zy dium OZ PZO 
w Gdań sku

Pre zes OZ PZD
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Jan Da wi do wicz

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Sta ni sław Ka spe rek

Se kre tarz OZ PZD
/-/ Wal de mar Le wan dow ski

Skarb nik OZ PZD
/-/ Zdzi sław Ka miń ski

Człon ko wie: 

/-/ Ma ria Do ma lew ska 
/-/ Ry szard Gur tia kow 

/-/ Klaus Ko sow ski 
/-/ Hen ryk Ko stro 

/-/ Jan Ko wal ski 
/-/ Woj ciech Pera

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku 
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku 
/-/ Jó zef Pi sar ski

Gdańsk, 24 stycz nia 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Go rzo wie Wiel ko pol skim

LIST OTWARTY
DO PANI EWY KOPACZ - MARSZAŁEK SEJMU RP

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców Go rzo wie Wlkp., wraz z Prze -

wod ni czą cą Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej, Prze wod ni-
czą cym Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej, pre ze sa mi ROD
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okrę gu go rzow skie go bio rą cy udział w po sie dze niu 
w dniu 10 lu te go 2012 ro ku zwra ca ją się z proś bą do Pa -
ni Mar sza łek o do ko na nie zmia ny przed sta wi cie li Sej mu
RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar -
że nia za pi sów usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku przez
by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Za skar że nie ca łej
usta wy o ROD stwa rza re al ne za gro że nie dla za cho wa nia
praw dział kow ców wy ni ka ją cych z po sta no wień usta wy,
dla ist nie nia ogro dów w Pol sce i struk tur Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Dla nas, dział kow ców obo wią zu -
ją ca usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. uchwa lo na przez Sejm
RP i pod pi sa nia przez Pre zy den ta RP jest naj waż niej szym
ak tem praw nym, gwa ran tu ją cym użyt ko wa nie dzia łek 
w na szych ogro dach przez rze szę nie za moż nych oby wa -
te li na sze go kra ju. Dla te go bar dzo istot ną spra wą w obec -
nej chwi li, kie dy wa żą się lo sy nas dział kow ców jest
wy zna cze nie re pre zen ta cji Sej mu RP przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym, któ ry sta nie w obro nie do rob ku Sejm 
– usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Sz. Pa ni Mar sza łek,
De cy zją Mar szał ka Sej mu po przed niej ka den cji do re -

pre zen to wa nia Sej mu RP w spra wie za skar że nia usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta li po wo ła ni po -
sło wie Sta ni sław Pię ta i An drzej De ra. Są to oso by wy jąt -
ko wo ne ga tyw nie na sta wio ne do na szej usta wy o ROD,
obar czo ne bra kiem obiek ty wi zmu w spra wie do ty czą cej
ogro dów dział ko wych, sa mych dział kow ców i ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Mo że my się spo dzie wać, że
za miast bro nić usta wy, bę dą ją pod wa żać, a tym sa mym
ne go wać do ro bek wła dzy usta wo daw czej.

Sz. Pa ni Mar sza łek,
W roz pra wie przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym ocze -

ku je my od re pre zen ta cji Sej mu RP rze tel no ści i obiek ty -
wi zmu. Dla te go zwra ca my się z ape lem i proś bą do Pa ni
Mar sza łek o wska za nie do te go po stę po wa nia ta kich po -
stów, któ rzy są obiek tyw ni, rze czo wi, bez ne ga tyw nych
emo cji wo bec nas. Cho dzi bo wiem o obro nę na szych praw
na by tych i usta no wio nych wo lą wła dzy usta wo daw czej.
Wie rzy my, że proś ba na sza spo tka się ze zro zu mie niem 
i wspar ciem ze stro ny Pa ni Mar sza łek dla do bra obec nych
i przy szłych po ko leń dział kow ców.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Se kre tarz
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski

Pre zes
/-/ Piotr Wilms

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu zwra ca ją się do Pa -
ni Mar sza łek z uf no ścią i na dzie ją na za ję cie sta no wi ska
zgod ne go z ocze ki wa nia mi na sze go Związ ku w spra wie
re pre zen to wa nia Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym do roz pa trze nia spra wy K/10 z wnio sku I Pre ze sa
SN o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP prze pi sów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych Sejm po -
przed niej ka den cji de le go wał do re pre zen to wa nia przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym ów cze snych po słów PiS
An drze ja De rę i Sta ni sła wa Pię tę. Obu rze nie dział kow -
ców wzbu dzi ła zwłasz cza kan dy da tu ra An drze ja De ry, po -
sła zna ne go z au tor stwa od rzu co ne go w 2009 r. przez

Sejm RP w pierw szym czy ta niu nie re al ne go pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych Po seł zna ny jest w na szym
śro do wi sku, ja ko prze ciw nik ist nie ją ce go sys te mu ogrod -
nic twa dział ko we go, do brze chro nią ce go in te re sy dział -
kow ców i bro nią ce go ogro dy przed nie uza sad nio ny mi
li kwi da cja mi. Uwa ża my, ze re pre zen tan tem Sej mu RP po -
wi nien być po seł utoż sa mia ją cy się z ideą ogrod nic twa
dział ko we go, a nie jej prze ciw nik.

Wie rzy my, że roz trop ność Pa ni Mar sza łek i życz li wość
do dział kow ców oka za na w pi śmie do IX Zjaz du De le ga -
tów PZD za owo cu je zmia ną tej nie ko rzyst nej de cy zji, mo -
gą cej mieć wpływ na orze cze nie Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go. Pro si my o pod ję cie dzia łań w po wyż szej
spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku

Wi ce pre zes
/-/ inż. Je rzy Kucz nie re wicz

Pre zes
/-/ dr inż. Zdzi sław Śli wa

Po znań, 9 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach pra gnie
przed sta wić swój po gląd w spra wie nie zwy kle waż nej, 
a na wet prio ry te to wej dla se tek ro dzin dział kow ców w na -
szym Okrę gu, jak i w ca łej Pol sce. Jest to kwe stia obro ny
Usta wy Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 8 lip ca
2005 r. przed oczy wi stym za mia rem usu nię cia jej z sys te -
mu praw ne go przez róż ne śro do wi ska. Ata ki na dział kow -
ców i ca ły nasz Zwią zek trwa ły i na si la ły się już od daw na.
Te raz jed nak, gdy do ata ku ją cych nas śro do wisk do łą czy -
li przed sta wi cie le naj wyż szych władz w kra ju, mu si my
jesz cze gło śniej i od waż niej bro nić na szych praw.

Przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym roz pocz nie się nie -
ba wem po stę po wa nie w spra wie wnio sku by łe go Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie kon s-
ty tu cyj no ści na szej Usta wy o ROD. Ozna cza to, że na sza
wal ka nie dłu go osią gnie punkt kul mi na cyj ny, a przy szłość
ogro dów dział ko wych za wi śnie na przy sło wio wym wło -
sku. Jest więc oczy wi ste, że kwe stią naj wyż szej wa gi jest
wy bór po sła ma ją ce go re pre zen to wać Sejm w ni niej szym
po stę po wa niu przed Try bu na łem. Mi lio no wa rze sza pol -
skich dział kow ców w nie pew no ści ocze ki wa ła na de cy -
zję, któ ra mia ła za paść w tej spra wie. Ja kież by ło jej
zdzi wie nie i smu tek, gdy oka za ło się, że po raz ko lej ny jej
ocze ki wa nia i proś by zo sta ły cał ko wi cie po mi nię te.

Sejm wy brał na swych re pre zen tan tów po słów An drze -

ja De rę i Sta ni sła wa Pię tę, przed sta wi cie li Pra wa i Spra -
wie dli wo ści. Są to oso by, któ re nie raz wy po wia da ły się w
to nie nie obiek tyw nym, wręcz ne ga tyw nym w te ma cie
dział kow ców, Związ ku i obo wią zu ją cej Usta wy o ROD.

Nie po koi nas zwłasz cza kan dy da tu ra po sła De ry, któ ry
za pi sał się w na szej pa mię ci ja ko zde cy do wa ny opo nent w
sto sun ku do wszel kich na szych dzia łań i prze ciw nik za -
pi sów Usta wy i idei ogrod nic twa dział ko we go. Czy ta cy
re pre zen tan ci, któ rzy ma ją ja sno okre ślo ne i jaw ne, ne ga -
tyw ne po glą dy w spra wie, mo gą być jej „obroń ca mi”?
Czy bę dą kie ro wać się w tym po stę po wa niu po czu ciem
spra wie dli wo ści i nie zbęd nym obiek ty wi zmem? Od po -
wiedź na su wa się jed na i by naj mniej nie na pa wa ona opty -
mi zmem se tek ty się cy lu dzi drżą cych o przy szłość
wy ni ków swej wie lo let niej pra cy i tru du.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców z pięk nej zie mi świę to krzy skiej

ape lu je my o wspar cie za rów no dla nas, jak i po zo sta łych
człon ków na szej spo łecz no ści. Ape lu je my, by sko rzy sta -
ła Pa ni ze swych upraw nień i wy ty po wa ła ta ką re pre zen -
ta cję Sej mu RP, któ ra bę dzie bro nić uchwa lo nych prze zeń
praw, nie zaś stać do nich w jaw nej opo zy cji. Li czy my, że
los ty się cy pol skich ro dzin nie bę dzie dla Pa ni obo jęt ny 
i wes prze nas Pa ni w cięż kiej wal ce, któ rą to czy my by
bro nić na szych praw.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach

STANOWISKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach

z dn. 18.01.2012 r.
w spra wie re pre zen ta cji Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w po stę po wa niu o stwier dze nie 

nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP wy bra nych za pi sów obo wią zu ją cej Usta wy o ROD, 
względ nie ca ło ści tej że Usta wy

Pre zy dium OZŚ PZD

/-/ Zyg munt Wój cik 
/-/ Jó zef Sta ni szew ski 
/-/ Edward Ga lus 

/-/ Jan Mar kie wicz 
/-/ Bog dan No wo cień 

/-/ Ka zi mie ra Joł da 
/-/ Au re lia Kra jew ska 

Prezydium Okrę go wego Za rządu PZD w Czę sto cho wie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców w Czę sto cho wie ob ra du ją cy 
w dniu 21.11.2011 ro ku zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek 
z proś bą o roz pa trze nie spra wy do ty czą cej re pre zen to wa -

nia Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym przez
po sła klu bu So li dar na Pol ska An drze ja De rę w spra wie
obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

W śro do wi sku dział ko wym Pan Po seł A. De ra po strze -
ga ny jest ja ko zde cy do wa ny prze ciw nik ru chu ogrod nic -
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twa dział ko we go dzia ła ją ce go w opar ciu o usta wę z dnia
8 lip ca 2005 ro ku. Już w ro ku 2008 Pan Po seł A De ra był
przed sta wi cie lem Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym w obro nie na szej usta wy. Jed nak obro na przed sta -
wi cie la Sej mu, któ re go za da niem jest – obro na usta no wio -
ne go przez Sejm pra wa po le ga ła na je go ne go wa niu przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym. By ło to po tym jak Sejm 
w pierw szym czy ta niu od rzu cił pro jekt usta wy po sła 

A. De ry o ogro dach dział ko wych, któ ry za kła dał li kwi da -
cje ogro dów i jej praw ne go re pre zen tan ta ja kim jest Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców.

Dla te go ape lu je my do Pa ni Mar sza łek o de le go wa nie
przed Try bu nał Kon sty tu cyj ny po sła, któ ry bę dzie bro nił
opra co wa nych i przy ję tych przez Sejm RP roz wią zań
praw nych do ty czą cych funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych przy ję tych usta wą w dniu 8 lip ca 2005 r.

Z wy ra za mi sza cun ku
W imie niu Pre zy dium OZ PZD w Czę sto cho wie

Pre zes
/-/ An drzej Wo sik

Se kre tarz
/-/ Adam Wię cła wik

V -ce Pre zes
/-/ Sta ni sław Ju cha

Czę sto cho wa, 21 li sto pad 2011 r.

Prezydium Okrę go wego Za rządu PZD w Pi le

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców wraz z Prze wod ni czą cym
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD i Prze wod ni czą cym
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Pi le, po sia da jąc
sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia 83 Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych na sze go Okrę gu, w któ rych
od dzie się cio le ci użyt ku je swo je dział ki 14,5 ty sią ca
człon ków Związ ku, zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek 
z proś bą o do ko na nie zmia ny re pre zen tan ta Sej mu przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w roz pra wie do ty czą cej
wnio sku I Pre ze sa Sądu Naj wyż sze go kwe stio nu ją ce go
kon sty tu cyj ność na szej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku. Zwra ca my się do Pa ni
Mar sza łek, aby ko rzy sta jąc ze swych pre ro ga tyw do ko na -
ła zmia ny par la men ta rzy stów, bo wiem wcze śniej sze kan -
dy da tu ry po słów Sta ni sła wa Pię ty i An drze ja De ry nie
gwa ran tu ją bez stron no ści w przed sta wia niu przed Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym do rob ku Sej mu w przed mio to wej
spra wie.

Dział kow cy zna ją bar dzo do brze ne ga tyw ne po glą dy
tych po słów na ruch ogrod nic twa dział ko we go re ali zo wa -
ny przez nasz Zwią zek i wie dzą, że są one sprzecz ne z na -
szy mi ocze ki wa nia mi.

Pa ni Mar sza łek w cie płych sło wach zwra ca jąc się do
uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, któ -
ry od był się w dniach 16–17 grud nia 2011 ro ku, pod kre -
śli ła wa gę na szej spo łecz nej or ga ni za cji i ja ko le karz wie
naj le piej, że wy stę pu ją ce ko rzy ści spo łecz ne pły ną ce z ak -
tyw no ści mi lio na ro dzin dział ko wych sa me w so bie sta no -
wią war tość uza sad nia ją cą szcze gól ną ochro nę i wspar cie

ze stro ny or ga nów Pań stwa ogrod nic twa dział ko we go re -
ali zo wa ne go przez PZD.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Po przed nik obec ne go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go kie ru -

jąc się bar dzo kon tro wer syj ny mi i wy łącz nie teo re tycz ny -
mi prze słan ka mi, w cał ko wi tym ode rwa niu od re aliów, 
w ja kich funk cjo nu ją na sze ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz
114-let niej tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go na zie -
miach pol skich swym aspo łecz nym wnio skiem po sta wił
bez pie czeń stwo mi lio na pol skich ro dzin pod du żym zna -
kiem za py ta nia i to w cza sie trwa nia kry zy su eko no micz ne -
go w Eu ro pie i ca łym świe cie. Dział ka w ro dzin nym
ogro dzie dział ko wym szcze gól nie te raz jest dla więk szo ści
ro dzin dział ko wych zna czą cą po mo cą eko no micz ną.

Ogro dy dział ko we na zie miach pol skich prze trwa ły
wszyst kie, na wet naj czar niej sze cza sy w hi sto rii na sze go
Pań stwa!

Nie po ha mo wa ny ape tyt na te re ny użyt ko wa ne przez mi -
lion ro dzin pol skich dział kow ców jest tak wiel ki, ze nie
do strze ga się spo łecz nych szkód, któ re wy stą pią po ich
prze ję ciu.

Pra gnie my za uwa żyć, że pod wa że nie kon sty tu cyj no ści
po 5 la tach funk cjo no wa nia tej usta wy po wo du je w nas
dział kow cach – oby wa te lach pol skich utra tę do tych cza -
so we go po czu cia sta bi li za cji i pew no ści praw, ja kie na by -
li śmy przez wszyst kie la ta funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych.

Obro na na szych praw na by tych i do te go na by tych 
w słusz nej wie rze jest dla nas, zwy kłych lu dzi obro ną
przed za mia rem ode bra nia nam bez pow rot nie praw usta -
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no wio nych przez Na sze Pań stwo wo lą wła dzy usta wo -
daw czej.

Wy ra ża my na dzie ję i prze ko na nie, że proś ba na sza i ty -

się cy in nych dział kow ców kie ro wa na rów nież do Pa ni
Mar sza łek spo tka się ze zro zu mie niem, dla do bra mi lio na
człon ków na sze go Związ ku, człon ków pol skie go spo łe -
czeń stwa i ich ro dzin.

Pre zes OZ PZD
/-/ Ma rian Pra czyk

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Ma ria Fojt 

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Se kre tarz OZ PZD
/-/ An drzej Kierz kow ski

Skarb nik OZ PZD
/-/ Bru non Sem nin

Człon ko wie:

/-/ Adam Dasz kow ski
/-/ Zyg munt Czar ny 

/-/ Sta ni sław Le miesz ka 
/-/ Alek san der Mań kow ski 

/-/ Ewa Za włoc ka
/-/ Ma rian Osta szew ski

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ Mie czy sław Gum ny

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji  Rozjemczej PZD
/-/ Ja ro gniew Skrzyp czak

Pi ła, 9 stycz nia 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu re pre zen tu ją cy bli -
sko 22 ty sią ce ro dzin dział ko wych z Wiel ko pol ski po łu d-
nio wo-wschod niej ze bra ni w dniu 31 stycz nia 2012 r. wy -
ra ża ją za nie po ko je nie i nie za do wo le nie z po wo du bra ku
od po wie dzi Pa ni Mar sza łek na List otwar ty uczest ni ków
IX Kra jo we go Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ ry od był się w War sza wie w dniu 16 grud nia 2011 r.

Zgro ma dze ni na IX Zjeź dzie PZD de le ga ci zwró ci li się
do Pa ni Mar sza łek o po par cie i po zo sta wie nie obec nych
prze pi sów obo wią zu ją cych w pol skim ogrod nic twie dział -
ko wym w nie zmie nio nym kształ cie.

Dział kow cy z te re nu Wiel ko pol ski po łu dnio wej z obu -
rze niem przy ję li dzia ła nia prze ciw ko dział kow com ów -
cze sne go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Pa na Le cha Gar-
doc kie go, któ ry w 2010 ro ku wy stą pił do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP naj pierw sze ściu za pi sów, a po tem ca łej usta wy 
o z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Za skar że nie ca łej usta wy przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym sta wia przy szłość dział kow ców i ogro dów dział -
ko wych pod zna kiem za py ta nia. Usta wa ta cie szy się

ol brzy mim po par ciem ze stro ny dział kow ców pol skich.
Dział kow cy w obro nie tej do brze funk cjo nu ją cej usta wy
o ogro dach dział ko wych ze bra li w ca łym kra ju po nad 
620 ty się cy pod pi sów, na na szym te re nie bli sko 23 ty sią -
ce pod pi sów.

Szcze gól ne za nie po ko je nie bu dzi wśród nas wy ty po wa -
nie do re pre zen to wa nia Sej mu RP do tych cza so wych prze -
ciw ni ków obo wią zu ją cych prze pi sów dział ko wych po s-
łów Pa na Sta ni sła wa Pię ty i Pa na An drze ja De ry. Są to
oso by szcze gól nie ne ga tyw nie na sta wie ni do wspo mnia -
nej usta wy z 2005 roku, któ rych po glą dy są sprzecz ne 
z ocze ki wa nia mi dział kow ców pol skich. Ogro dy dział ko -
we sta no wią zie lo ne płu ca miast i są miej scem wy po czyn -
ku i re kre acji mi lio nów lu dzi pra cy w Pol sce.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców z Wiel ko pol ski po łu dnio wej

zwra ca my się o wy ty po wa nie in nych przed sta wi cie li do
re pre zen to wa nia Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym oraz pro si my Pa nią Mar sza łek o po sza no wa nie
wo li dział kow ców pol skich wy ra żo nej w obro nie usta wy
z 2005 ro ku i uży cie au to ry te tu Pa ni Mar sza łek w obro nie
do tych cza so wych praw dział kow ców.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Se kre tarz
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Pre zes
/-/ Je rzy Wdow czykKa lisz, 31 stycz nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Uczest ni cy ple nar ne go po sie dze nia Okrę go we go Za rzą -

du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu re pre zen -
tu ją cy kil ka dzie siąt ty się cy dział kow ców upra wia ją cych
dział ki w 13 po wia tach Wiel ko pol ski po łu dnio wo -
-wschod niej ob ra du ją cy w dniu 13 mar ca 2012 ro ku w Ka -
li szu wy ra ża ją swo je za nie po ko je nie i znie cier pli wie nie
bra kiem re ak cji ze stro ny Pa ni Mar sza łek na List otwar ty
uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 16 grud nia 2011 ro ku.

Zgro ma dze ni na IX Zjeź dzie PZD De le ga ci w tro sce 
o dział kow ców i ogrod nic two dział ko we w Pol sce zwró -
ci li się do Pa ni Mar sza łek o po moc w obro nie dział kow -
ców, ich praw na by tych oraz w obro nie do brze funk cjo-
nu ją cej usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra spraw dzi ła się w ży ciu i praw nie za -
bez pie cza in te re sy dział kow ców pol skich i ogro dów dział -
ko wych w Pol sce.

Wiel ko pol scy dział kow cy by li zbul wer so wa ni i obu rze -
ni, gdy w 2010 ro ku ów cze sny Pierw szy Pre zes Są du Naj -
wyż sze go wy stą pił do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go naj -
pierw o stwier dze nie sze ściu za pi sów, a póź niej pod wpły -
wem pro te stów dział kow ców, ca łej usta wy ja ko nie zgod -
nej z Kon sty tu cją RP. Za skar że nie ca łej usta wy z 2005 r.
o ROD po sta wi ło pod zna kiem za py ta nia przy szłość dział -

kow ców pol skich i ogro dów dział ko wych. Dla te go po nad
400 uczest ni ków IX Zjaz du PZD zwró ci ło się do Pa ni
Mar sza łek o po moc i ja sne sta no wi sko w sto sun ku do
dział kow ców i dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów dział -
ko wych oraz po zo sta wie nie obec nie obo wią zu ją cych
prze pi sów do ty czą cych ogrod nic twa dział ko we go w nie -
zmie nio nym kształ cie.

Szcze gól nie za nie po ko iło nas wy ty po wa nie do re pre -
zen to wa nia Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
do tych cza so wych prze ciw ni ków obec nej usta wy po słów
Sta ni sła wa Pię ty i An drze ja De ry, któ rych po glą dy są
sprzecz ne z ocze ki wa nia mi dział kow ców. Jak więc ta cy
po sło wie ma ją bro nić uchwa lo nej przez Sejm RP usta wy,
sko ro są prze ciw ni tej usta wie?

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Uczest ni cy po sie dze nia ple nar ne go OZ PZD w Ka li szu

zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek o po moc i wspar cie na -
szych dzia łań oraz ja sne i sta now cze okre śle nie sta no wi -
ska w spra wie dal sze go funk cjo no wa nia ogrod nic twa
dział ko we go, wy ty po wa nie in nych przed sta wi cie li Sej mu
do re pre zen to wa nia przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
oraz pro si my o uży cie au to ry te tu Pa ni Mar sza łek w obro -
nie do brze funk cjo nu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 2005 ro ku, w obro nie któ rej dział kow cy 
w ca łej Pol sce ze bra li po nad 630 ty się cy pod pi sów.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ 35 pod pi sów uczest ni ków ze bra nia 

Ple nar ne po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Ka lisz, 13 mar ca 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go PZD w To ru niu

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

STANOWISKO
człon ków Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w spra wie za skar żo nej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy na sze go okrę gu u pro gu se zo nu dział ko we -

go z nie po ko jem ocze ku ją na roz strzy gnię cie Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go w przed mio cie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Nie po -

kój po tę gu je fakt wy zna cze nia do re pre zen to wa nia Sej mu
RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym po sła An drze ja
De ry ne ga tyw nie na sta wio ne go do usta wy i do ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. 

Ape lu je my do Pa ni Mar sza łek o wy co fa nie wspo mnia -
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ne go wy żej kan dy da ta i wy zna cze nie po sła ce chu ją ce go
się bez stron no ścią, któ ry przed Try bu na łem bę dzie bro nił
do rob ku Sej mu RP. 

Ma jąc na uwa dze sym pa tię Pa ni Mar sza łek do dział -

kow ców, wy ra żo ną w ży cze niach pod czas IX Zjaz du Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców li czy my na życz li wość 
w od nie sie niu do na sze go ape lu. 

Z wy ra za mi sza cun ku pod pi sa ni człon ko wie 
Pre zy dium OZ PZD

/-/ 14 pod pi sów
To ruń, 2 lu te go 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców wraz z Prze wod ni czą cym
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD i Prze wod ni czą cym
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Pi le, po sia da jąc
sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia 83 Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych na sze go Okrę gu, w któ rych
użyt ku je swo je dział ki 14,5 ty sią ca człon ków Związ ku,
zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z ape lem o udzie le nie od -
po wie dzi na List Otwar ty skie ro wa ny przez 430 de le ga -
tów na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w dniu 
16 grud nia 2011 ro ku.

Pa ni Mar sza łek w cie płych sło wach zwra ca jąc się do
uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów, PZD, któ -
ry od był się w dniach 16-17 grud nia 2011 ro ku, pod kre śli -
ła wa gę na szej spo łecz nej or ga ni za cji i ja ko le karz wie
naj le piej, że wy stę pu ją ce ko rzy ści spo łecz ne pły ną ce z ak -
tyw no ści po nad mi lio na ro dzin dział ko wych sa me w so bie
sta no wią war tość uza sad nia ją cą szcze gól ną ochro nę 
i wspar cie ze stro ny or ga nów Pań stwa ogrod nic twa dział -
ko we go re ali zo wa ne go przez PZD.

Tym bar dziej jest dla nas nie zro zu mia ła zwło ka w re ak -

cji na wy stą pie nie de le ga tów, któ rzy sy gno wa li ten List;
zwło ka trwa ją ca już po nad dwa mie sią ce.

Spo łecz ność dział ko wa, nie tyl ko na sze go Okrę gu Pil -
skie go, za da je so bie py ta nie – ja ka jest rze czy wi sta przy -
czy na tak dłu gie go Pa ni mil cze nia!

W do brym to nie jest od po wia da nie na li sty, a na list
dział kow ców, człon ków pol skie go spo łe czeń stwa zor ga ni -
zo wa nych w naj więk szej spo łecz nej or ga ni za cji li czą cej
je den mi lion 250 ty się cy na le ża ło by od po wie dzieć bez
zbęd nej zwło ki, bo wiem brak ta kiej re ak cji po wo du je po -
wsta wa nie róż nych do my słów.

W na szej or ga ni za cji trwa ją wła śnie Wal ne Ze bra nia
Spra woz daw cze w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
oce nia ją ce dzia łal ność w 2011 ro ku i uchwa la ją ce pro gra -
my na 2012 rok. Pra gnie my za uwa żyć, że na tą od po wiedź
cze ka ją z nie cier pli wo ścią dział kow cy zbie ra ją cy się 
w swo ich ogro dach na tych ze bra niach.

Wy ra ża my na dzie ję i prze ko na nie, że apel nasz i ty się -
cy in nych dział kow ców kie ro wa ne do Pa ni Mar sza łek
spo tka się ze zro zu mie niem, dla do bra mi lio na człon ków
na sze go Związ ku, człon ków pol skie go spo łe czeń stwa 
i ich ro dzin.

Z wy ra za mi nie zmien ne go sza cun ku i dział ko wym 
po zdro wie niem Spo łecz nie 

wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków i Związ ku

Pre zes OZ PZD
/-/ Ma rian Pra czyk

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Ma ria Fojt 

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Ry szard Ku kaw ka 

Se kre tarz OZ PZD
/-/ An drzej Kierz kow ski

Skarb nik OZ PZD
/-/ Bru non Sem rau

Człon ko wie: 
/-/ Adam Dasz kow ski
/-/ Zyg munt Czar ny 

/-/ Sta ni sław Le miesz ka
/-/ Ewa Za wioc ka

/-/ Ma rian Osta szew ski
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ob ra du ją cy na IV-tym ple nar nym po sie dze niu w dniu

25 lu te go br. człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pol skie go
Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu zwra ca ją się do Pa -
ni Mar sza łek o wspar cie na szych dzia łań w obro nie usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Za war te w usta -
wie prze pi sy two rzo ne i przyj mo wa ne by ły przez upraw -
nio ne or ga ny pań stwo we na prze strze ni bli sko 100 lat, 
a wiec w okre sie przed wo jen nym jak i po wo jen nym. Sta -
no wią one na by te i ugrun to wa ne pra wa dla ro dzin dział -
kow ców, za bez pie cza jąc ist nie nie te re nów ogro dów
dział ko wych i sta bil ność użyt ko wa nia dzia łek.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we do brze słu żą dział kow com,
któ rzy w zde cy do wa nej więk szo ści nie na le żą do osób za -
sob nych fi nan so wo a wręcz prze ciw nie, po przez użyt ko -
wa nie dział ki wspie ra ją ich ubo gi port fel, gdyż gro z nich
to eme ry ci i ren ci ści jak rów nież pra cow ni cy sfe ry bu dże -
to wej w tym oświa ty i służ by zdro wia.

Proś ba, któ rą kie ru je my do Pa ni Mar sza łek wy ni ka 
z fak tu ko lej ne go za gro że nia na szej usta wy, któ re tym ra -
zem po ja wi ło się nie ocze ki wa ne ze stro ny by łe go już 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry zło żył wnio ski do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uzna nie za nie zgod ną z Kon -
sty tu cją RP na wet ca łą usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Nie ste ty te wnio ski zo -
sta ły po par te przez by łe go Mar szał ka Sej mu RP – Pa na
Grze go rza Sche ty nę, któ ry w prze ka za nej do Try bu na łu
Opi nii z dnia 08 grud nia 2010 r. wy ra ził po gląd, że cyt.:
„po ewen tu al nym stwier dze niu nie kon sty tu cyj no ści czę ści
za skar żo nych prze pi sów usta wa bę dzie obo wią zy wać 
w po sta ci ukształ to wa nej wy ro kiem Try bu na łu aż do cza -
su do ko na nia przez usta wo daw cę wy bo ru no wej kon cep -
cji unor mo wa nia pro ble ma ty ki two rze nia i użyt ko wa nia
ogro dów dział ko wych”. Po gląd ten w spo sób wy raź ny

okre śla za mia ry władz na sze go Pań stwa, dą żą ce do de sta -
bi li za cji spo so bu za rzą dza nia te re na mi ogro dów a przede
wszyst kim do de sta bi li za cji w za go spo da ro wa niu i użyt -
ko wa niu ogro dów. Po gląd ten jest nie ste ty zbież ny z dą że -
nia mi licz nych de we lo pe rów i ko mer cyj nych in we sto rów,
któ rzy z nie cier pli wo ścią ocze ku ją prze ję cia bli sko 
1000 ha te re nów ogro dów we Wro cła wiu i któ re już zo sta -
ły na te ce le prze zna czo ne w stu dium i w pla nach za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu, któ ry two rzą dzia ła ją cy spo łecz nie i de mo kra -
tycz nie wy bra ni przed sta wi cie le ro dzin nych ogro dów
dział ko wych zwra ca się do Pa ni Mar sza łek o przyj ście 
z po mo cą tym naj skrom niej szym gru pom na sze go spo łe -
czeń stwa, dla któ rych ogro dy dział ko we w tych trud nych
cza sach sa nie do prze ce nie nia.

Do tych cza so we ure gu lo wa nia praw ne za war te w usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie tyl ko do brze
słu żą dział kow com, ale spraw dzi ły się w wie lo let niej
prak ty ce i nie po wo du ją kon flik tów z wła dza mi sa mo rzą -
do wy mi gmin. Prze pi sy usta wy sprzy ja ją roz wo jo wi miast
i gmin, re ali za cji wszyst kich za dań o cha rak te rze pu blicz -
nym zwłasz cza ko mu ni ka cyj nym, cze go przy kła dem są
za da nia re ali zo wa ne na te re nach ogro dów Wro cła wia.

W obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
swo je pod pi sy zło ży ło już po nad 45.000 dział kow ców. Do
władz Rze czy po spo li tej Pol ski i do Try bu na łu skie ro wa -
no tyl ko z na sze go okrę gu ty sią ce pro te stów.

Do obro ny prze pi sów usta wy włą czy ły się wła dze licz -
nych miast i gmin np. wła dze Mia sta i Gmi ny Strze lin.

Przed sta wia jąc sy tu ację ja ka zo sta ła wy two rzo na wo kół
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i wo kół usta wy uprzej -
mie pro si my Pa nią Mar sza łek o wy co fa nie Opi nii by łe go
Mar szał ka Sej mu RP prze sła nej do Try bu na łu Kon sty tu -

Sta no wi sko na sze kie ru je my tak że do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP – Ce za re go Gra bar czy ka, Eu ge niu sza, Grzesz cza ka, Wan dy No wic kiej 
i Je rze go Wen der li cha,
– Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska,
– Wi ce pre mie ra Rzą du RP Wal de ma ra Paw la ka,
oraz prze ka zu je my do wia do mo ści Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ Mie czy sław Gum ny

Za stęp ca Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
/-/ An na Żół tow ska

Pi ła, 29 lu te go 2012 r.

Ple nar ne po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu

Pa ni EWA KOPACZ
Mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej 
War sza wa
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cyj ne go oraz do zmia ny za wnio sko wa nych po słów do wy -
stę po wa nia przed Try bu na łem ja ko przed sta wi cie li Sej mu
RP, gdyż po sło wie ci, An drzej De ra i Sta ni sław Pię ta nie
re pre zen tu ją w tej spra wie w spo sób wła ści wy Sej mu RP,
gdyż gło so wa li prze ciw ko usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu pra gnie pod kre ślić, że w peł ni iden ty fi ku je się
z Li stem Otwar tym, któ ry zo stał przy ję ty przez IX Kra jo -
wy Zjazd PZD w dniu 16 grud nia 2011 r. i prze sła ny do
Pa ni Mar sza łek. Ocze ku jąc wspar cia i po mo cy z Pa ni stro -
ny oraz od po wie dzi na ni niej sze wy stą pie nie.

Po zo sta je my z sza cun kiem

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Wi ce pre zes
/-/ inż. Jó zef Smo lis

Wi ce pre zes
/-/ Je rzy Kar piń ski

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

Skarb nik
/-/ dr Gra ży na Wa tras

Wro cław, 25 lu te go 2012 r.

Ple nar ne po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Lu bli nie

STANOWISKO
ple nar ne go po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Lu bli nie

z dnia 23.02.2012 r.
w spra wie przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Dział kow cy Lu belsz czy zny z du żym nie po ko jem ob ser -
wu ją na si la ją cą się na prze strze ni ostat nich lat wal kę prze -
ciw ko Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców, ogro dom
dział ko wym i dział kow com. W ostat nim cza sie wy ra ża się
to w za skar że niu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych – ak tu praw ne go sta -
no wią ce go fun da ment funk cjo no wa nia w na szym pań -
stwie ogrod nic twa dział ko we go po mi mo, iż sta no wi on
re asump cję praw ną po nad stu let nie go do rob ku na szych
dzia łek i ogro dów. Je go roz wią za nia usta wo we zbież ne 
w swo im brzmie niu z roz wią za nia mi sank cjo nu ją cy mi
dzia łal ność ogro dów dział ko wych w in nych pań stwach
eu ro pej skich, ni gdy po mi mo zmie nia ją cych się sys te mów
po li tycz nych i przez ni ko go nie by ły kwe stio no wa ne.

Od za ra nia po wsta nia ogrod nic twa dział ko we go – ogro -
dy na sze słu ży ły spo łe czeń stwu, a zwłasz cza je go człon -
kom ży ją cym w naj trud niej szych wa run kach ma jąt ko -
wych i ro dzin nych. Ja ko te re ny zie lo ne w aglo me ra cjach
miej skich umoż li wia ją bli sko mi lio no wi ro dzin pro wa dze -
nie upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, a tak że ja ko
miej sce czyn ne go wy po czyn ku i są rów no cze śnie po waż -
nym ele men tem wspar cia so cjal ne go. Ogro dy dział ko we
to rów nież miej sce spo tkań wie lu po ko leń i in te gra cji śro -
do wisk ro dzin nych, do sko na le wpły wa ją na umac nia nie
wię zi spo łecz nych i ro dzin nych i bu do wie so li dar no ści
mię dzy ludz kiej.

Rów nież i dzi siaj, wbrew wy po wie dziom nie któ rych
pseu do po li ty ków spo strze ga ją cych rze czy wi stość przez
pry zmat zy sku eko no micz ne go idea nie mo że być trak to -

wa na ja ko re likt prze szło ści. Do wo dów na to, po za opi -
nia mi pol skich dział kow ców do szu ki wać się moż na nie
tyl ko dział kow ców ale i władz pań stwo wych Eu ro py Za -
chod niej. Co raz licz niej ogro dy przej mo wa ne są przez
mło de po ko le nia Po la ków co sta no wi bar dzo wi docz ny
do wód na to, że dla se tek ty się cy na szych ro dzin sta no wią
one nie zwy kle atrak cyj ną ofer tę, na któ rą wy stę pu je nie -
słab ną ce za po trze bo wa nie.

Ma my świa do mość, że aby od po wie dzieć w peł ni na
spo łecz ne ocze ki wa nia, ogro dy mu szą się zmie niać, po -
pra wiać stan za go spo da ro wa nia, in fra struk tu rę oraz swój
śro do wi sko wy wi ze ru nek. Stąd też tak wiel ką wa gę przy -
wią zu je my do ogło szo ne go pro gra mu mo der ni za cji ogro -
dów i dzia łek. Pra gnie my rów nież swo imi śro do wi s-
ko wy mi po czy na nia mi wpły nąć na ewo lu cję na sta wie nia
do ogro dów tych przed sta wi cie li władz pu blicz nych 
– pań stwo wych, par la men tar nych i sa mo rzą dów te re no -
wych, w tych przy pad kach gdy oce nia ją nas we dług spoj -
rzeń z prze szło ści.

Z po wyż szych wzglę dów, re pre zen tu jąc na dzi siej szym
ze bra niu 33 ty sięcz ną rze szę ro dzin dział ko wych na Lu -
belsz czyź nie zwra ca my się do Sej mu Rzecz po spo li tej Pol -
skiej o utrzy ma nie w mo cy za sad usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, a tym sa mym wspar cie na sze go
Związ ku w dzia ła niach, któ re słu żą ochro nie i roz wo jo wi
ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce. Pra gnie my
uczest ni czyć i re ali zo wać praw dzi we wy zwa nia ja kie sta -
ją przed na szym spo łe czeń stwem, a któ ry mi są: po pra wa
wa run ków ży cia, wspar cie in sty tu cji ro dzi ny, eko lo gia
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oraz in te gra cja spo łecz na. Wy ra ża my prze ko na nie, że
Sejm Rzecz po spo li tej w peł ni za ak cep tu je za pre zen to wa -
ną dzia łal ność na sze go Związ ku po przez za cho wa nie po -

zy cji praw nej pol skich dział kow ców za gwa ran to wa nej
usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Uczest ni cy Ze bra nia Ple nar ne go

/-/ 32 pod pi sy
Lu blin, 23 lu te go 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD w Kra ko wie

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol -

skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie, re -
pre zen tu jąc 269 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
– po na wia my do Pa ni Mar sza łek Wnio sek dział kow ców 
z Ma ło pol ski o wspar cie w obro nie ogro dów i praw na -
sze go śro do wi ska.

Od kil ku lat pro wa dzi my wal kę w obro nie usta wy o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro -
ku. Fakt za skar że nia ca łej usta wy o ROD do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go stwa rza za gro że nie dla ist nie nia ogro -
dów dział ko wych i przy szło ści ru chu ogrod nic twa w Pol -
sce oraz za cho wa nia praw dział kow ców i ich or ga ni za cji.

Dla te go ocze ku je my od Pa ni Mar sza łek, ja ko przed sta -
wi cie la par la men tu wspar cia na sze go śro do wi ska spo łecz -
ne go w obro nie roz wią zań praw nych przy ję tych usta wą
w dniu 8 lip ca 2005 r.

/-/ 8 pod pi sów
Kra ków, 29 lu te go 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie jest

za nie po ko jo ne sy tu acją w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych na sze go okrę gu.

Na pły wa ją do nas sy gna ły, że śro do wi sko dział kow ców
za sta na wia fakt iż skie ro wa ny list do Pa ni Mar sza łek przez
de le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du Spra woz daw czo -Wy bor -
cze go, zo stał ode bra ny w dość dziw ny spo sób.

Prze mil cza się spra wę tak moc no bul wer su ją cą dział -
kow ców, a do ty czą cą in te re su ich ro dzin.

Ma my sy gna ły, iż za czy na ją po ja wiać się ja kieś nie for -
mal ne sto wa rzy sze nia, z któ ry mi pro wa dzi kon sul ta cje
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry w spra wie przy szłej usta wy 
o ogro dach dział ko wych.

Sy tu acja ta ka nie sprzy ja do brej at mos fe rze w ogro dach.
Do cho dzi do po róż nień w za kre sie po glą dów i praw dzi -

wo ści róż nych nie ofi cjal nych wia do mo ści. Do cho dzi do
na ru sze nia pra wa oraz dys cy pli ny dział kow ców.

Nie któ rzy li cząc na re wo lu cyj ne zmia ny uwa ża ją, że
moż na nie re spek to wać pra wa bo zo sta ną z te go roz grze -
sze ni.

Ma my do brą usta wę, któ ra do brze za bez pie cza in te re sy
dział kow ców i pod wa ża nie jej war to ści jest szko dli we.

Jak to jest, że na te mat za gro żeń, któ re sy gna li zo wa ne
by ły do Mar szał ka Sej mu, tak licz na or ga ni za cja po za rzą -
do wa nie otrzy mu je żad nej od po wie dzi. W spra wie pa nu -
je ci sza źle wró żą ca dział kow cu.

Człon ko wie Pre zy dium

/-/ 10 pod pi sów
Szcze cin, 27 lu te go 2012 r.
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Od za koń cze nia IX Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców upły nę ło 74 dni. Na Zjeź dzie De le ga tów 430
uczest ni ków pod pi sa ło list otwar ty skie ro wa ny do Pa ni,
lecz do dnia dzi siej sze go Zwią zek nie otrzy mał żad nej od -
po wie dzi.

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go PZD
zgro ma dze ni na po sie dze niu w dniu 1.03.2012 r. po wo -
do wa ni tro ską o utrzy ma nie w do tych cza so wym kształ cie
Usta wy o ROD i dal szym roz wo jem ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek
o wspar cie w tej wal ce.

Ma my na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek, wraż li wa na ludz kie

po trze by i pa sje do ce ni na sze zde ter mi no wa ne dzia ła nia 
i po prze nas. Li kwi da cja na szej usta wy spo wo du je ol brzy -
mie szko dy po nad mi lio no wej rze szy człon ków Związ ku, a
nie któ rych lu dzi w po de szłym wie ku po zba wi sen su ży cia.

Ro zu mie my ogrom obo wiąz ków j pro ble mów do roz -
wią za nia, ocze ku je my jed nak od Pa ni Mar sza łek od po -
wie dzi na list wy sto so wa ny przez IX Zjazd PZD. 

W mar cu i kwiet niu bie żą ce go ro ku od bę dą się wal ne
ze bra nia w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, na któ -
rych oma wia na bę dzie przy szłość ogro dów i Związ ku.
Chce my za po znać dział kow ców z Pa ni sta no wi skiem 
w spra wie przy szło ści ru chu dział ko we go w Pol sce.

W imie niu dział kow ców Pod la sia
Człon ko wie OZ Pod la skie go PZD

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

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz

LIST OTWAR TY 
Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go PZD

Bia ły stok, 1 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie władz okrę go wych Pol skie go Związ ku

Dział kow ców na ze bra niu w dniu 13 mar ca 2012 ro ku 
z zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o roz wa że nie 
i da nie nam od po wie dzi na nur tu ją ce py ta nia, któ re in te -
re su ją dział kow ców Okrę gu Po znań skie go, a od no szą się
z tro ską o dal sze lo sy ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Wy ra ża my prze ko na nie i za pew ne Pa ni Mar sza łek to
po twier dzi, iż je ste śmy zna czą cą cząst ką spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go - tak win ni śmy być po strze ga ni przez re -
pre zen tan tów na sze go na ro du. Dla te go też ocze ku je my od
tych, któ rzy z wo li oby wa te li na sze go kra ju wy peł nia ją
naj wyż sze funk cje spo łecz ne i in spi ru ją do po dej mo wa -
nia i roz wią zy wa nia spraw, któ re wy cho dzą na prze ciw
ocze ki wa niom lu dzi za spo ka ja jąc ich po trze by. De mo kra -
tycz ny sys tem funk cjo no wa nia pań stwa jest tak zbu do wa -
ny, aby ci któ rzy sto ją naj wy żej w hie rar chii spo łecz nej
mo gli otrzy my wać in for ma cje od tych sto ją cych ni żej, ale
sta no wią cych nie pod wa żal ną część spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go.

Je ste śmy nie mi le za sko cze ni ja ko dział kow cy tym, że
po mi mo ogrom nej ilo ści li stów, pism, ape li, sta no wisk
prze sła nych do urzę du Mar szał ka Sej mu RP nie wi dzi my
jak do tych czas żad nej re ak cji, a ocze ki wa li by śmy za pro -
sze nia przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców
i wy słu cha nia na szych ra cji. Uwa ża my, iż przed ło że nie
za sad ni czych pro ble mów ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce przy czy ni ło by się do po zna nia na szych ra cji, któ -
re win ny po słu żyć Wy so kie mu Sej mo wi RP do pod ję cia
istot nych de cy zji uwzględ nia ją cych ocze ki wa nia dział -
kow ców w kon tek ście pi sma I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie nie zgod-
no ści Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip -
ca 2005 ro ku z Kon sty tu cją RP.

Sza now na Pa ni Mar sza łek zda je my so bie spra wę z te go,
iż w osta tecz no ści pro blem ten znaj dzie się w Wy so kim
Sej mie i to Pa ni ja ko naj waż niej sza oso ba w tej ka den cji
Sej mu bę dzie współ de cy do wać o osta tecz nym kształ cie
usta wy tak waż nej dla dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku i uzna nia 
Uczest ni cy po sie dze niem OZ PZD w Po zna niu

/-/ 39 pod pi sówPo znań, 13 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W peł ni so li da ry zu jąc się z wcze śniej szy mi wy stą pie -

nia mi IX Zjaz du i Kra jo wej Ra dy na sze go Związ ku prze -
ka za ny mi do Pa ni w ostat nim cza sie, pra gnie my pod-
kre ślić, że ocze ku je my po zy tyw nej re ak cji na zgła sza ne
do Pa ni oso bi ście jak i do po szcze gól nych po słów uwa gi
i proś by o za nie cha nie szko dli wych dzia łań wo kół Usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Re pre zen tu je my stu ty sięcz ną rze szę dział kow ców z te -
re nu Ślą ska, Za głę bia i Pod be ski dzia dla któ rych ogro dy
dział ko we są pod sta wo wą for mą spę dza nia wol ne go cza -
su. Te ogro dy czę sto ma ją po nad stu let nią hi sto rię i są
trwa łym, wie lo po ko le nio wym do rob kiem miesz kań ców
re gio nu. Na le ży pod kre ślić, że na te re nach gdzie in ten -
syw nie roz wi jał się prze mysł cięż ki, głów nie wy do byw -
czy i sta lo wy, ogro dy sta ły się na tu ral nym za ple czem dla
re kre acji i wy po czyn ku. Dla te go z ta kim nie po ko jem śle -
dzi my to co w ostat nich la tach usi łu je się wo kół tej spra -
wy zro bić. Za kwe stio no wa na przez Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go usta wa, do brze słu ży na sze mu śro do -

wi sku i za pew nia dział kow com od po wied nią ochro nę
praw ną. I chy ba dla te go jest tak ata ko wa na przez nie któ -
re ugru po wa nia po li tycz no – biz ne so we. Bro ni li śmy i na -
dal bę dzie my bro nić tej usta wy, po nie waż gwa ran tu je nam
bez pie czeń stwo i moż li wość swo bod ne go in we sto wa nia
na upra wia nych przez nas dział kach. Na prze ciw tym ocze -
ki wa niom wy cho dzi Kra jo wa Ra da na sze go Związ ku, po -
dej mu jąc nie zwy kle waż ną uchwa łę w spra wie wdro że nia
wie lo let nie go pro gra mu mo der ni za cji dzia łek. Chce my,
aby na sze ogro dy by ły co raz pięk niej sze, z po żyt kiem dla
ca łe go spo łe czeń stwa.

Dla te go zwra ca my się do Pa ni z ape lem o po ło że nie kre -
su za pę dom nie któ rych po li ty ków, dla któ rych na sze dzia -
na to tyl ko atrak cyj nie po ło żo ne nie ru cho mo ści. Zwra -
ca my uwa gę, że te ogro dy, to rów nież lu dzie, któ rzy cięż -
ką pra cą prze kształ ci li nie użyt ki w kwit ną ce oa zy zie le ni
Stąd też, po mni wcze śniej szych Pa ni do ko nań, pro si my 
o po trak to wa nie pro ble mów na sze go ru chu z na le ży tą po -
wa gą i ty po wą dla Pa ni Oso by wraż li wo ścią spo łecz ną.

Z wy ra za mi sza cun ku!
Człon ko wie OZŚ PZD w Ka to wi cach

/-/ 37 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Ka to wi ce, 13 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski PZD w Olsz ty nie

Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP
Warszawa

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ja ko uczest ni cy IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD,

któ ry od był się w dniach 16–17 grud nia 2011 r. w War -
sza wie pod pi sa li śmy się pod li stem otwar tym skie ro wa -
nym na Pa ni rę ce. Ce lem te go by ło i jest za gro że nie 
i oba wa, któ ra wy ni ka z za skar że nia na szej usta wy o ROD
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ko na na przez I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go. Na le ży tu przy po mnieć, że Zwią zek 
i dział kow cy już od po nad 20 lat sku tecz nie wal czą 
o obro nę swo ich dzia łek, ogro dów i Związ ku.

Usta wa o ROD jest do bra i wy star cza ją co za bez pie cza
po trze by naj bied niej szej gru py spo łecz nej. Świad czy 
o tym ze bra nie 620 tys. pod pi sów w jej obro nie. Do wo dzą
te mu rów nież ty sią ce li stów, sta no wisk, pe ty cji wy sła nych
do naj wyż szych władz pań stwo wych, par la men ta rzy stów,

pre mie ra i pre zy den ta i tych, któ rzy ma ją de cy du ją cy głos
i wpływ w na szym pań stwie.

Dla te go też my ja ko de le ga ci na IX Kra jo wy Zjazd
zwró ci li śmy się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o wy słu cha -
nie nas i wspar cie w sta ra niach w obro nie na szej usta wy.
Wiel kie na dzie je na po par cie na szych wspól nych spraw
wzbu dził list ja ki skie ro wa ła Pa ni Mar sza łek do uczest ni -
ków ob rad.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ma my du że za ufa nie do Pa ni i wie my, że cie szy się Pa -

ni po par ciem wiel kiej gru py na szych dział kow ców. Bli -
skie są nam do ko na nia i po sta wa ja ką Pa ni zdo by ła
pod czas peł nie nia funk cji Mi ni stra Zdro wia roz wią zu jąc
wie le trud nych spo łecz nych spraw i pro ble mów. Do ce nia -
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my to ile zdro wia, od wa gi i pra cy po świę ci ła Pa ni w cza -
sie i po ka ta stro fie smo leń skiej.

Głę bo ko wie rzy my, że wspo mo że nas Pa ni Mar sza łek
w obro nie na szych słusz nych spraw.

Z wy ra za mi sza cun ku 
De le ga ci IX Kra jo we go Zjaz du PZD 

z Okrę gu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie

/-/ 19 pod pi sówOlsz tyn, 28 lu te go  2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pi smem z dnia 21 grud nia 2011 r. zwró ci li śmy się do

Pa ni Mar sza łek w imie niu wie lu ty się cy dział kow ców,
użyt kow ni ków ogro dów dział ko wych re gio nu byd go skie -
go, z proś bą o za in te re so wa nie się spra wą za skar że nia
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go oraz o wspar cie na szych sta rań i dzia -
łań po dej mo wa nych w obro nie praw dział kow ców za pi sa-
nych w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Ini cja ty wa na sze go wy stą pie nia po dyk to wa na by ła na -
dzie ją na wspar cie Pa ni Mar sza łek w spra wie naj waż niej -
szej dla pol skich ogro dów w ca łej hi sto rii ru chu ogrod-
nic twa dział ko we go. Na sze ocze ki wa nia roz bu dził mię -
dzy in ny mi list skie ro wa ny przez Pa nią Mar sza łek do de -
le ga tów – uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, wśród któ rych by li śmy tak że my
– re pre zen tan ci ogro dów re gio nu byd go skie go. Wy ra żo ne
sło wa uzna nia i sym pa tii dla ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go wy ra żo ne w li ście do re pre zen tan tów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych po zwa la ły przy pusz czać, że Mar -
sza łek Sej mu RP przy naj mniej za in te re su je się przed mio -
tem zgła sza nych przez nas obaw, wy ra żo nych w na szym
wy stą pie niu.

Od cza su na sze go wy stą pie nia mi nę ło po nad 2 mie sią -
ce i nie ste ty nie do cze ka li śmy się ja kiej kol wiek re ak cji,
od po wie dzi w na szej spra wie lub kon kret ne go dzia ła nia,
le żą ce go w kom pe ten cji Mar szał ka Sej mu, tj. spo wo do -
wa nia zmia ny w kwe stii wy zna cze nia po sła re pre zen tu ją -
ce go Sejm przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w roz-
pra wie do ty czą cej wnio sku za skar ża ją ce go usta wę z dnia
8 lip ca 2005 r.

Uwa ża my, że przed sta wi cie le par la men tu przed Try bu -
na łem z za ło że nia po win ni bro nić do rob ku Sej mu, a więc
usta wy. Dla te go nie zro zu mia łym jest wy zna cze nie przez
Pa ni po przed ni ka, kan dy da tur do ro li re pre zen tan tów Sej -
mu RP w spra wie do ty czą cej za skar że nia usta wy o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych po słów Sta ni sła wa Pię ty 
i An drze ja De ry. Zna ne są pol skim dział kow com po glą dy
w/w po słów, obar czo nych jaw nym bra kiem obiek ty wi zmu
w spra wie do ty czą cej lo sów dział kow ców, ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i przy szło ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Od przed sta wi cie li Sej mu w roz pra wie
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym ocze ku je my obiek ty -
wi zmu i rze tel no ści. Z do tych cza so wych dzia łań po sła 
A. De ry spo dzie wać mo że my się re ali za cji gło szo nych
pracz nie go za mia rów – dą że nia do uchy le nia usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz li kwi da cji Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Dla te go ocze ku je my wy zna cze nia w miej sce wy mie nio -
nych po sła/po słów nie ob cią żo nych ne ga tyw ny mi emo -
cja mi wo bec dział kow ców, wo bec ogro dów dział ko wych
i wo bec Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po słów zdol -
nych do re pre zen to wa nia Sej mu z za cho wa niem obiek ty -
wi zmu wo bec ocze ki wań lu dzi pol skich ro dzin nych
ogro dów dziad ko wych.

Pa ni Mar sza łek!
Bra ku usto sun ko wa nia się przez Pa nią Mar sza łek wo -

bec po ru szo ne go w na szym wy stą pie niu pro ble mu, bra ku
ja kiej kol wiek re ak cji lub for my od po wie dzi nie chcie li -
by śmy przyj mo wać ja ko igno ran cji wo bec mi lio no we go
śro do wi ska ro dzin dział kow ców za an ga żo wa ne go w obro -
nę usta wy ogro do wej. Jesz cze ma my na dzie ję, że jest to
efek tem ogro mu pro ble mów zwią za nych z peł nie niem tak
od po wie dzial nej funk cji w pań stwie, któ re go bar dzo licz -
ną gru pą są mię dzy in ny mi dział kow cy.

Bar dzo li czy my na za in te re so wa nie i zro zu mie nie na -
sze go wy stą pie nia oraz na wspar cie i jed no znacz ną re ak -
cję w for mie pod ję tych de cy zji w kwe stii wy zna cze nia
po sła re pre zen tu ją ce go Sejm przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym w spra wie do ty czą cej wnio sku za skar ża ją ce go
usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r.

/-/ 28 pod pi sów
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Przed sta wi cie le mi lio no wej or ga ni za cji Pol skie go

Związ ku Dział kow ców ob ra du ją cy na IX Zjeź dzie w War -
sza wie w dniu 16-17 grud nia 2011 r. pod pi sa li się pod li -
stem skie ro wa nym do Pa ni Mar sza łek. W li ście za pre zen-
to wa no ak tu al ne pro ble my nur tu ją ce Zwią zek, szcze gól nie
do ty czą ce za skar żo nej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, któ ra ocze ku je w TK na zba da nie jej pod
wzglę dem zgod no ści z Kon sty tu cją RP.

W li ście przed sta wio no tak że ocze ki wa nia, ja kie sta no -
wi sko pre zen tu je Pa ni Mar sza łek w tej przed mio to wej

spra wie oraz na ja ką po moc mo gą li czyć dział kow cy. Mi -
nę ło kil ka mie się cy od wy sła nia li stu i nie zna my sta no wi -
ska Pa ni Mar sza łek w spra wie waż nej dla mi lio na ro dzin
dział ko wych.

My, człon ko wie Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło -
cław skie go PZD w imie niu 25 ty sięcz nej rze szy dział kow -
ców zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o za pre zen to wa nie
sta no wi ska do ty czą ce go lo sów usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, ocze ku ją na to dział kow cy u pro -
gu se zo nu dział ko we go z oba wą, czy ten se zon spę dzą
spo koj nie na dział kach.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Człon ko wie OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD

/-/ 25 pod pi sów

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

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

To ruń, 1 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

LIST OTWAR TY
uczest ni ków ze bra nia Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w Pi le w dniu 10 mar ca 2012 ro ku

My uczest ni cy ze bra nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi -
le w dniu 10 mar ca 2012 ro ku wy ra ża my swo ją dez apro ba -
tę do dzia łań po dej mo wa nych przez wła dze usta wo daw cze
oraz na czel ne or ga ny wła dzy pań stwo wej skie ro wa nych
prze ciw ko na szej usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, prze ciw ko na sze mu Związ -
ko wi oraz prze ciw ko nam dział kow com.

Od po nad 20 lat wal czy my o na sze ogro dy, o za cho wa -
nie na szej usta wy i na sze go Związ ku. Po cząt ko wo nie któ -
re ugru po wa nia par la men tar ne pró bo wa ły nas uszczę ś-
li wić two rząc nie re al ne pro jek ty ustaw. Kie dy dzia ła nia te
oka za ły się nie sku tecz ne pod ję to sze reg ini cja tyw prze -
ciw ko nam po przez naj wyż sze or ga ny wła dzy pań stwo -
wej - Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, Naj wyż szą Izbę
Kon tro li, Rząd RP. Ja ko ostat ni do łą czył I Pre zes Są du
Naj wyż sze go, któ ry za skar żył na szą usta wę z po wo du jej
nie kon sty tu cyj no ści do Try bu na tu Kon sty tu cyj ne go.

Jak na iro nię lo su Sejm RP wy zna czył swo ich re pre zen -
tan tów przed TK, po słów, któ rzy w swo ich po glą dach ofi -
cjal nie wy ra ża ją wro gi sto su nek do na sze go Związ ku 
i na szej usta wy. Na le ży za dać so bie py ta nie czy ci po sło -

wie bę dą bro ni li usta wy, któ ra zo sta ła uchwa lo na w Pol -
skim Sej mie przez po słów czy też bę dą pro ku ra to ra mi 
w na szej spra wie?

16 grud nia 2011 ro ku De le ga cji IX Kra jo we go Zjaz du
PZD wy sto so wa li do Pa ni Mar sza łek list z proś bą o wspar -
cie pol skich dział kow ców w ich sta ra niach o za cho wa nie
swych praw. Po mi mo sła nia wie lu li stów przez dział kow -
ców i człon ków or ga nów sa mo rzą do wych na sze go Związ -
ku Pa ni Mar sza łek mil czy i nie udzie la od po wie dzi.

W na szym od czu ciu przy wo ła ne wy żej dzia ła nia, brak
re ak cji i mil cze nie wpi su ją się w wie lo let ni okres wal ki 
z ogro da mi dział ko wy mi w Pol sce.

Ni niej szym li stem ape lu je my - po ma gaj cie nam, a nie
prze szka dzaj cie, nie uszczę śli wiaj cie nas na si łę i wbrew
na szej wo li, nie zmie niaj cie na szej usta wy, bo wiem 
w obec nym kształ cie speł nia ona na sze ocze ki wa nia. Weź -
cie przy kład z kra ju na sze go są sia da. Pa ni dr An ge la Mer -
kel Kanc lerz Fe de ral na Nie miec w kwar tal ni ku Der
Fach be ra ter z li sto pa da 2011 r. opu bli ko wa ła ar ty kuł 
w tre ści, któ re go na pi sa ła, że rząd fe de ral ny wspie ra za an -
ga żo wa nie na rzecz ogro dów dział ko wych za pew nia jąc
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trwa łe i pew ne wa run ki ra mo we. Ar ty kuł opa trzy ła wstę -
pem „Wo bec fak tu po zy tyw ne go od dzia ły wa nia ogro dów,
nasz kraj mo że po czy tać so bie za szczę ście, że w wie lu

sto wa rzy sze niach zmia na po ko le nio wa do ko nu je się
wzor co wo za bez pie cza jąc w ten spo sób przy szłość”.

Pi ła, 10 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w El blą gu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w El blą gu, re pre zen tu ją cy po nad 10 tys. spo łecz ność
dział ko wą z te re nu na sze go dzia ła nia, ob ra du ją cy na ze -
bra niu w dniu 14 mar ca 2012 r. do szedł do prze ko na nia, że
w dal szym cią gu ist nie ją za gro że nia w za kre sie funk cjo -
no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Pod sta wą do
ta kie go twier dze nia sta no wią do cho dzą ce do nas sy gna ły
o przy go to wa niach do zmia ny obo wią zu ją cej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych a w szcze gól no ści ogra -
ni cze nia praw dział kow ców i otwar cia moż li wo ści usu -
wa nia ogro dów z zaj mo wa nych te re nów.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych do brze słu ży spo łecz no ści dział ko wej, do wo dem
jest zło że nie w jej obro nie 620 tys. pod pi sów dział kow -
ców. W tej spra wie wy po wie dział się rów nież naj wyż szy
or gan na sze go Związ ku ja kim był IX Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców ob ra du ją cy 
w dniach 16–17 grud nia 2011 r. Treść przy ję te go tam li stu
otwar te go skie ro wa ne go na rę ce Pa ni Mar sza łek jest nam
zna na i w peł ni ją ak cep tu je my. Re al ne za gro że nia dla or -

ga nów dział ko wych za ist nia ły po za skar że niu usta wy do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go, nie spra wie dli wej oce ny funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li oraz in nych
dzia ła li po dej mo wa nych przez nie któ re ugru po wa nia po -
li tycz ne wy wo łu je stan nie pew no ści, co do ist nie nia
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i utra ty słusz nie na -
by tych praw w za kre sie wła sno ści gro ma dzo nych przez
po ko le nia ma jąt ku dział kow ców i Związ ku. Pro blem jest
na ty le waż ny bo do ty czy po nad mi lio na ro dzin użyt ku ją -
cych dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W na szym od czu ciu rzą dzą cy nie li czą się z gło sem na -

szej spo łecz no ści i nie re agu ją na licz ne wy stą pie nia or ga -
nów Związ ku oraz dział kow ców i nie uzna ją nas za
part ne rów ma ją cych wpływ na po dej mo wa ne w na szej
spra wie de cy zje. Dla te go też ape lu je my do Pa ni Mar sza -
łek o spo wo do wa nie pod ję cia z na szą spo łecz no ścią dia -
lo gu spo łecz ne go i uwzględ nie nia przy two rze niu pra wa
nas do ty czą ce go po stu la tów i wnio sków zgła sza nych 
w tym przed mio cie od sze re gu lat.

Pre zes
/-/ inż. Bo le sław Mi ko łaj czyk

/-/ 21 pod pi sów
El bląg, 14 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

LIST OTWAR TY
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie 

do Mar szał ka Sej mu, Pre mie ra Rzą du RP i Mi ni stra In fra struk tu ry

Na II Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, opo -
wie dzie li śmy się jed no znacz nie w spra wie za cho wa nia
struk tur i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych w ra mach re gu la cji praw nych zgod nie z prze pi sa mi
usta wy o rod z 2005 ro ku. Usta wa o ROD w naj now szym
wy da niu jest do brym do ku men tem le gi sla cyj nym. 

Do brze słu ży dział kow com. Spraw dzi ła się w prak ty ce.
Jest przed mio tem za zdro ści dla dział kow ców in nych kra -
jów eu ro pej skich. Czę sto za sta na wia my się co le ży u pod -
staw fak tu, że przez 20 lat trans for ma cji – per ma nent nie
po wra ca spra wa ogro dów dział ko wych na kan wy me diów
lub roz wa żań po li ty ków.
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Dla nas dział ki w ogro dach ro dzin nych są ra do ścią, któ -
rą ce ni my so bie szcze gól nie. Na dział kach kon cen tru ję się
ży cie na szych ro dzin, wy po czy wa ją cych czyn nie w każ -
dym wol nym cza sie a zwłasz cza w okre sie let nim. Dla
wie lu ro dzin jest to wszyst ko czym one dys po nu ją. Dla -
cze go więc jest ty le po dejść aby i to zo sta ło tym ro dzi nom
ode bra ne?

Jest jesz cze w Kra ju ty le wol nej, nie za wsze ra cjo nal -
nie za go spo da ro wa nej zie mi, że moż na nią ob dzie lić wie -
lu chęt nych do pro wa dze nia ogro dów, a ro dzin ne ogro dy
dział ko we pro wa dzo ne przez PZD po zo sta wić w spo ko ju.
Niech się roz wi ja ją sta bil nie i w spo ko ju.

Je ste śmy w sta nie po ra dzić so bie z pro ble ma mi bie żą cy -
mi. Nie wie le żą da my, a jesz cze mniej otrzy mu je my, ale
ra dzi my so bie do brze.

Jest wie le osób, któ re pod nie ca ją ten pło mień. Jed ni wi -
dza wy łącz nie swo je in te re sy i przy szłe zy ski. In ni zaś

chcą za stą pić obec ne struk tu ry. W ja kim kie run ku wszyst -
ko to zmie rza nie trud no się do my ślić.

Za sta na wia nas jed nak sta no wi sko Mar szał ka Sej mu,
Pre mie ra Rzą du oraz Mi ni stra In fra struk tu ry. Ża den z tych
or ga nów nie za jął sta no wi ska wy ci sza ją ce go sy tu ację, 
a to nie sprzy ja sta bi li za cji. Lu dzie są zdez o rien to wa ni.
Do cho dzi do nie po ro zu mień i roz war stwie nia się spo łecz -
no ści dział ko wej – w imię cze go?

Par tia Pra wo i Spra wie dli wość zro bi ła wie le złe go obie -
cu jąc dział ki na wła sność za 5% ich wła sno ści. Kto nie
chciał by sko rzy stać z ta kiej for my? Ty le tyl ko, że pro po -
zy cję te by ły i są uto pią. Na iw nych na dal nie bra ku je.

Zda je my so bie spra wę, że Rząd Pol ski ma obec nie wie -
le kło po tów, ale do cho dzą ce z róż nych źró deł in for ma cje
nie de men to wa ne, po wo du ją zwąt pie nie w do bre in ten cję
de cy den tów i pań stwo pra wa.

Pre zes
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio -
sków

/-/ 

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze, po wo ła ny

przez Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w ro ku 2011 r.,
peł niąc funk cję naj wyż sze go or ga nu okrę go we go sa mo -
rzą du PZD w okre sie mię dzy zjaz da mi, kie ru je do Pa ni
Mar sza łek uprzej mą proś bę o po moc w za cho wa niu usta -
wy o ROD, o za cho wa nie na by tych praw dział kow ców.

Z ra cji nada nych nam sta tu to wych upraw nień wy stę pu -
je my w imie niu po nad trzy dzie stu ty się cy człon ków PZD
- dział kow ców z okrę gu zie lo no gór skie go, w naj wyż szym
stop niu za nie po ko jo nych ist nie ją cą sy tu acją wy wo ła ną
wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do TK o uzna nie
usta wy o ROD z lip ca 2005 r. za nie kon sty tu cyj ną.

Tę bul wer su ją cą de cy zję I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
od po cząt ku trak tu je my ja ko dzia ła nie bez pre ce den so we,
wy mie rzo ne w ruch ogrod nic twa dział ko we go i sa mo -
rząd ną or ga ni za cję, któ rą w usta wie o ROD okre śla się ja -
ko „(...) ogól no pol ską, sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni -
za cję po wo ła ną do re pre zen to wa nia obro ny praw i in te re -
sów swych człon ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia -
łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych” (art. 25, pkt 1
usta wy o ROD). W ta kim kon tek ście nie ja sne są dla nas
po wo dy, dla któ rych I Pre zes wy stę pu je prze ciw ko ru cho -
wi, któ ry po win no się wspie rać, a nie nisz czyć.

Ja ko dział kow cy nie ma my moż li wo ści obro ny na szych
ra cji bez po śred nio przed TK, to też ocze ki wa li śmy, iż do
re pre zen to wa nia Sej mu wy zna czo ny zo sta nie ta ki po seł,
któ ry jest prze ko na ny do za pi sów usta wy i jej zna cze nia

dla dział kow ców. Nie ste ty wcze śniej sze kan dy da tu ry po -
słów - re pre zen tan tów utwier dzi ły nas w prze ko na niu, że
ni ko go nie in te re su je przy szłość ogrod nic twa dział ko we -
go i dział kow ców. Do tych cza so we dzia ła nia zwłasz cza
po sła De ry prze ciw ko dział kow com i PZD nie da ją nam
ład nej gwa ran cji, że bę dzie on wy stę po wał ja ko obroń ca
usta wy - prze ciw nie, uwa ża my, że Je go po glą dy, sprzecz -
ne z ocze ki wa nia mi dział kow ców, ni cze go do bre go ani
usta wie, ani dział kow com nie przy nio są. Nie bez przy czy -
ny po seł De ra zgło sił się nie ja ko „na ochot ni ka” do peł nie -
nia tej funk cji.

Ni niej szym pi smem zwra ca my sio, więc do Pa ni Mar -
sza łek o wy zna cze nie in nych po słów do re pre zen to wa nia
dział kow ców przed TK.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ma jąc w pa mię ci Pa ni list skie ro wa ny do IX Kra jo we -

go Zjaz du PZD, w któ rym do strze ga Pa ni i do ce nia na sze
dzia ła nia na rzecz pro pa go wa nia zdro we go try bu ży cia i
ochro ny przy ro dy oraz za pew nie nia wa run ków ak tyw ne -
go wy po czyn ku nie tyl ko dla osób star szych, ale co raz
czę ściej rów nież dla mło dych ro dzin, ośmie la my sio mieć
na dzie je, że nasz głos w obro nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych zo sta nie usły sza ny.

Chce my mieć prze ko na nie, że mi mo roz licz nych trud -
no ści ogro dy dział ko we nie bę dą wi dzia ne tyl ko ja ko
atrak cyj ne miej sca dla re ali za cji ko mer cyj nych ce lów grup
in te re sów za in te re so wa nych zie mią, któ ra prze zna czo na
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zo sta ła na dział ki, a któ rą moż na ode brać i wy ko rzy stać do
po mno że nia ma jąt ku.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W star ciu z za moż ny mi dział kow cy nie ma ją wiel kich

szans, dla te go zwra ca my się do or ga nów Pań stwa o po moc.
Dział kow cy nie na le żą do lu dzi bo ga tych. Upra wia ne

dział ki to dla nich wy po czy nek – czę sto je dy nie do stęp ny
oraz po moc so cjal na, któ rą sa mi so bie wy pra co wu ją. To
rów nież tra dy cja utrwa la na od po nad kil ku dzie się ciu lat.

W obro nie tych war to ści wy stę pu je my.
W spra wie za cho wa nia usta wy o ROD i ogól no pol skie -

go sa mo rzą du dział kow ców wy stę po wa li śmy wie lo krot -
nie, po twier dza jąc wo lę ich za cho wa nia wła sny mi pod-
pi sa mi. Ta kich pod pi sów zło żo no w na szym okrę gu po -
nad trzy dzie ści ty się cy.

Kie ru jąc na Pa ni ad res ni niej szy list pro si my, Pa nią Mar sza -
łek o udzie le nie nam wspar cia i po mo cy w za cho wa niu na -
by tych przez dział kow ców praw. By ło by nam mi ło gdy by 
w tej spra wie ze chcia ła Pa ni Mar sza łek za jąć sta no wi sko.

Z wy ra za mi sza cun ku

Człon ko wie OZ PZD w Zie lo nej Gó rze
/-/ 30 pod pi sów

Zie lo na Gó ra, 23 lu te go 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Już od dwu dzie stu lat nie któ re ugru po wa nia po li tycz ne

pro wa dzą wal kę z pol ski mi ogro da mi dział ko wy mi. W róż -
ny spo sób uze wnętrz nia no swój pa zer ny sto su nek do po zy -
ska nia te re nów na któ rych go spo da ru ją i wy po czy wa ją
wraz ze swo imi ro dzi na mi dział kow cy. W róż ny też, a czę -
sto nie wy bred ny i ob raź li wy spo sób uza sad nia ją nie chęć
do ogro dów, or ga ni za cji apo li tycz nej, głów nie przy pi su jąc
nam so cja li stycz ne po cho dze nie po mi mo, że ogrod nic two
dział ko we w Pol sce ist nie je i roz wi ja się od po nad 120 lat.
Pod ję li śmy też w tej spra wie dzia ła nia obron ne. W sze re -
gach obroń ców sta nę ła ca ła pra wie mi lio no wa rze sza pol -
skich ro dzin pre zen tu jąc po nad 620 ty się cy zbio ro wych
pe ty cji do wszyst kich władz par la men tar nych, rzą do wych
i par tii po li tycz nych. Ogrom na licz ba lu dzi mą drych i do -
brej wo li od nio sła się do na szych wy stą pień ze zro zu mie -
niem i zdo ła li śmy obro nić na sze ist nie nie.

Wy da rze nia jed nak ostat nich lat, a zwłasz cza za skar że -
nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych – fun da men tu na sze go by tu po sta -
wi ło pod zna kiem za py ta nia przy szłość na szych ogro dów.
Je ste śmy świa do mi zna cze nia dla spo łe czeń stwa ogro dów
dział ko wych i wy ra ża my na dzie ję, iż war to ści ja kie one
re ali zu ją oraz po ten cjał spo łecz ny, po li tycz ny i eko no -
micz ny któ ry re pre zen tu je nasz mi lio no wy ruch spo łecz -
ny, po zwo lą sku tecz nie ode przeć ko lej ny atak i za cho wać

ogro dy dla przy szłych po ko leń Po la ków. Wie rzy my, iż
otrzy ma my peł ne wspar cie ze stro ny pol skie go par la men -
tu. Ogro dy dział ko we ja ko te re ny zie lo ne w aglo me ra -
cjach miej skich sta no wią istot ny me cha nizm w dzia ła-
niach na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju – umoż li wia jąc
spo łe czeń stwu pro wa dze nie upraw ogrod ni czych i stwa -
rza jąc dla nich miej sce wy po czyn ku zwłasz cza dla lu dzi 
o naj niż szym stan dar dzie ży cio wym, są nie zwy kle efek -
tyw nym środ kiem wspar cia so cjal ne go. Ogro dy dział ko -
we to rów nież miej sca spo tkań wie lu po ko leń oraz
in te gra cji śro do wisk, ko rzyst nie wpły wa ją na umac nia nie
wię zi ro dzin nych i bu do wa nie so li dar no ści mię dzy ludz -
kiej. Do strze gły to pań stwa eu ro pej skie, a ostat nio Sta ny
Zjedno czo ne i Ja po nia.

Ty mi ar gu men ta mi prze ciw sta wia my się tym śro do wi -
skom, któ re rze czy wi stość spo strze ga ją przez pry zmat zy -
sku eko no micz ne go. Dziś ogro dy dział ko we przej mo wa ne
są co raz czę ściej przez przed sta wi cie li mło de go po ko le -
nia co sta no wi nie zbi ty do wód, że są nie zwy kle atrak cyj -
ną ofer tę. Po przez za go spo da ro wa nie in fra struk tu ry, roz-
wój pro gra mu od po wia da ją ce go człon kom spo łecz no ści
lo kal nych – po wo du ją, że ogro dy wpły wa ją rów nież na
po pra wę wi ze run ku miast.

Z po wyż szych wzglę dów zwra ca my się dziś przede
wszyst kim do Pol skie go Par la men tu o za cho wa nie na szej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych!

za Pre zy dium OZ PZD w Lu bli nie

Se kre tarz
/-/ Je rzy Bo dzak

Pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Cho dakLu blin, 16 lu te go 2012 r.
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My, Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Opol skie go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu, któ rym po wie -
rzy ło man dat swe go przed sta wi ciel stwa 36 ty się cy dział-
kow ców Opolsz czy zny zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek 
z go rą cą proś bą o wy słu cha nie gło su ro dzin dział ko wych
w spra wie pla no wa nej zmia ny prze pi sów praw nych, 
w opar ciu o któ re funk cjo nu ją od sze re gu lat ro dzin ne
ogro dy dział ko we.

Dział kow cy i sa mo rzą dy ogro do we chlu bi my się na szą
usta wą z dnia 6 ma ja 1981 ro ku i jej no we li za cją z 8 lip -
ca 2005 ro ku, któ ra jest przy sto so wa na do obec nych re -
aliów, w któ rych dzi siaj ży je my – sa mi ją na eta pie two-
rze nia opi nio wa li śmy ja ko bar dzo do bry do ku ment, ocze -
ki wa ny przez ro dzi ny dział ko we od po nad wie ku. Dział -
kow cy py ta ją ko mu i dla cze go prze szka dza ją ogro dy
dział ko we w mia stach i na osie dlach – prze cież są to oa -
zy zie le ni, na któ re urzę dy miast nie wy da ją ani zło tów ki,
są to miej sca do dat ko wych po żyt ków dla ro dzin, miej sca
wy po czyn ku i re kre acji, miej sca spo tkań wie lo po ko le nio -
wych ro dzin – ży ją cych w blo kach na sy co nych azbe stem
i in ny mi środ ka mi che micz ny mi.

Dla cze go od ty lu lat wie le sił po li tycz nych dą ży do
zmia ny na szej usta wy i po zba wie nia nas dział kow ców na -
szych ogro dów, na szej ra do ści ży cia tj. dzia łek.

Nie zwa ża jąc na wy two rzo ną przez nie któ re in sty tu cje
pań stwo we at mos fe rę nie pew no ści i za gro że nia co do dal -

szych lo sów ro dzin nych ogro dów dział ko wych - my dział -
kow cy jed no czy my się i sta je my się sil niej si i bar dziej zin -
te gro wa ni w upo mi na niu się o swo je pra wa, o po zo s-
ta wie nie w for mie nie zmie nio nej na szej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, usta no wio nej przez pol skie
wła dze usta wo daw cze. Nie bę dzie my bier nie cze kać i pa -
trzeć jak nisz czy się mi lio no wą or ga ni za cję po żyt ku pu -
blicz ne go - przy mil czą cej ak cep ta cji Pań stwa Pol skie go.

Sza now na Pa ni Mar sza łek – ty le cie pła i ra do ści wnio -
sła Pa ni do serc 430 de le ga tów i uczest ni ków Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD i ca łej spo łecz no ści dział ko wej
swo im li stem gra tu la cyj nym, da jąc nam na dzie ję na przy -
chyl ność i po par cie dla po sza no wa nia pra wa w de mo kra -
tycz nym pań stwie i po sza no wa nie wo li mi lio na pol skich
ro dzin. Wy sła li śmy (by li śmy de le ga ta mi) do Sza now nej
Pa ni Mar sza łek list pod pi sa ny przez wszyst kich uczest ni -
ków Zjaz du, z proś bą o wy słu cha nie gło sów tych, z któ -
ry mi obec nie nikt się nie li czy. Ma my na dzie ję – choć nie
otrzy ma li śmy do tąd żad nej od po wie dzi lub sta no wi ska 
w przed mio to wej spra wie – ale li czy my na Pa ni wspar cie
w obro nie na szych ogro dów, dzia łek i kra jo we go sa mo -
rzą du or ga ni za cyj ne go.

Nie żą da my ni cze go wię cej, nie chce my po mo cy so cjal -
nej – ale ma my pra wo do obro ny na by tych praw i obro ny
pol skich ro dzin przed za gro że niem ich usta wy.

Po zo sta je my z sza cun kiem i na dzie ją 

Człon ko wie OZO PZD w Opo lu
/-/ 9 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd PZD w Opo lu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
w War sza wie

Opo le, 2 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Spo łecz nie wy peł nia ją cy swój man dat człon ko wie

Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców
ob ra du ją cy na sta tu to wym po sie dze niu w dniu 13 mar ca
2012 ro ku, z udzia łem Prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD i Prze wod ni czą ce go Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku wy ra ża ją za nie po -
ko je nie i zdzi wie nie bra kiem Pa ni re ak cji na List Otwar -
ty skie ro wa ny przez 430 de le ga tów w cza sie ob rad IX

Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD w War sza wie w dniu
16 grud nia ubie głe go ro ku.

W skie ro wa nym li ście dział kow cy bio rą cy udział w ob -
ra dach IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD przed sta -
wi li sze ro ką me ry to rycz ną ar gu men ta cję, zwra ca jąc się 
z proś bą o wspar cie i po moc w za cho wa niu obo wią zu ją -
cych norm praw nych do ty czą cych ogrod nic twa dział ko -
we go re ali zo wa ne go przez nasz Zwią zek.

Od cza su wy sła nia te go li stu mi nę ły już pra wie trzy mie -
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sią ce i ja ko Oby wa te le oraz dział kow cy z Okrę gu Gdań -
skie go je ste śmy za wie dze ni bra kiem re ak cji z Pa ni stro ny.

Tak nie mo że po stę po wać po li tyk, któ ry w swo ich me -
dial nych wy po wie dziach twier dzi, że za wsze oka zu je sza -
cu nek dla Oby wa te li.

Brak od po wie dzi na list skie ro wa ny przez de le ga tów na
Zjazd, re pre zen tan tów naj więk szej w Pol sce spo łecz nej,
po za rzą do wej or ga ni za cji li czą cej je den mi lion 250 ty się -
cy człon ków pol skie go spo łe czeń stwa jest dla nas nie zro -
zu mia ły.

To mil cze nie, dru giej naj waż niej szej oso by w Pań stwie,
po Pre zy den cie RP jest dla nas wiel ce za sta na wia ją ce.

Człon ko wie sta tu to we go or ga nu, de le ga ci na sze go
Okrę gu na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Polskiego
Związku Działkowców oraz na sza dział ko wa spo łecz ność
wy ra ża ją po wszech ną dez apro ba tę wo bec mil cze nia Pa ni
Mar sza łek i ocze ku ją pil nej od po wie dzi na tre ści za war te
w Li ście Otwar tym sy gno wa nym przez 430 de le ga tów,

tre ści nie zmier nie waż nych i istot nych dla na szej dział ko -
wej spo łecz no ści.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia

po nad 53 000 człon ków Związ ku użyt ku ją cych w 247 Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych Okrę gu Gdań skie go
pra gnie my jed no cze śnie za pew nić Pa nią Mar sza łek, że
wiel kim sza cun kiem da rzy my Pa ni oso bę, pierw szą ko -
bie tę kie ru ją cą pol skim par la men tem.

Je ste śmy głę bo ko prze ko na ni, że Pa ni le karz z za wo du
wie i do ce nia zdro wot ne wa lo ry pły ną ce z upra wy na -
szych dzia łek, w na szych ogro dach i ko rzy sta jąc ze swo -
ich pre ro ga tyw nie do pu ści do uni ce stwie nia 114-let niej
tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce oraz do rob ku
kil ku po ko leń pol skich dział kow ców, zrze szo nych z wła -
snej wo li w Pol skim Związ ku Dział kow ców, naj więk szej
spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji. 

Z wy ra za mi sza cun ku i dział ko wym po zdro wie niem
Spo łecz nie wy peł nia ją cy swo je obo wiąz ki 

wo bec człon ków i Związ ku

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

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD 
/-/ Jó zef Pi sar ski

Ni niej sze sta no wi sko po zwa la my so bie skie ro wać rów nież do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP: Ce za re go Gra bar czy ka (PO), Eu ge niu sza Grzesz cza ka (PSL), Mar ka Kuch ciń skie go

(PiS), Wan dy No wic kiej (Ruch Pa li ko ta) i Je rze go Wen der li cha (5LD),
– Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska,
– Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej Sła wo mi ra No wa ka
oraz prze ka zu je my do wia do mo ści:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD Ol gi Ochry miuk.

Gdańsk, 13 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski PZD w Olsz ty nie

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku ja -
ko uczest ni cy od by wa ją ce go się dzi siaj Ze bra nia Okrę go -
we go Za rzą du War miń sko -Ma zur skie go PZD w Olsz ty nie
oprócz spraw sta tu to wych i or ga ni za cyj nych wy ni ka ją -
cych z na szej dzia łal no ści do ko na li śmy ana li zy w ja kiej
obec nie sy tu acji znaj du je się Zwią zek, ogro dy i dział kow -
cy w związ ku z za skar że niem usta wy o ROD do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go. Od te go cza su mi nął już po nad rok.

W okre sie tym or ga ny Związ ku, Za rzą dy ROD, po je dyn -
czy dział kow cy zło ży li kil ka set sta no wisk, pe ty cji, li stów
do naj wyż szych władz w pań stwie po czy na jąc od Sej mu,
Se na tu, Pre zy den ta, par la men ta rzy stów o po moc w obro -
nie na szej usta wy o ROD, któ ra do brze słu ży ro dzi nom
dział ko wym i spo łecz no ści lo kal nej. Wy sła ne by ły pe ty cje
do Pre ze sa SN o wy co fa nie wnio sku. Nie ste ty więk szość
z tych próśb po zo sta ła bez od po wie dzi.
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A to, że usta wa jest do bra świad czy fakt, że w jej obro -
nie pod pi sy zło ży ło 620 tys. osób. Prze cież jak wia do mo
Pa ni Mar sza łek dział ki upra wia naj bied niej sza gru pa spo -
łe czeń stwa (eme ry ci, ren ci ści czy bez ro bot ni). Są po mo -
cą so cjal ną ze stro ny pań stwa, a roz wią za nia ta kie
do sko na le funk cjo nu ją w in nych kra jach Unii Eu ro pej -
skiej. Tyl ko tam wła dze pań stwa i sa mo rzą do we do ce nia -
ją ich zna cze nie i ro le ja kie speł nia ją w du żych aglo -
me ra cjach.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Wy da je się nam i zna jąc Pa ni wcze śniej sze do ko na nia 

i pra cę w Par la men cie oraz ja ko Mi ni ster Zdro wia wy ka -

za ła Pa ni, że po tra fi roz wią zy wać trud ne pro ble my istot -
ne dla lu dzi i spo łe czeń stwa. Co do ce nio ne zo sta ło rów -
nież po ka ta stro fie smo leń skiej.

Z wiel kim sza cun kiem i na dzie ją przy ję li śmy rów nież
Ust skie ro wa ny do uczest ni ków JX Zjaz du De le ga tów
PZD, któ ry od był się w ubie głym ro ku. Sło wa za war te 
w nim od da ją sza cu nek i sym pa tię dla dział kow ców, ogro -
dów i Związ ku.

Je ste śmy prze ko na ni i wie rzy my w to, że mi mo wie lu
pro ble mów i za dań, któ re wy ni ka ją z peł nio nej przez Pa -
nią funk cji, nie za po mni Pa ni o nas i po mo że roz wią zać
na sze pro ble my dla wspól ne go do bra.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Człon ko wie OZ War miń sko -Ma zur skie go PZD 
w Olsz ty nie

/-/ 36 pod pi sówOlsz tyn, 2 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie

STANOWISKO
Okrę go we go Za rzą du PZD w Czę sto cho wie

z dnia 2 mar ca 2012 ro ku
w spra wie: obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Czę sto cho wie po za po zna niu się z in for ma cją na te mat
ak tu al nej sy tu acji Związ ku oraz w związ ku z kon ty nu owa -
niem przez przed sta wi cie li wła dzy pu blicz nej ata ka mi na
usta wę z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, wy ra ża swo je nie ustan ne po par cie dla przy -
ję tych w tym ak cie praw nym roz wią zań do ty czą cych
funk cjo no wa nia i dzia łal no ści ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ re do brze
słu żą mi lio no wej rze szy pol skich oby wa te li. Zwią zek oraz
ro dzin ne ogro dy dział ko we by ły za kła da ne na prze strze -
ni po nad 100 lat hi sto rii i tra dy cji na zie mi czę sto chow -
skiej. Po wsta wa ły dzię ki spo łecz ne mu za an ga żo wa niu
wie lu po ko leń spo łecz nych dzia ła czy, kosz tem wie lu wy -
rze czeń i żmud nej pra cy na te re nach nie chcia nych przez
po przed nie wła dze. Obec nie ro dzin ne ogro dy dział ko we
to te re ny zie lo ne i miej sca gdzie nie tyl ko dział kow cy ale
i oko licz ni miesz kań cy mo gą spę dzać swo je wol ne chwi -
le w łącz no ści z na tu rą gdzie ma ma i bab cia mo że po ka -
zać swo im dzie ciom i wnu kom jak przy ro da bu dzi się do
ży cia. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją spo -
łecz ną a ro dzin ne ogro dy dział ko we urzą dze nia mi uży -
tecz no ści pu blicz nej. Pro wa dząc ro dzin ne ogro dy dział-
ko we Zwią zek po dej mu je wie le ini cja tyw dla grup spo -
łecz nych wy ma ga ją cych wspar cia do któ rych nie wąt pli -
wie na le żą eme ry ci i ren ci ści, bez ro bot ni, nie peł no spraw ni
oraz dzie ci i mło dzież.

Wła dza pu blicz na uzna jąc ogro dy dział ko we za urzą -
dze nia uży tecz no ści pu blicz nej po twier dzi ła za spa ka ja nie
przez nie zbio ro wych po trzeb swo ich oby wa te li. Każ da
dział ka jest spe cy ficz nym świad cze niem so cjal nym Pań -
stwa dla mi lio na naj uboż szych pol skich ro dzin gwa ran tu -
jąc im moż li wość god ne go wy po czyn ku, do stę pu do
zdro wych wa rzyw i owo ców oraz peł nej in te gra cji. Sejm
RP uchwa la jąc usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych sce do wał kom pe ten cję wła dzy na or ga ni za cję spo -
łecz ną ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ra w
naj lep szy spo sób bę dzie spra wo wa ła pie czę nad ta ką for -
mą po mo cy pań stwa dla spo łe czeń stwa.

Ja ko człon ko wie Związ ku oraz oby wa te le pań stwa Pol -
skie go nie zga dza my się, aby eli ty wła dzy po wo łu jąc się
na zmia ny sys te mo we ła ma ły kon sty tu cyj ne gwa ran cje
oraz na by te pra wa wy ni ka ją ce z usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. W obro nie swo ich praw na si
człon ko wie wy po wia da li się wie lo krot nie w for mie sta -
no wisk, li stów czy pod pi sów w obro nie obec nej usta wy.
Na na szym te re nie nie ma ogro du, któ ry nie pod jął wal ki
o za gwa ran to wa ne usta wą pra wa. W ostat nim okre sie wy -
ra zy po par cia dla na szej usta wy po twier dzi ło po nad 11 ty -
się cy dział kow ców, człon ków ich ro dzin oraz sym pa-
ty ków. Licz ne li sty, sta no wi ska oraz in dy wi du al ne wy stą -
pie nia są te go jed no znacz nym do wo dem. Kie ro wa ne one
by ły do naj wyż szych władz na sze go Pań stwa oraz par la -
men ta rzy stów i in nych or ga nów wła dzy usta wo daw czej i
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wy ko naw czej. Po par cie idei ogrod nic twa dział ko we go
oraz nie na ru szal no ści usta wy wy ra zi li rów nież rad ni mia -
sta Czę sto cho wy w swo ich sta no wi skach.

Każ da ko lej na ini cja ty wa wy mie rzo na prze ciw ko dział -
kow com i ogro dom jesz cze bar dziej kon so li du je na szą
spo łecz ność w wal ce o za cho wa nie ogro dów i da nych nam
praw za gwa ran to wa nych usta wą o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz Kon sty tu cją RP. Dział kow cy co raz czę -
ściej zda ją so bie spra wę, że tyl ko wspól na wal ka pod prze -
wod nic twem Pol skie go Związ ku Dział kow ców po zwo li
na za cho wa nie ogro dów dla przy szłych po ko leń dział ko -
wej ro dzi ny i lo kal ne go spo łe czeń stwa.

Je ste śmy prze ko na ni, że dział kow cy na dal bę dą się łą -
czyć w wal ce o swo je ogro dy, dział ki, wła sność oraz
Zwią zek, któ ry sku tecz nie od po nad 20 lat bro ni dział kow -
ców oraz praw za gwa ran to wa nych usta wą z 1981 oraz
2005 ro ku.

Dział kow cy Okrę gu Czę sto chow skie go wspie ra ją oraz
na dal bę dą wspie rać wszel kie dzia ła nia dział kow ców,
Związ ku i Kra jo wej Ra dy PZD w obro nie usta wy, Związ -
ku, ogro dów i dział kow ców.

Ape lu je my do przed sta wi cie li wła dzy usta wo daw czej 
i wy ko naw czej o za prze sta nie ata ków na Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i je go człon ków. W obro nie na szej usta wy
zło ży ło pod pi sy 620 ty się cy człon ków – oby wa te li. Czas
naj wyż szy, aby wła dza pu blicz na fakt ten za uwa ży ła i po -
dob nie jak to mia ło miej sce w Wiel kiej Bry ta nii od stą pio -
no od no we li za cji usta wy do ty czą cej funk cjo no wa nia
dział kow ców.

Na ta ką po sta wę Pre mie ra Rzecz po spo li tej li czy mi lion
pol skich ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

W imie niu człon ków OZ PZD 

Pre zes OZ PZD 
/-/ An drzej Wo sik

Ni niej sze sta no wi sko kie ru je my do:
1. Pre zy den ta RP,
2. Mar szał ka Sej my RP,
3. Wi ce mar szał ków Sej mu RP,
4. Pre mie ra RP,
5. Mar szał ka Se na tu,
6. Prze wod ni czą cy klu bów Par la men tar nych,
7. Kra jo wej Ra dy PZD,
8. ROD Okrę gu Czę sto chow skie go,
9. a/a.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ze bra ni w dniu 1 mar ca br. przed sta wi cie le ogro dów

ma zo wiec kich, zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z proś bą 
o od po wiedź na list ja ki zo stał do Pa ni skie ro wa ny w dniu
16 grud nia 2011 r. przez uczest ni ków IX Zjaz du De le ga -
tów PZD.

Ob da rzy li śmy Pa nią Mar sza łek ogrom nym za ufa niem
zwra ca jąc się do Pa ni o po moc i wspar cie w obro nie usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Mie li śmy rów -
nież na dzie ję na zmia nę po słów, ma ją cych re pre zen to wać
Sejm przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, pod czas oce ny
zgod no ści z Kon sty tu cją usta wy o rod. Wska za nie po słów
Sta ni sła wa Pię ty i An drze ja De ry do re pre zen to wa nia Sej -
mu w na szej spra wie wy wo ła ło co naj mniej zdzi wie nie 
w ogro dach. Po sło wie PiS ni gdy nie by li przy chyl ni
Związ ko wi i na szej usta wie, mo że my je dy nie li czyć na
cio sy z ich stro ny.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ko lej ne ata ki na na szą usta wę
wy wo łu ją cią gły nie po kój w spo łecz no ści dział ko wej. Po -
słu gi wa nie się wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go prze ciw ko usta wie, na szym
zda niem, ma na ce lu po zba wie nie dział kow ców pra wa do
bez piecz ne go funk cjo no wa nia na dział kach, bez nie uza -
sad nio nych ob cią żeń fi nan so wych. Utrzy mu je my wła -
snym wy sił kiem te re ny zie lo ne słu żą ce spo łecz no ści
lo kal nej. Za pew nia my pra wie 100 000 ro dzin na Ma zow -
szu moż li wość ak tyw ne go wy po czyn ku. Usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych zna la zła ogrom ną ak cep ta cję
wśród na szej spo łecz no ści. Jej uchwa le nie w 2005 r. wy -
wo ła ło en tu zjazm i da ło na dzie ję na spo kój i roz wój ogro -
dów w Pol sce.

Ogrod nic two dział ko we to nie hob by dla bo ga czy, to
spo sób na ży cie i za cho wa nie kon dy cji fi zycz nej dla ty się -
cy ren ci stów i eme ry tów, ale rów nież nie wy mier na po moc
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dla skrom nych bu dże tów do mo wych ca łych ro dzin. To
być al bo nie być, żyć al bo nie żyć dla wie lu z nas.

Pa ni Mar sza łek,
Za chwi lę my, ja ko przed sta wi cie le Okrę go we go Za rzą -

du Ma zo wiec kie go, bę dzie my uczest ni czyć w wal nych ze -
bra niach, któ re od by wa ją się co rocz nie we wszyst kich
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pod czas ze brań za rzą -
dy ogro dów roz li czą się ze swo jej dzia łal no ści w mi nio -
nym ro ku przed swo imi człon ka mi. Wie lu z nas uczes-
t ni czy ło w Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów, pod pi sy wa li -
śmy się pod wy stą pie nia mi w obro nie na szej usta wy. Pod -
pi sy przed sta wi cie li dział kow ców ma zo wiec kich, uczes-
t ni czą cych w IX Zjeź dzie De le ga tów PZD, zna la zły się

rów nież pod li stem do Pa ni Mar sza łek. Py ta nia ja kie pa -
da ły pod czas na rad z pre ze sa mi ogro dów by ły na stę pu ją -
ce:

– Czy Zwią zek lub Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki
otrzy mał od po wiedź od Pa ni Mar sza łek?

– Ja kie jest sta no wi sko Pa ni Mar sza łek w tak ży wot nej
dla mi lio na ro dzin spra wie?

Po dob ne py ta nia skie ro wa ne bę dą pod na szym ad re sem
pod czas wal nych ze brań w ogro dach.

Dla te go zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z proś bą 
o kon kret ną od po wiedź. Jed no cze śnie li czy my, że ze chce
nas Pa ni wes przeć w na szej trud nej wal ce o za cho wa nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w jej do tych -
cza so wym kształ cie.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ mgr Gra ży na Fran keWar sza wa, 1 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD w Kra ko wie

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
„ Vox po pu li lin gua est”
Dla te go też Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców upra wia ją cy swo je dział ki na te re nie ma ło pol ski bio -
rą cy udział w sta tu to wym ze bra niu Okrę go we go Za rzą du
Ma ło pol skie go w Kra ko wie w dniu 13 mar ca 2012 ro ku,
zwra ca ją się z proś bą o de le go wa nie do wy stą pie nia przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym przed sta wi cie la Sej mu RP,
któ ry w spra wie za skar żo nych przez by łe go Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, bę dzie oso bą
bez stron ną i obiek tyw nie oce nia ją cą ak tu al ny stan praw -
ny Związ ku.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ja ko le karz i Mi ni ster Zdro wia w po przed niej ka den cji,

zda je so bie Pa ni spra wę jak waż nym ele men tem w cho ro -
bach ukła du krą że nia oraz sta wo wo -kost ne go czy cu krzy -
cy u lu dzi za pa da ją cych na te cho ro by już po „czter -
dzie st ce” jest re ha bi li ta cja ru cho wa i czyn ny wy po czy nek
na świe żym po wie trzu. Przy go to wy wa na obec nie usta wa
o wy dłu że niu okre su ak tyw no ści za wo do wej i póź niej sze -
go prze cho dze nia na eme ry tu rę, któ ra dla lu dzi pra cy le d -
wo wy star czy na za spo ko je nie pod sta wo wych po trzeb
wy ma ga wła śnie osłon so cjal nych, a ta ką jest wła śnie
dział ka w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

To wła śnie na dział ce ak ty wi zu ją się lu dzie w po de -

szłym wie ku, wy po czy wa ją ro dzi ny, upra wia ne są w spo -
sób eko lo gicz ny wa rzy wa i owo ce bez po no sze nia do dat -
ko wych kosz tów na wcza sy, na któ re ich nie stać.

„Vox po pu li”, to jest oko ło mi lio no wa rze sza człon ków
Pol skie go Związ ku Dział kow ców od wie lu mie się cy jed -
no znacz nie i wy ra zi ście wska zu je jak szko dli we spo łecz -
nie jest żą da nie I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, stwa rza jąc ogrom ne nie -
bez pie czeń stwo i re al ne za gro że nie dla ist nie nia oraz dal -
sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go i ro li na szych
ogro dów ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, któ re ist -
nie ją w Pol sce od po nad 100 lat! „Pra ete ri ta mu ta re ne mo
po test”.

Skie ro wa ne wnio ski zmie rza ją wprost do wy łą cze nia
ogro dów i na szej spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji z
kon sty tu cyj nej ochro ny praw na by tych, a tak że ochro ny
pra wa wła sno ści dział kow ców.

Po mi mo upły wu pra wie czte rech mie się cy człon ko wie
mi lio no wej spo łecz nej or ga ni za cji nie do cze ka li się za ję -
cia ja sne go sta no wi ska w przed mio to wej spra wie.

Po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie re pre zen to wa nia
Człon ków Związ ku dzia ła ją ce go w 280 Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych i Za rzą dach ROD na te re nie Ma -
ło pol ski zwra ca my się z proś bą o uwzględ nie nie na sze go
sta no wi ska, by Pa ni Mar sza łek ko rzy sta jąc ze swych
upraw nień wska za ła do re pre zen to wa nia Sej mu RP ta kie -
go po sła z Plat for my Oby wa tel skiej, Pol skie go Stron nic -
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twa Lu do we go lub So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej, któ -
re go po glą dy bę dą zbież ne z ocze ki wa nia mi pol skich

dział kow ców w przed mio cie za cho wa nia praw na by tych
„Lex re tro non agit”.

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

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat 
Człon ko wie OZ Ma ło pol skie go PZD

/-/ 37 pod pi sówKra ków, 13 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie

STANOWISKO
Człon ków Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ko sza li nie

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Ko sza li nie zwra ca ją się do Pa ni Mar sza -
łek z na dzie ją na za ję cie sta no wi ska zgod ne go z ocze ki wa -
nia mi na sze go związ ku w spra wie re pre zen to wa nia Sej mu
RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym do roz pa trze ni
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją RP prze pi sów usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

22 wrze śnia 2011 r. w War sza wie od był się II Kon gres
PZD – uczest ni czą cy w nim w cha rak te rze go ści za pro -
szo nych po sło wie oraz przed sta wi cie le Rzą du RP de kla ro -
wa li dla 4000 dział kow ców ze bra nych na tym kon gre sie,
że je że li bę dą po dej mo wa ne ja kie kol wiek pra ce do ty czą -
ce ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i usta wy o ROD, to
od by wać się to bę dzie za wsze z udzia łem PZD.

Po dob ne de kla ra cje by ły skła da ne pod czas IX Kra jo we -
go Zjaz du PZD któ ry ob ra do wał w War sza wie w dniach
16–17.12.2011 r.

Zjazd ten, bę dą cy naj wyż szym or ga nem w PZD skie ro -
wał list otwar ty do Pa ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie
nas – dział kow ców – w sta ra niach o za cho wa nie na szych
praw w związ ku z za skar że niem usta wy o ROD do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go.

Nie do cze ka li śmy się jed nak sta no wi ska Pa ni Mar sza łek
w tym za kre sie. Ma jąc na uwa dze sym pa tie Pa ni Mar sza -
łek do dział kow ców, wy ra żo ną w ży cze niach pod czas 
IX Zjaz du PZD li czy my na życz li wość w od nie sie niu do
na sze go ape lu.

Ocze ku je my od Pa ni Mar sza łek od po wie dzi na list pod -
pi sa ny przez 430 de le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du Pols-
kiego Związku Działkowców.

Człon ko wie OZ PZD w Ko sza li nie
/-/ 29 pod pi sów

Ko sza lin, 1 mar ca 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Byd gosz czy

Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Byd gosz czy wy ra ża zde ter mi no wa nie 
i zde cy do wa ny sprze ciw wszel kim pró bom zmian w La ta -
wic z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych i utrzy ma nia jej w nie zmien nym kształ cie. Obec na
Usta wa jest gwa ran tem po rząd ku praw ne go w ogro dach
dział ko wych. Sprze ci wia my się nisz cze niu do rob ku ogrod -
nic twa dział ko we go wie lu po ko leń. Zło żo ny do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go

w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP pod sta wo wych
za pi sów tej usta wy, jak rów nież ana li za sta no wi ska po -
przed nie go Mar szał ka Sej mu oraz Pro ku ra to ra Ge ne ral ne -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie za skar ża nej
Usta wy o ROD oraz wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich i kon tro la NIK wy ka za ła, że dą ży się do pod wa ża -
nia pod staw funk cjo no wa nia na sze go Związ ku i stop-
nio wej li kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce. Mi mo
tak licz nych wy stą pień w obro nie Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych oraz 620 tys. pod pi sów dział kow -
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ców od by tych I -go II-go Kon gre su i IX Kra jo we go Zjaz -
du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców po świę -
co ne te mu za gad nie niu, nie ma my do tych czas od po wie dzi
co do dal szych lo sów na szej Usta wy.

Wy ra ża my na dzie ję, że na by te pod sta wo we pra wa dział -
kow ców nie zo sta ną zni we czo ne de cy zją Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go.

Prze wod ni czą cy
/-/ Jó zef Pie trzak

Se kre tarz
/-/ Ewa Gło wac ka

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ta de usz Tka czyk

Byd goszcz, 12 mar ca 2012 r.

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

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w Ło dzi, spo łecz ne go or ga nu wy -
bra ne go przez de le ga tów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych z wo je wódz twa łódz kie go, zwra ca ją się do Pa ni 
z proś bą o po moc i wspar cie o za cho wa nie praw dział -
kow ców, któ re zo sta ły wy pra co wa ne na prze strze ni kil ku -
dzie się ciu lat, rów nież przez Sejm i do brze słu żą dział-
kow com oraz ro dzin nym ogro dom dział ko wym.

Obo wią zu ją ca usta wa z 8 lip ca 2005 r. zo sta ła uchwa lo -
na po kon sul ta cjach z dział kow ca mi. Roz wią za nia w niej
za war te zo sta ły po par te 620 ty sią ca mi pod pi sów, zło żo -
ny mi przez użyt kow ni ków dzia łek w ROD.

Użyt ko wa nie dzia łek w ra mach obec nej usta wy jest do -
sta tecz nym gwa ran tem na spo koj ną upra wę dzia łek i wy -
po czy nek z ro dzi ną. Jest szcze gól nie istot ne dla ro dzin,
któ rych nie stać na wcza sy w kra ju i za gra ni cą.

Nie po win no się zmie niać te go co zo sta ło spraw dzo ne 
w ra mach funk cjo no wa nia or ga nów PZD i przy no si ko -
rzy ści dla sze re go wych człon ków Związ ku.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ma sil ną po zy cję w mię -

dzy na ro do wym ru chu dział kow ców. Do ce nie nie pol skie -
go ru chu dział ko we go w Eu ro pie sta no wi ło pod sta wę do
po wo ła nia Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go na sta -
no wi sko Pre zy den ta Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów
Dział ko wych i Ro dzin nych w la tach 2005-2008. Do wo -
dem so li dar no ści z pol ski mi dział kow ca mi był licz ny
udział de le ga cji or ga ni za cji i na ro do wych związ ków dział -
kow ców z kra jów eu ro pej skich w ob ra dach II Kon gre su
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od był się 
22 wrze śnia 2011 r. w War sza wie.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w Ło dzi,

sta tu to we go spo łecz ne go or ga nu PZD wy ra ża ją głę bo kie
za nie po ko je nie z nie bez pie czeń stwa za gro że nia dla dział -
kow ców, ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Zwra ca my się z ape lem do Pa ni Mar sza łek o za an ga żo -
wa nie się w spra wy ro dzin dział kow ców i po zo sta wie nie
ist nie ją ce go sta nu praw ne go w za kre sie ogrod nic twa
dział ko we go.

/-/ Kry sty na Ma jew ska 
/-/ Jan Pie chow ski 

/-/ Le cho sław Sro czyn ski

Se kre tarz
/-/ Bar ba ra No wak

Prze wod ni czą cy 
/-/ Ta de usz Mań ko

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ja cek Łu czyń ski

/-/ Ma rek Da mas 
/-/ Jó zef Ja rosz 

Człon ko wie: 

Łódź, 12 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni,
Człon ko wie ko mi sji roz jem cach z te re nu okrę gu słup -

skie go ze bra ni na spo tka niu w dniu 16 mar ca 2012 r. kie -
ru ją do Pa ni Mar sza łek proś bę o do pusz cze nie do
dys ku sji, na te mat usta wy o ROD – gło sy dział kow ców.
Re pre zen tu je my jed ną z naj więk szych or ga ni za cji po za -
rzą do wych w Pol sce któ rą nie do pusz cza się do dys ku sji.
Pra gnie my zwró cić uwa gę, że dział kow cy wła sną pra cą 
i za an ga żo wa niem stwo rzy li zie lo ne płu ca miast i za ple -
cze so cjal ne dla lu dzi z nie wiel ki mi do cho da mi jak by kon -
ty nu owa li myśl i za mia ry Pa na dok to ra Da nie la Got tlo ba
Schre be ra, któ ry w 1874 r. z my ślą o naj bied niej szych

miesz kań cach miast, stwo rzył ma łe skraw ki zie mi dla
miesz kań ców w Lip sku w Niem czech Skraw ki zie mi słu -
żą do dziś i ko rzy sta ją z nich ro dzi ny wie lo po ko le nio we.
Mia sta zy sku ją te re ny zie lo ne – utrzy my wa ne i mo der ni -
zo wa ne na koszt dział kow ców, bez do dat ko wych na kła -
dów bu dże to wych. Z ko lei dział kow cy uzy sku ją do stęp
do prze strze ni, w któ rej mo gą re ali zo wać dzia ła nia ogrod -
ni cze, kul tu ral ne, wy po czyn ko we i to wa rzy skie.

Sza now na Pa ni Mar sza łek ma my na dzie ję, że na sza
proś ba moż li wa jest do speł nie nia, wspól nie two rzy my
Pań stwo de mo kra tycz ne, pra wo rząd ne i być mo że oby -
wa tel skie.

/-/ 13 pod pi sów

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Słup sku
Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Słupsk, 16 mar ca 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w El blą gu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W dniach 16–17 grud nia ubie głe go ro ku od był się 

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, naj wyż sze go or ga nu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Do ko na no na nim oce ny pra cy za mi ja ją cą ka -
den cję or ga nów sa mo rzą do wych i wy bo ru no wych władz.
To co bu dzi ło naj więk sze za in te re so wa nie uczest ni ków
Zjaz du to dys ku sja a w ślad za tym po dej mo wa ne de cy zje
w spra wach Związ ku i spo łecz no ści dział kow ców w naj -
bliż szej przy szło ści.

Uczest ni cy Zjaz du z wiel ką uwa gą i za in te re so wa niem
wy słu cha li tre ści kie ro wa nych do nich li stu Pre zy den ta RP
Bro ni sła wa Ko mo row skie go oraz li stu Pa ni Mar sza łek RP
Ewy Ko pacz, a zwłasz cza za war tych w tych li stach ocen
do tych cza so wej pra cy Związ ku i ocze ki wań dzia łań 
w przy szło ści. To sa mo do ty czy ło wy stą pień za pro szo -
nych go ści. By ły to dla nas bar dzo waż ne oce ny funk cjo -
no wa nia Związ ku, bo wiem la ta po prze dza ją ce IX Kra jo -
wy Zjazd PZD to usta wicz na wal ka o za pew nie nie ist nie -
nia ru chu dział ko we go, o za cho wa nie praw na by tych
przez dział kow ców, o za cho wa nie obo wią zu ją cej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pod sta wo wym ak tem praw nym okre śla ją cym za sa dy

funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców, or ga -
ni za cji sku pia ją cej pra wie mi lion człon ków, jest usta wa 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych. Nie ro zu mie my po dej mo wa nych przez waż ne or ga -
na Pań stwa tak wie lu dzia łań ma ją cych na ce lu zmia nę
obo wią zu ją cej usta wy, któ rej po par cie udzie li ło 620 ty się -
cy oby wa te li. Jest to jed no znacz ną in for ma cją, że za pi sy
za war te w usta wie nie są obo jęt ne dla nas dział kow ców.
Trak tu je my je, ja ko za gwa ran to wa nie pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia na sze go Związ ku, za bez pie cze nie pod sta wo -
wych praw przy na leż nych dział kow com, a tak że praw
po wszech nie obo wią zu ją cych. Po dzie la my jed nak oba wy
tej czę ści człon ków Związ ku, któ ra jest zda nia, że pod ję -
te w tej ma te rii dzia ła nia na le ży uznać, ja ko po szu ki wa nia
uza sad nie nia do bar dzo da le ko idą cych zmian w pra wie
okre śla ją cym funk cje ogro dów. Do cie ra ją do nas licz ne
in for ma cje o przy go to wa niach do te go ro dza ju dzia łań ra -
dy kal nie ogra ni cza ją cych pra wa dział kow ców z moż li wo -
ścią li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych włącz-
nie. Na szczę ście sły chać rów nież po zy tyw ne oce ny na -
szej dzia łal no ści. Nie tyl ko wy ni ka ją ce z dzia łań na rzecz
ochro ny przy ro dy, pro pa go wa nia zdro we go sty lu ży cia 
i atrak cyj nych form spę dza nia wol ne go cza sy. Do ce nia się
też umie jęt no ści łą cze nia dział kow ców wo kół wspól nych
spraw Związ ku i umie jęt ność pro wa dze nia dia lo gu roz -
wią zu jąc spra wy osta tecz nie słu żą ce wspól ne mu do bru
wszyst kim oby wa te lom.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z wiel ką proś bą o po -

świę ce ni uwa gi pro ble mom, któ re do ty czą jak że licz nej



40

bo mi lio no wej gru py spo łecz nej, któ ra swo je ide ały re ali -
zu je już od 120 lat z peł nym prze świad cze niem, że czy ni
to dla do bra kra ju i je go oby wa te li. To praw da, że nie po -
sia da my przy sło wio we go mo no po lu na je dy ne słusz ne
oce ny na sze go ru chu, na je dy ne pra wi dło we oce ny wa -
run ków w ja kich po win ni śmy funk cjo no wać czy usta lać
za kres praw i obo wiąz ków nas do ty czą cych. Na pew no
jed nak za słu gu je my na trak to wa nie Związ ku ja ko uczest -

ni ka dia lo gu spo łecz ne go opar te go na wza jem nym sza -
cun ku je go uczest ni ków. Dla te go też ape lu je my o spo tka -
nie, któ re po zwo li ło by na przed sta wie nie ocen na szej
ak tu al nej sy tu acji oraz po glą dów na te mat mo de lu funk -
cjo no wa nia ogrod nic twa w Pol sce. By ło by to w do brze
po ję tym in te re sie ca łe go spo łe czeń stwa, a nie tyl ko spo -
łecz no ści dział kow ców.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
w El blą gu

/-/ Je rzy Sno pek

Pod kar pac ka Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Rze szo wie

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pod kar pac ka Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na zwra ca się

do Pa ni Mar sza łek z ape lem o wspar cie dzia łań zmie rza -
ją cych do utrzy ma nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w nie zmie nio nym kształ cie.

Byt praw ny pod sta wo wej re gu la cji usta wo wej do ty czą -
cej ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce zo stał po waż nie
za gro żo ny po przez jej za skar że nie do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Usu nię cie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych spo wo du je, iż
dział kow cy bez pow rot nie utra cą nie tyl ko na by te pra wa
do użyt ko wa nych dzia łek, ale przede wszyst kim sa me
dział ki ro dzin ne.

W na szej opi nii do tych cza so wa usta wa jest bar dzo do -
brym ak tem praw nym, po nie waż po zwa la na ist nie nie 

i roz wój ogro dów dział ko wych oraz gwa ran tu je spo koj ne
ko rzy sta nie z dzia łek. Ewen tu al na no wa usta wa dział ko -
wa już nie bę dzie za wie ra ła ta kich gwa ran cji.

Pa ni Mar sza łek,
Nie do strze ga my po trze by do ko ny wa nia ja kich kol wiek

zmian w usta wie o ROD, dla te go też je ste śmy wiel ce za -
nie po ko je ni przy szło ścią ogro dów dział ko wych i na sze go
Związ ku. Uwa ża my, że to, co funk cjo nu je do brze i z ko -
rzy ścią dla oby wa te li na sze go kra ju, po win no na dal dzia -
łać bez zbęd nej in ge ren cji z ze wnątrz.

Je ste śmy prze ko na ni, że weź mie Pa ni pod uwa gę gło sy
dział kow ców bro nią cych swo ich praw i nie po zwo li na
znisz cze nie wie lo let nie go do rob ku pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go.

Z po wa ża niem 

Człon ko wie Pod kar pac kiej Okrę go wej Ko mi sji 
Re wi zyj nej

/-/ 9 pod pi sówRze szów, 21 lu te go 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Lu bli nie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 
w War sza wie

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza Okrę gu Lu bel skie go od

dłuż sze go cza su z nie po ko jem ob ser wu je prze bieg wy da -
rzeń zwią za nych z ata ka mi na ogrod nic two dział ko we 

w Pol sce, w tym rów nież na Lu belsz czyź nie. Ata ki te
przy bie ra ją róż ny wy miar. Pró bu je się na ru szać pod sta wy
praw ne na szej dzia łal no ści po czy na jąc od naj wyż szych
or ga nów wła dzy na sze go Pań stwa cze go przy kła dem jest
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za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wy któ ra jest fun -
da men tem funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go 
i da je nam moż li wość spo koj ne go i nie za kłó co ne go by tu
na tych skrom nych i z tru dem za go spo da ro wa nych ka wał -
kach zie mi, któ re nie jed no krot nie by ły nie użyt ka mi rol -
ny mi. To na tych nie użyt kach stwo rzo na przez nas dział-
kow ców zo sta ła at mos fe ra do brej współ pra cy i przy ja -
znych sto sun ków mię dzy ludz kich.

Dla te go na su wa nam się cią gle py ta nie dla cze go nie któ -
re gru py lu dzi nie ma jąc w nas prze ciw ni ka po li tycz ne go
sta ra ją się nam do ku czyć i obrzy dzić ży cie. Je ste śmy prze -

cież mi lio no wym ru chem spo łecz nym, któ ry już wie lo -
krot nie od pie rał ata ki dla za cho wa nia ist nie ją cych i two -
rze nia no wych te re nów zie lo nych w aglo me ra cjach miej s-
kich da jąc moż li wość do pro wa dze nia upraw ogrod ni -
czych na po trze by wła sne i spo koj ne go wy po czyn ku dla
tej nie za moż nej czę ści na sze go spo łe czeń stwa. Stąd na -
sza de ter mi na cja w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. 

Sza now ni Po sło wie! 
Dział kow cy Lu belsz czy zny li czą na Wa szą życz li wość

i po par cie.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
/-/ mgr Sta ni sław Wy rost kie wiczLu blin, 21 lu te go 2012 r.

Okrę go wy Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza PZD w Słup sku

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ja ko re pre zen tan ci 13 ty sięcz nej rze szy dział kow ców

okrę gu słup skie go kie ru jąc się głę bo ka tro ską o ist nie nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych umoż li wia ją cych ko -
rzy sta nie z dzia łek dla sze ro kiej gru py spo łecz nej miesz -
kań ców na sze go re gio nu, któ ry naj bar dziej zo stał do t-
knię ty ne ga tyw ny mi skut ka mi prze mian ustro jo wych.
Dzi siaj dział kow cy w na szym re gio nie to w zde cy do wa -
nej więk szo ści przed sta wi cie le naj uboż szej gru py spo łecz -
nej. Dzi siaj dział ki użyt ku ją bez ro bot ni, dział ka dla wie lu
ro dzin sta no wi za ple cze so cjal ne. Wie le dzia łek speł nia
funk cje re kre acyj no-wy po czyn ko we, ale obok te go na
dział kach upra wia ne są zdro we wa rzy wa i owo ce. Ma to
szcze gól ne zna cze nie kie dy ry nek jest za śmie ca ny pro -
duk ta mi nie ma ją cy mi nic wspól ne go z do brem czło wie -
ka. Ja kie to ma zna cze nie dla zdro wia czło wie ka nie mu -
si my Pa ni Mar sza łek prze ko ny wać. Dział kow cy z wszyst -
kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych da wa li wie lo krot -
nie wy raz po par cia dla usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych przed sta wia jąc do te go re al ne ar gu men ty.
Nie je ste śmy praw ni ka mi ale je ste śmy prak ty ka mi, któ -
rzy na co dzień do świad cza ją do bro dziejstw ja kie dla nas
nie sie na sza usta wa. Zna cze nie ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych dla lo kal nych spo łecz no ści w na szym okrę gu jest
wła ści wie oce nia ne przez wła dze sa mo rzą do we któ re po -
dob nie jak Zwią zek wy ko rzy stu ją za pi sy usta wy do usta -
bi li zo wa nia po zy cji praw nej grun tów na, któ rych funk c-
jo nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we, do wo dem na to jest
prze ka za nie w wie czy ste użyt ko wa nie 85% te re nów ROD

w sa mym mie ście Słup sku 92%. W swych de cy zjach sa -
mo rzą dy kie ro wa ły się do brem dział kow ców miesz kań -
ców gmin, a nie par ty ku lar nym in te re sem Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Po mi mo nie ko rzyst ne go dla nas
Orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jesz cze w ro ku
2010 i 2011 prze ję li śmy nie od płat nie w wie czy ste użyt -
ko wa nie te re ny, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ogro dy dział -
ko we. Tyl ko skrom ne moż li wo ści, a cza sa mi ich brak
unie moż li wia po moc dla na szej dzia łal no ści ze stro ny sa -
mo rzą dów, któ ry mi nie ustan ne do pi su je się za da nia wła -
sne nie da jąc na ich re ali za cję środ ków. W tym miej scu
na le ża ło by się za sta no wić nad wpro wa dze niem roz wią -
zań praw nych po zwa la ją cych na wspie ra nie na szej dzia łal -
no ści. Ge ne za two rze nia ogro dów dział ko wych jest dla
nas do brze zna na wie lu z nas bra ło udział w ich bu do wie.
Je ste śmy gru pą spo łecz ną, któ ra ja ko nie licz na sta ra się
na mia rę po trzeb i moż li wo ści roz wią zy wać sa ma pro ble -
my zwią za ne z funk cjo no wa niem ogro dów. Dzi siaj w za -
mian za to nie otrzy mu je my od po wie dzi ani sta no wisk, że
stro ny na czel nych or ga nów pań stwa na na sze wy stą pie -
nia. Ża ło wać na le ży, że do te go gro na wstą pi ła rów nież
Pa ni Mar sza łek nie udzie li ła Pa ni od po wie dzi na list skie -
ro wa ny do Pa ni przez uczest ni ków Kra jo we go Zjaz du,
pod któ rym rów nież pod pi sa li się przed sta wi cie le na sze -
go okrę gu.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ocze ku je my, że na sze wy stą pie nie do Pa ni nie spo wo -

du je tyl ko te go, że udzie li Pa ni na nie od po wie dzi, ale
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przy czy ni się rów nież do te go, że do dys ku sji na te mat
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Sej mu zo -
sta ną po pro sze ni praw ni przed sta wi cie le Pol skich Dział -
kow ców i ich opi nia zo sta nie wy słu cha na i spo żyt ko wa na
dla do bra mi lio na ro dzin Pol skich . 

Sza now na Pa ni Mar sza łek nie twórz my przy czyn z po -

wo du któ rych skut ki nie bę dą moż li we do na pra wie nia.
Wy stę pu jąc do Pa ni Mar sza łek je ste śmy prze ko na ni, że

na sze ocze ki wa nia nie są zbyt wy gó ro wa ne i są na mia rę
Pań stwa de mo kra tycz ne go i pra wo rząd ne go Pań stwa któ -
re chce być rów nież oby wa tel skie.

Pod li stem pod pi sa li się człon ko wie 
OZ PZD w Słup sku

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
i Roz jem czej oraz Pre ze si Za rzą dów ROD 

/-/ 36 osób 
Słupsk, 14 mar ca 2012 r.

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD we Wro cła wiu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu, spo łecz nie wy ko -
nu ją cy swo je obo wiąz ki wo bec Związ ku i je go człon ków,
zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z go rą cą proś bą o sku -
tecz ną in ter wen cję w obro nie Usta wy z dnia 2 lip ca 2005 r.
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych (D.U 205 Nr 169
poz. 1419) aże by po zo sta wić w ca ło ści na szą Usta wę, któ -
ra jest wzor cem usta wo wym w wie lu eu ro pej skich kra -
jach, gdzie są i dzia ła ją ogro dy dział ko we.

Ogrod nic two dział ko we w na szym kra ju cie szy się już
po nad 110-let nią tra dy cją bu do wa ną, (nie jed no krot nie na
gru zach i nie użyt kach rol nych) na prze strze ni tych lat przy
udzia le ty się cy oby wa te li. Jest nam bar dzo smut no, że w
ostat nich la tach ta tra dy cja i lu dzie sta ją się ce lem zma so -
wa nych ata ków róż nych śro do wisk. Śro do wi ska te do pro -
wa dzi ły do za skar że nia w/w Usta wy do Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go a do re pre zen to wa nia rze szy dział kow ców
wy zna czo no po słów: Sta ni sła wa Pię tę i An drze ja De rę,
któ rych ne ga tyw ne na sta wie nie do tej Usta wy jest pu blicz -

nie zna ne dział kow com. Jest nie moż li wym aby pu blicz -
nie wy stę pu ją cy po sło wie prze ciw Usta wie z 8 lip ca 2005 r.
by li jej obroń ca mi przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
Spo strze że nia dział kow ców z wy stą pień po słów Sta ni sła -
wa Pię ty i An drze ja De ry nie da ją żad nej gwa ran cji że ci
po sło wie bę dą re pre zen to wać przed Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym obiek tyw ną opi nię ca łe go Sej mu RP a wręcz
prze ciw nie bę dą re pre zen to wać ne ga tyw ny sto su nek do
tej Usta wy ja ki re pre zen tu je ich Klub Po sel ski, któ ry jest
głów nym orę dow ni kiem po par cia wnio sków uza sad nia -
ją cych skie ro wa nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
w 2010 ro ku.

W związ ku z po wyż szym zwra ca my się go rą cą proś bą
do Pa ni Mar sza łek o wy zna cze nie po sła, któ ry zna pro -
ble my ogro dów dział ko wych i do ce nia wa gę ich ist nie nia
dla wie lu ty się cy dział kow ców nie jed no krot nie wie ko -
wych dla, któ rych dział ki są ra do ścią ich ży cia o czym ja -
ko le karz naj le piej wie sa ma Pa ni Mar sza łek.

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji we Wro cła wiu
/-/ 9 pod pi sów

Wro cław, 24 lu ty 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Pi le

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Z du żą na dzie ja ocze ku je my re ak cji Pa ni Mar sza łek na

list skie ro wa ny do Pa ni przez De le ga tów IX Kra jo we go
Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od był się
w dniach 16–17 grud nia 2011 ro ku.

W li ście tym De le ga ci wy ra ża ją nie po kój mi lio no wej

spo łecz no ści ogro do wej do ty czą cy dal szych lo sów ru chu
dział ko we go w Pol sce, a w szcze gól no ści w związ ku 
z wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa nym
do Try bu na tu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie kon sty -
tu cyj no ści na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.
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Obec nie ca ły ruch związ ko wy ro dzin nych ogro dów
dział ko wych od by wa rocz ne wal ne ze bra nia spra woz daw -
cze. Py ta ją nas na nich dział kow cy o lo sy ich ma łych en -
klaw wy po czyn ku i moż li wo ści upra wia nia na dział ce
wa rzyw i owo ców. Nie po tra fi my im udzie lić od po wie -
dzi, gdyż Pa ni Mar sza łek mil czy i nie od po wia da na list
De le ga tów Kra jo we go Zjaz du i nie zaj mu je sta no wi ska w
spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 ro ku.

Dla nas usta wa jest do bra i nie na le ży w niej nic zmie -

niać. Za bez pie cza ona pra wa do dział ki i do na szej wła -
sno ści. Zmia na usta wy spo wo du je roz wią za nie Związ ku,
któ ry nas dział kow ców bro ni przed li kwi da cją na szych
ogro dów dział ko wych.

Wie rząc w bez stron ność i obiek ty wizm Pa ni Mar sza łek
do ma ga my się wy zna cze nia in ne go skła du po sel skie go,
re pre zen tu ją ce go Sejm RP przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym. Wie rzy my też, że w nie od le głym cza sie otrzy ma -
my od Pa ni Mar sza łek od po wiedź na list, któ ry bę dzie my
mo gli przed sta wić na szym dział kow com. 

Z po wa ża niem

Nasz list prze ka zu je my do wia do mo ści:
– Pre mie ra RP,
– Mi ni stra In fra struk tu ry,
– Se na to rów i Po słów zie mi pil skiej,
– Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie.

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Pi le
/-/ Mie czy sław Gum ny 

Za stęp ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Edward Staw ny

Se kre tarz
/-/ Elż bie ta Tho mas

Człon ko wie:
/-/ Ire na No wicz
/-/ Zo fia So bec ka

/-/ Woj ciech Urban

Pi ła, 27 lu ty 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Pi le

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Pi -
le po za po zna niu się ze sta no wi ska mi IX Kra jo we go Zjaz -
du De le ga tów PZD pod ję ty mi mie dzy in ny mi w spra wach
do ty czą cych obec nej sy tu acji Związ ku, ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i ich przy szło ści w Pol sce w ca łej roz -
cią gło ści po pie ra ją przy ję tą oce nę tej sy tu acji a zwłasz cza
dzia łań po dej mo wa nych prze ciw ko Związ ko wi i usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

U pod staw idei ogrod nic twa dział ko we go nie tyl ko 
w Pol sce le ży swo ista for ma świad cze nia so cjal ne go wy -
ra ża ją ca się w do stę pie do dzia łek, zwol nień z po dat ków

itp. Ma to umo co wa nie praw ne w przy ję tym sta tu sie PZD,
ja ko sto wa rzy sze nia wyż szej uży tecz no ści i to uchwa lo -
nym w 2005 ro ku.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ni ko mu nie ode brał zie mi
ani też nie jest mo no po li stą, a tyl ko tak jak w każ dym sto -
wa rzy sze niu okre śla wa run ki uczest nic twa prze strze ga jąc
za sad de mo kra tycz nych.

Dla te go też trud no zro zu mieć, dla cze go Sejm w po stę -
po wa niu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym ma ją re pre -
zen to wać po sło wie, zde cy do wa ni prze ciw ni cy PZD 
i usta wy z 2005 ro ku.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ja ro gniew Skrzyp czakDo wia do mo ści.

– Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP
– Pre zes i Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
– Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
– Par la men ta rzy ści zie mi pil skiej
– Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD

Pi ła, 7 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
De mo kra tycz nie wy bra ni na ka den cję 2011–2015 człon -

ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku,
spo łecz nie wy ko nu ją cy swo je obo wiąz ki wo bec człon ków
i Związ ku, ob ra du ją cy na sta tu to wym po sie dze niu w dniu
5 stycz nia 2012 r. zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z ape -
lem i proś bą o wspie ra nie dą żeń dział kow ców w ce lu za -
cho wa nia na szych praw na by tych. Na sza proś ba wy ni ka
przede wszyst kim z fak tu za skar że nia za pi sów Usta wy 
o ROD z 2005 ro ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof. Le cha Gar -
doc kie go. Ini cja ty wa ta, nie zro zu mia ła nie tyl ko dla pol -
skich dział kow ców, sta wia przy szłość ogro dów dział -
ko wych pod du żym zna kiem za py ta nia.

Ist nie ją ca przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym pro ce du -
ra unie moż li wia nam dział kow com oraz na sze mu Związ -
ko wi przed sta wie nia swych ra cji i dla te go tak waż na dla
spo łecz no ści dział ko wej jest kwe stia re pre zen ta cji Sej mu
RP w roz pra wie.

Wy zna cze ni w po przed niej ka den cji Sej mu po sło wie Sta -
ni sław Pię ta i An drzej De ra nie są obiek tyw ny mi re pre zen -
tan ta mi a wręcz są to oso by wy jąt ko wo ne ga tyw nie
na sta wio ne do na szej usta wy w obro nie, któ rej swo je pod -
pi sy zło ży ło 620 ty się cy Oby wa te li. Po sło wie ci, któ rzy
win ni bro nić usta wy bę dą ją z ca łą mo cą pod wa żać i tym sa -
mym ne go wać do ro bek Sej mu RP. Szcze gól nie po seł An -
drzej De ra, tym ra zem bę dą cy po słem ko lej ne go po li tycz-
ne go ugru po wa nia, zna ny jest nam dział kow com, ja ko nie -
prze jed na ny wróg ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce re ali -
zo wa ne go przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Zna ne nam od wie lu lat po glą dy tych po stów spo wo du -
ją tak że, że spo łecz na or ga ni za cja po za rzą do wa li czą ca
mi lion pol skich Oby wa te li zo sta nie po zba wio na ja kiej kol -

wiek moż li wo ści za pre zen to wa nia swo ich ra cji w przed -
mio to wej spra wie.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Bę dąc sta tu to wy mi re pre zen tan ta mi plo nu re wi zyj ne go

dzia ła ją ce go w 247 Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
na sze go Okrę gu Gdań skie go zwra ca my się z proś bą do
Pa ni Mar sza łek, aby ko rzy sta jąc ze swych pre ro ga tyw
wska za ła do re pre zen to wa nia Sej mu RP ta kie go po sła,
któ re go po glą dy bę dą zbież ne z ocze ki wa nia mi pol skich
dział kow ców w przed mio cie za cho wa nia praw na by tych.
W na szej oce nie god ny mi bę dą po sło wie z Plat for my
Oby wa tel skiej, Pol skie go Stron nic twa Lu do we go czy
wresz cie So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej.

Dział kow cy bio rą cy udział w ob ra dach IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD w dniu 16 grud nia 2011 ro ku w tej
spra wia zwró ci li się już do Pa ni Mar sza łek z proś bą przed -
sta wia jąc sze ro ką me ry to rycz ną ar gu men ta cję. W li ście
skie ro wa nym do de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd PZD za -
war ła Pa ni m.in. ta kie oto zda nie: „Ko rzy sta jąc ze spo sob -
no ści, pra gnę po dzię ko wać za Pań stwo ak tyw ność w pro -
pa go wa niu zdro we go sty lu ży cia, szcze gól nie wśród osób
star szych, a tak że za po dej mo wa ne dzia ła nia na rzecz
ochro ny przy ro dy”.

W świe tle te go stwier dze nia sfor mu ło wa ne go przez Pa -
nią Mar sza łek ja ko le ka rza, jesz cze raz zwra ca my się 
z proś bą i ape lem o ak tyw ne wspie ra nie na szych sta rań
dla za cho wa nia 114-let niej tra dy cji ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce i do rob ku kil ku po ko leń mi lio na ro dzin,
dzi siaj ko rzy sta ją cych z za pi sów do brej i ak cep to wa nej
Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku przez dział ko wą spo -
łecz ność.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat wo bec
człon ków i Związ ku 

Człon ko wie  OKR PZD w Gdań sku

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

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

/-/ Sta ni sław Or łow ski
/-/ Ta de usz Sa ko wicz

/-/ An drzej Zaj cew
Gdańsk, 5 stycz nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go 
/-/ Elż bie ta Se nec ka

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ma rian na Kraw czyk

Se kre tarz
/-/ Jo lan ta Rut kow ska

Człon ko wie:

/-/ Gra ży na Chi nal ska
/-/ Ma riusz Dra nie wicz

/-/ An drzej Jancz
/-/ Piotr Mi ki tu ła
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 

w Gdań sku, spo łecz nie wy ko nu ją cy swo je obo wiąz ki wo -
bec człon ków i Związ ku, ko lej ny raz zwra ca ją się do Pa -
ni Mar sza łek z ape lem i proś bą o wspie ra nie dą żeń dział-
kow ców w ce lu za cho wa nia na szych praw na by tych.

Na sza proś ba wy ni ka z bra ku Pa ni re ak cji na List
Otwar ty z dnia 16 grud nia 2011 r., sy gno wa ny przez 430
de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, a wśród
nich tak że przez czte rech człon ków na szej Ko mi sji.

Nie ro zu mie my po wo dów Pa ni mil cze nia, po mi mo
upły wu po nad dwóch mie się cy od da ty wy sto so wa nia te -
go Li stu.

Nie do pusz cza my do sie bie my śli, że zwło ka w udzie le -
niu od po wie dzi jest spo wo do wa na po sia da ną wie dzą 
o pro wa dze nia prac zmie rza ją cych do do ko na nia zmian 

w na szej Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 8 lip ca 2005 ro ku!

Nie do pusz cza my tej my śli, bo trud no by by ło po go dzić
to ze zda niem za war tym w Pa ni ży cze niach skie ro wa nych
do uczest ni ków na sze go

Kra jo we go Zjaz du, że „Ko rzy sta jąc ze spo sob no ści, pra -
gnę po dzię ko wać za Pań stwa ak tyw ność w pro pa go wa niu
zdro we go sty lu ży cia, szcze gól nie wśród osób star szych,
a tak że za po dej mo wa ne dzia ła nia na rzecz ochro ny przy -
ro dy”.

Bę dąc sta tu to wy mi re pre zen tan ta mi pio nu re wi zyj ne go
dzia ła ją ce go w 247 Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
na sze go Okrę gu Gdań skie go zwra ca my się z ape lem 
o udzie le nie od po wie dzi, na któ rą ocze ku ją sy gna ta riu sze
te go Li stu oraz po nad mi lion pol skich dział kow ców, pol -
skich Oby wa te li.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków 
i Związ ku Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji 

Re wi zyj nej PZD w Gdań sku

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Ni niej sze wy stą pie nie po zwa la my so bie tak że prze ka zać do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP: Ce za re go Gra bar czy ka, Eu ge niu sza Grzesz cza ka, Wan dy No wic kiej 
i Je rze go Wen der li cha,
– Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska,
– Wi ce pre mie ra Rzą du RP Wal de ma ra Paw la ka,
oraz kie ru je my do wia do mo ści:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cze sła wa Smo czyń skie go.

Prze w., De le gat na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze w., De le gat na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD
/-/ Elż bie ta Se nec ka 

Z -ca Prze w., De le gat na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD
/-/ Ma rian na Kraw czyk 

Se kre tarz
/-/ Jo lan ta Rut kow ska

Człon ko wie:

/-/ Gra ży na Chi nal ska
/-/ Ma riusz Dra nie wicz

/-/ An drzej Jancz
/-/ Piotr Mi ki tu ła

/-/ Sta ni sław Or łow ski
/-/ An drzej Zaj cew

De le gat na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD
/-/ Ta de usz Sa ko wicz

Gdańsk, 25 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pro si my o od po wiedź na list wy sto so wa ny przez de le -

ga tów IX Zjaz du Pol skie go Związ ku dział kow ców zgro -
ma dzo nych w War sza wie w dniach 16–17 grud nia 2011
r., któ rzy w na szym imie niu pro si li o wy słu cha nie ra cji
dział kow ców, ich praw do dzia łek za gwa ran to wa nych
Usta wą z dnia 8 lip ca 2005 r.

Usta wa w obec nym kształ cie da je po czu cie bez pie czeń -
stwa, sta bil no ści, po zwa la mi lio nom pol skich ro dzin spo -
koj nie upra wiać ogró dek, re ali zo wać i roz wi jać swo je
hob by, od po czy wać. Bro niąc usta wy bro ni my na szych na -
by tych praw, eg zy sten cji dział kow ca.

Pro szę wsłu chać się w gło sy pol skich dział kow ców, gło -
sy spo łe czeń stwa, by prze ko nać się jak bar dzo waż ne dla
nich jest po sia da nie te go skraw ka zie mi, któ ry czę sto gwa -
ran tu je byt ro dzi ny. Czy cią gle ma my udo wad niać jak bar -
dzo po trzeb ne są ogro dy dział ko we w na szej oj czyź nie.
Niech roz są dek i sza cu nek dla dru gie go czło wie ka bę dzie
kry te rium przy po dej mo wa niu de cy zji w spra wie Usta wy.

Brak od po wie dzi, to nie pew ność ju tra, to lek ce wa że nie
nas przez tych, na któ rych gło so wa li śmy, któ rzy nam za -
wdzię cza ją swój man dat.

Z po wa ża niem
Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD 

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w Gdań sku

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz

Nasz list po zwa la my so bie skie ro wać tak że do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska,
– Mar szał ka Se na tu Bog da na Bo ru se wi cza,
– Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Ol gi Ochry miuk,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej ko mi sji Re wi zyj nej Ma rii Fojt.

Se kre tarz
/-/ Le onar da Ba char- Ko wal ska 

/-/ Bo gu sław Bi nię da
/-/ Ja dwi ga Le wan dow ska

/-/  Ma rian Szym czak
/-/ Sta ni sław Wal czuk

/-/ An ge li ka Za jąc

Prze wod ni czą cy
/-/ Jó zef Pi sar ski 

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ja ni na Far mas

Gdańsk, 2 mar ca 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Zie lo nej Gó rze

Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 

w Zie lo nej Gó rze, w imie niu wła snym, a tak że Ogro do -
wych Ko mi sji Re wi zyj nych ze 122 ROD zie lo no gór skie -
go okrę gu PZD, zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z proś bą
o wspar cie na szych dą żeń do za cho wa nia usta wy o ROD
z 2005 r. w jej obec nym kształ cie.

Usta wa ta cie szy się, du żym po par ciem dział kow ców.
Za jej utrzy ma niem pod pi sa ło się już po nad 30 ty się cy

dział kow ców z na sze go okrę gu, a ko lej ne po par cie uzy -
ska ła w licz nych sta no wi skach i li stach kie ro wa nych z ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych do wie lu in sty tu cji
pań stwo wych. Nie ste ty, po sze ściu la tach funk cjo no wa -
nia usta wy pod no si się, że jest ona nie kon sty tu cyj na, co
rze sze dział kow ców wpra wi ło w zdu mie nie, a po tem wy -
wo ła ło ich głę bo kie obu rze nie.

W wal kę z ogro da mi dział ko wy mi włą czył się I Pre zes
Są du Naj wyż sze go, kie ru jąc do TK wnio sek o uzna nie
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usta wy za nie kon sty tu cyj ną. Ini cja ty wa ta jest du żym za -
gro że niem dla przy szło ści Ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce, wzbu dza ogrom ny nie po kój dział kow ców, ale bu -
rzy też za ufa nie do or ga nów pań stwa.

Szu ka jąc po mo cy w obro nie na szych praw uczest ni cy
IX Zjaz du PZD po sta no wi li skie ro wać do Pa ni Mar sza łek
list z proś bą o po moc w utrzy ma niu usta wy. Ini cja ty wę tę
dział kow cy przy ję li z du żym za do wo le niem, a pod tre ścią
li stu rów nież my się pod pi su je my,

Ma my na dzie ję, że proś ba na sza spo tka się ze zro zu mie -
niem Pa ni Mar sza łek. Na szą na dzie ję pod trzy mu ją sło wa
uzna nia dla dzia łal no ści dział kow ców i Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, ja kie Wy ra zi ła Pa ni w li ście skie ro wa -
nym do IX Zjaz du, pod kre śla jąc zwłasz cza du że zna cze nie
ak tyw ne go wy po czyn ku dla zdro wia.

Pra gnie my za cho wać ta ką moż li wość spę dza nia cza su 
– w oto cze niu przy ro dy, w zgo dzie z na tu ral nym śro do -
wi skiem, dla te go pro si my, by nam te go nie od bie ra no. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
w Zie lo nej Gó rze

/-/ 8 pod pi sówZie lo na Gó ra, 15 lu te go 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Opo lu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu PR

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My, Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD

w Opo lu oraz Prze wod ni czą cy 67 Ogro do wych Ko mi sji
Re wi zyj nych uczest ni cy na ra dy szko le nio wej w dniu 
24 lu te go 2012 ro ku zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek, do
oso by któ ra zna za gad nie nia ogro dów dział ko wych oraz
wie czym jest dla lu dzi star szych prze by wa nie z da la od
ha ła śli wej cy wi li za cji w bez po śred nim kon tak cie z przy -
ro dą, z ape lem o za ję cie ja sne go i czy tel ne go sta no wi ska
do tre ści otwar te go li stu IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Do tych cza so wy brak od po wie dzi po tę gu je nie po kój
spo łecz no ści dział kow ców o dal szy los Ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go, o los dział kow ców i struk tur związ ku.

Pa ni Mar sza łek,
Pra gnie my pod kre ślić, że obo wią zu ją ca usta wa z 2005 r.

o ROD jest gwa ran tem trwa ło ści i roz wo ju ogrod nic twa
dział ko we go. Sank cjo nu je pra wa dział kow ców wy wal -
czo ne na prze strze ni dzie siąt ków lat. Za war te w niej roz -
wią za nia za pew nia ją dział kow com sa mo rząd ność, sa mo-
dziel ność i de ter mi na cję w dzia ła niu oraz po sia da nie wła -

snej or ga ni za cji ja ka jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i je go struk tu ry.

Głę bo ko ubo le wa my nad za ku sa mi na au to no mię na sze -
go związ ku, je go wie lo let ni do ro bek, cze go wy raz da li -
śmy w zło żo nych w obro nie 620.000 pod pi sów.

Uwa ża my, że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych obo wią zu ją ca od 2005 ro ku, a te raz kwe stio no wa ne
jej kon sty tu cyj no ści przez by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go jest nie spo ty ka nym wo tum nie uf no ści wo bec Pre zy -
den ta RP i Par la men tu i zwy czaj nym nie tak tem.

Sza now na Pa ni Mar sza łek
Wy ra ża my głę bo ką na dzie ję, że nasz głos i pra wie 4 mi -

lio no wej ro dzi ny dział kow ców zo sta nie uwzględ nio ny 
i mo że my li czyć:

• na Pa ni po moc i wspar cie o za cho wa nie sta nu praw ne -
go usta no wio ne go usta wą o ROD z 2005 ro ku.

• na de le go wa nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go re pre -
zen tan tów sej mu RP – po słów, któ rych po glą dy są zbież -
ne z ocze ki wa nia mi dział kow ców.

Uwa ża my, że Pa ni Mar sza łek nie za wie dzie pol skich
dział kow ców.

Z upo waż nie nia Ko mi sji Re wi zyj nych z 67 ROD 
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Opo lu

Prze wod ni czą cy OKR PZD
/-/ Ka zi mierz Pa bian

Z -ca prze wod ni czą ce go OKR PZD
/-/ Ro man Żur kow ski

Opo le, 24 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W imie niu Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej dzia ła ją cej przy

Okrę go wym Za rzą dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Po zna niu, zde cy do wa nie pro te stu je my prze ciw ko zmia -
nom za pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych. Z nie po ko jem śle dzi my od dłuż sze go cza su dzia-
ła nia w ce lu pod wa że nia Usta wy o ROD, któ ra do brze słu -
ży sa mo rzą dom, dział kow com, Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców oraz spo łecz no ści lo kal nej.

Dział kow cy to naj uboż sza część spo łe czeń stwa, są to
ren ci ści, eme ry ci a tak że du ża gru pa bez ro bot nych dla,
któ rych dział ka to je dy ne źró dło do cho du. To Ci lu dzie na
nie użyt kach i wy sy pi skach urzą dza li so bie dział ki za przy -
zwo le niem władz, wła snym na kła dem sił i środ ków.

Ko mi sja jest po moc ną dło nią dla nie któ rych w trud nej
sy tu acji ży cio wej.

Na te re nie na szych ogro dów or ga ni zo wa ne są wcza sy
dla se nio rów, go ści my oso by star sze i scho ro wa ne jak
rów nież oso by do ro słe i dzie ci nie peł no spraw ne. Za pew -
nia my im tro chę in ne go świa ta niż szpi tal, czte ry ścia ny 
i te le wi zor. Prze ka za li śmy w kil ku ogro dach dział ki na

warsz ta ty te ra pii za ję cio wej dla nie wi do mych i sła bo wi -
dzą cych oraz dla nie peł no spraw nych. Włą cza my się 
w dzia ła nia or ga ni za cji po za rzą do wych na te re nie Okrę gu
Po znań skie go.

Je ste śmy współ or ga ni za to ra mi co rocz ne go „Pik ni ku Se -
nio ral ne go” dla ca łe go mia sta z pro jek tu za twier dzo ne go
przez Pre zy den ta Mia sta Po zna nia. Pro wa dzi się w wie lu
ogro dach lek cje przy ro dy dla lo kal nych szkół oraz przed -
szko li. Prze ka zu je my plo ny dla po trze bu ją cych.

W ogro dach or ga ni zu je się róż ne go ty pu uro czy sto ści
na, któ re za pra sza się spo łecz ność lo kal ną oraz pod opiecz -
nych Opie ki Spo łecz nej.

W ce lu wy pra co wa nia kie run ków dzia ła nia or ga ni zu je -
my „Se mi na ria” w któ rych uczest ni czą przed sta wi cie le
róż nych Or ga ni za cji dzia ła ją cych na rzecz osób nie peł no -
spraw nych, scho ro wa nych oraz star szych

Oba wia jąc się zmia ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych oso by, któ rym je ste śmy po moc ni bę dą bar -
dzo po krzyw dzo ne.

Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o do głęb ną
ana li zę pro ble mów zwią za nych z ży ciem dział kow ców.

Prze wod ni czą ca Okrę go wej Ko mi sji 
Po li ty ki Spo łecz nej w Po zna niu

/-/ Da nu ta Stroń ska
/-/ 10 pod pi sów

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej przy Okrę go wym Za rzą dzie PZD w Po zna niu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Po znań, 5 mar ca 2012 r.

De le ga tu ra Re jo no wa PZD w Tar now skich Gó rach
Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Uczest ni cy na ra dy pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów

Dział ko wych De le ga tu ry Re jo no wej w Tar now skich Gó -
rach re pre zen tu ją cych 6 096 dział kow ców, zwra ca my się
do pa ni Mar sza łek z proś bą w obro nie usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych i obro ny Ru chu Ogrod nic -
twa Dział ko we go zie mi Tar no gór skiej.

Obec nie to czy się po stę po wa nie przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar żo nej usta wy o ROD.

Na szym zda niem pod ję te dzia ła nia w tym za kre sie są bez -
pod staw ne i go dzą w in te re sy zwy kłych oby wa te li RP, 
a w szcze gól no ści eme ry tów i ren ci stów. Chce my w imie -
niu po nad sze ściu ty się cy dział kow ców De le ga tu ry Re jo -

no wej w Tar now skich Gó rach pro sić, by naj wyż sze Or ga -
ny Pań stwo we w tym przed sta wi cie le Sej mu RP za ję ły
spra wie dli we sta no wi sko w obro nie na szych dział kow ców.

Pra gnie my pod kre ślić, że ogro dy dział ko we w szcze gól -
no ści na Ślą sku sta no wią waż ny ele ment w na szych mia -
stach są to „Zie lo ne Płu ca” na szych miast i gmin ślą skich.

Nie po koi nas fakt iż do ro bek na szych dział kow ców i te
„Zie lo ne Płu ca” chce się zli kwi do wać i ode brać.

Pro si my o wspar cie na szych sta rań w obro nie ogro dów,
na sze go Pol skie go Związ ku Dział kow ców a w szcze gól -
no ści „Zie lo nych Płuc”, któ re sta no wią na sze Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we.

„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”

Z wy ra za mi sza cun ku 
Pre ze si ROD De le ga tu ry Re jo no wej w Tar now skich

Gó rach
/-/ pod pi sy Pre ze sów

Tar now skie Gó ry, 29 lu te go 2012 r.
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Ja ko kie row nik biu ra De le ga tu ry Re jo no wej w Tar now -
skich Gó rach, re pre zen tu je du żą gru pę dział kow ców 
a w szcze gól no ści mam swo je zda nie na te mat Ru chu
Ogrod nic twa Dział ko we go w Na szym Kra ju -Pol ska.
Ogro dy Dział ko we na Ślą sku ma ja po nad 100-let nią tra -
dy cje w dzia łal no ści i słu że niu lud no ści lo kal nej. Szcze -
gól nie dla pol skich eme ry tów i ren ci stów. Wła śnie dla tej
gru py spo łecz no ści Ogro dy Dział ko we to „szpi ta le” 
i ośrod ki re ha bi li ta cyj ne umoż li wia ją ce eme ry tom i ren ci -
stom god ne i zdro we ży cie w obec nej rze czy wi sto ści.

I w imie niu pol skich eme ry tów i ren ci stów wspól no ty
dział ko wej, pro szę Pa nią Mar sza łek aby wsta wi ła się za
pol ski mi Dział kow ca mi -eme ry ta mi aby ich po trze by by -
ły do brze bro nio ne przez pań stwo i Sejm RP.

Naj lep szą obro ną praw dział kow ców jest usta wa o ROD
i nasz Pol ski zwią zek Dział kow ców, któ ry zna od pod staw
po trze by i wy ma ga nia dział kow ców.

Du żym błę dem by ło za skar że nie usta wy o ROD do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. To tak jak by za skar żyć pol skich
eme ry tów i ren ci stów i ro dzi ny z ma ły mi dzieć mi. Przy -
po mnę tyl ko że na Ślą sku Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we 
i Ruch Ogrod nic twa Dział ko we go li czy so bie po nad 
100-let nią tra dy cję i na sta łe wpi sa ły się w oto cze nie miast
i gmin. Po tocz nie na Ślą sku o Ogro dach dział ko wych mó -
wi się, że to „Zie lo ne Płu ca” Ślą ska.

Pa ni Mar sza łek pro szę o obro nę wła śnie tych „Zie lo -
nych Płuc” Ślą ska i wspie ra ją cy dział kow ców Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”

Z wy ra za mi sza cun ku
Kie row nik Biu ra De le ga tu ry Re jo no wej 

w Tar now skie Gó ry
/-/ Piotr Mio du szew ski

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Tar now skie Gó ry, 28 lu te go 2012 r.

Przed sta wi cie le De le ga tur Re jo no wych Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD w Ka to wi cach

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Przed sta wi cie le De le ga tur Re jo no wych Okrę go we go

Za rzą du Ślą skie go PZD zwra ca ją się do Pa ni z ape lem 
o pil ne roz pa trze nie po stu la tów kie ro wa nych na Pa ni rę -
ce przez przed sta wi cie li na sze go śro do wi ska. Więk szość
z nas by ła de le ga ta mi na IX Zjazd Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ ry od był się w grud niu ub. ro ku w War -
sza wie. Z peł nym prze ko na niem pod pi sa li śmy się pod li -
stem skie ro wa nym do Pa ni, m.in. do ty czą cym zmia ny
po słów, któ rzy ma ją re pre zen to wać Sejm RP w roz pra wie
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, w spra wie Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Dziś pod trzy mu -
je my to sta no wi sko w ca łej roz cią gło ści, jak rów nież so -
li da ry zu je my się z ko lej nym wy stą pie niem Kra jo wej Ra dy
na sze go Związ ku, prze sła nym do Pa ni w ostat nich dniach.

Re pre zen tu je my stu ty sięcz ną rze szę dział kow ców,
człon ków PZD, upra wia ją cych swo je ma łe ogro dy na Ślą -
sku, w Za głę biu i Pod be ski dziu. W na szym okrę gu ruch
ogrod nic twa dział ko we go roz wi jał się od po nad stu lat w

spo sób bar dzo in ten syw ny, co jest zro zu mia łe, zwa żyw -
szy, że by ło i jest to miej sce o du żym stop niu na sy ce nia
prze my słem cięż kim i wy do byw czym. Ogro dy dział ko we
„od za wsze” by ły tu pod sta wo wym miej scem re kre acji 
i wy po czyn ku, do star cza ły rów nież wa rzyw i owo ców.
Peł nią tak że waż ną funk cję spo łecz ną, in te gru jąc śro do -
wi ska lo kal ne.

Obec nie w ogro dach trwa co rocz na kam pa nia spra woz -
daw cza. To wa rzy szą ca jej wy mia na po glą dów na te mat
przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go po t-
wier dza akt, że Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych w peł ni spraw dza sie w co dzien nej prak ty ce, stąd
też pró by jej oba le nia są w na szym prze ko na niu dzia ła -
niem spo łecz nie szko dli wym. Ma my na dzie ję, że Sejm RP
pod Pa ni kie row nic twem wy ka że się w tej spra wie zbio -
ro wą mą dro ścią, nie ule ga jąc ar gu men ta cji nie przy chyl -
nych nam śro do wisk po li tycz no – biz ne so wych. Ogro dy
dział ko we by ły i są po trzeb ne, w do brze po ję tym in te re sie
nas wszyst kich.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 26 pod pi sów
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Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych dla mi lio na ro dzin dział ko wych jest gwa ran -
tem ochro ny ich praw. To dział ka za pew nia im moż li wość
czer pa nia z niej po żyt ków oraz po zwa la na ak tyw ny wy -
po czy nek.

Ja ko Pre ze si ROD zo bo wią za ni je ste śmy do re pre zen to -
wa nia in te re sów dział kow ców i obro ny ich praw. Szcze -
gól na od po wie dzial ność cią ży na nas w sy tu acji, gdy
pra wa dział kow ców i byt ogrod nic twa dział ko we go zo -
sta ły za gro żo ne i za le żą od de cy zji sę dziów Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go.

Nie mo że my zgo dzić się na usu nię cie 4-ch wę zło wych
dla ru chu dział ko we go ar ty ku łów:

– Art. 10, bez któ re go Zwią zek nie otrzy ma grun tów nie
tyl ko na no we, ale i za li kwi do wa ne ogro dy. Nie bę dzie
rów nież nie od płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go, a na od -
płat ne dział kow ców nie stać.

– Art. 17, bez któ re go li kwi da cji ule gać bę dą ogro dy na
każ dy cel, głów nie ko mer cyj ny.

– Art. 18, bez któ re go li kwi da cje bę dą od by wać się
przez ca ły rok, a nie tyl ko po se zo nie,

więc dział ko wiec „nie bę dzie znał dnia ani go dzi ny”.
– Art. 24, Brak te go ar ty ku łu przy wró ci sy tu ację sprzed

2005 r., gdy no wy wła ści ciel nie tyl ko wy rzu cał dział kow -
ców bez od szko do wa nia, ale do dat ko wo żą dał mi lio no -
wych opłat za bez u mow ne ko rzy sta nie z te re nów, 

a wszyst ko w ma je sta cie pra wa, w opar ciu o wy ro ki są do -
we. Ten ar ty kuł wy da je się naj waż niej szy, gdyż gwa ran tu -
je, że rosz cze nia do grun tów za spo ka ja ne są po przez
od szko do wa nia lub te re ny za stęp cze po zo sta wia jąc ogród
w spo ko ju. Po nad to rosz cze nia do ty czą wła ści cie la grun -
tu (skarb pań stwa lub gmi nę). Tym cza sem już dziś są dy
uchy la ją pra wo moc ne nie gdyś de cy zje ad mi ni stra cyj ne
przy zna ją ce grun ty ogro dom, co wy wo łu je rosz cze nia by -
łych wła ści cie li o opusz cze nie przez dział kow ców te re -
nów bez od szko do wa nia. Prze ko na ło się o tym wie lu
ra dom skich dział kow ców.

Dla te go ape lu je my do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, do
Pa ni Mar sza łek Sej mu, Po słów i Se na to rów o po zo sta wie -
nie za pi sów usta wy o ROD, po zwa la ją cych na dal sze
funk cjo no wa nie ru chu dział ko we go, speł nia ją ce go prze -
cież waż ne za da nia spo łecz ne. Pro te stu je my prze ciw ko
dzia ła niom władz lo kal nych po dej mu ją cym bez praw ne
pró by na ci sku na Zwią zek, aby sam zre zy gno wał z przy -
słu gu ją cych praw i ak cep to wał nie re ali zo wa nie obo wiąz -
ków za rów no przez gmi ny jak i przez pod mio ty li kwi -
du ją ce ogro dy. Nie zga dza my się na ob cią ża nie dział kow -
ców skut ka mi błę dów i nie do pa trzeń urzęd ni ków i nie re -
spek to wa nia na by tych praw dział kow ców do ma jąt ku
zgro ma dzo ne go przez nich na dział kach.

Li czy my na po moc i zro zu mie nie de cy den tów i osób
spra wu ją cych wła dzę.

Uczest ni cy na ra dy
/-/ 41 pod pi sów

De le ga tu ra Re jo no wa PZD w Ra do miu

STANOWISKO
Pre ze sów ROD De le ga tu ry w Ra do miu do ty czą ce Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. 

o ROD za skar żo nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Ra dom, 24 lu te go 2012 r.

My dział kow cy, wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw
wszel kim pró bom zmian w usta wie o ROD, wnie sio nych
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Obec na usta wa pod każ dym wzglę dem gwa ran tu je nam
po rzą dek praw ny w ogro dach dział ko wych. Prze cież tę
usta wę przy jął Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej. Uwa ża -

WALNE ZEBRANIA

Wal ne Ze bra nie ROD im. Świer czew skie go w Zie lo nej Gó rze

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 

STANOWISKO
Człon ków PZD ze bra nych na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym ROD im. Świer czew skie go 

w dniu 25.03.2012 r. w Zie lo nej Gó rze
w spra wie utrzy ma nia w nie zmie nio nym kształ cie Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.
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my, że obec nie ist nie ją ca Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. jest
spra wie dli wa, nie krzyw dzą ca ni ko go i dla te go też nie ma
naj mniej szej po trze by jej zmie niać.

Tym sa mym, sprze ci wia my się świa do me mu nisz cze -
niu wie lu po ko leń do rob ku ogrod nic twa dział ko we go.
Pra gnie my przy po mnieć, że nie ko rzy sta my z żad nych do -

ta cji pań stwa, je ste śmy or ga ni za cją nie za leż ną i do brze
funk cjo nu ją cą, któ ra utrzy mu je się tyl ko i wy łącz nie 
z wła snych skła dek.

W związ ku z po wyż szym, pro si my i ape lu je my o po zo -
sta wie nie bez zmian na szej usta wy, któ ra po zwa la nam na
spo koj ne i bez piecz ne upra wia nie na szych dzia łek.

Z po wa ża niem 

uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ 32 pod pi syZie lo na Gó ra, 255 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Wa len te go Fiał ka w Chełm nie

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy Chełm na ze bra ni na co rocz nym Wal nym Ze -

bra niu swo je go Ogro du zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek 
o po moc i wspar cie w obro nie idei pol skie go ogrod nic twa.

Je ste śmy kon ty nu ato ra mi na szych przod ków, któ rzy 
115 lat te mu na Zie mi cheł miń skiej za po cząt ko wa li ruch
dział ko wy. Ruch, któ ry do brze słu ży dział ko wym ro dzi -
nom.

Po nad wie ko wy do ro bek słu żeb nej ro li wo bec eme ry ta
czy ren ci sty był i po zo sta je moż li wy, bo wiem nie zo stał
sko mer cja li zo wa ny. Bro ni go przed tym usta wa z 8 lip ca
2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych na stra -
ży, któ rej stoi Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Pod ję te w ostat nim cza sie przez na czel ne or ga ny pań -
stwa, ata ki wo bec usta wy, za gra ża ją dział kow com i ich
Związ ko wi.

Ty sią ce pro te stów dział kow ców do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, Są du Naj wyż sze go, Rzą du i Sej mu RP wy ma -
ga ją wspar cia ta kie go au to ry te tu jak Pa ni Mar sza łek.

Zwra ca my się za tem do Pa ni Mar sza łek o wspar cie dla
na szych sta rań. Ist nie ją ca usta wa do brze słu ży mi lio no wi
pol skich ro dzin upra wia ją cych dział ki w Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Na le ży zo sta wić ją w spo ko ju.
Nie bu rzyć ła du i po rząd ku w ogro dach i do mo stwach ro -
dzin je upra wia ją cych.

Na ta ki głos, na ta kie wspar cie li czy my.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia ROD
/-/ 

Chełm no, ma rzec 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ro ki ta” w Brze gu Dol nym

Mar sza łek Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My dział kow cy z ROD „Ro ki ta” w Brze gu Dol nym ze -

bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu
10.03.2012 r zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z proś bą 
o wspar cie pol skich dział kow ców w na szych sta ra niach 
o za cho wa nie na szych praw. Za skar że nie ca łej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go sta wia pod zna kiem za py ta nia przy szłość
ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Pro ce du ra rzą dzą ca po stę po wa niem przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym spra wia iż dział kow cy, ani ich Zwią zek
nie mo gą za pre zen to wać w nim swo ich ra cji. W tej sy tu -
acji nie zmier nie istot ne go zna cze nia na bie ra kwe stia po sła
wy zna czo ne go przez Pa nią Mar sza łek do re pre zen to wa -
nia Sej mu w ni niej szej roz pra wie. Dla te go zwra ca my się
do Pa ni Mar sza łek, aby ko rzy sta jąc ze swo ich upraw nień,
wska za ła do ni niej sze go po stę po wa nia po sła, któ re go po -
glą dy są zbież ne z ocze ki wa nia mi dział kow ców. W szcze -
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gól no ści pro te stu je my prze ciw ko wcze śniej szym kan dy -
da tu rom po słów Sta ni sła wa Pię ty i An drze ja De ry. Z ich
do tych cza so we go po stę po wa nia wy ni ka bo wiem, że są to
oso by wy jąt ko wo ne ga tyw nie na sta wio ne do usta wy
uchwa lo nej przez Sejm RP 8 lip ca 2005 r. Sy tu acja ta spo -
wo du je, iż po sło wie re pre zen tu ją cy Sejm przed Try bu na -
łem, któ rzy z za ło że nia po win ni bro nić tej usta wy – bę dą
ją pod wa ża li. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uchwa lo na przez Sejm 8 lip ca 2005 r. usta wa o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych od sa me go po cząt ku cie szy -
ła się ol brzy mim po par ciem dział kow ców. Już w trak cie
prac Sej mu nad pro jek tem, opra co wa nym przy współ -
udzia le sa mo rzą du dział kow ców, w ogro dach ze bra no 
230 000 pod pi sów po par cia dla tej ini cja ty wy.

Ta po zy tyw na oce na usta wy przez dział kow ców do wo -
dzi, iż jej za pi sy, go dzą ce tra dy cję z wy zwa nia mi sto ją cy -
mi przed ogro da mi dział ko wy mi, spraw dzi ły się w prak-
ty ce i zo sta ły do ce nio ne przez oso by naj bar dziej za in te re -

so wa ne – czy li dział kow ców. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pod wa że nie wszyst kich praw dział kow ców za gwa ran to -

wa nych usta wą ROD spra wia iż przy szłość ogro dów
dział ko wych jest za gro żo na jak ni gdy do tych czas. Po nad
stu let nia tra dy cja ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce oraz
do ro bek kil ku po ko leń mi lio na ro dzin mo że zo stać bez -
pow rot nie utra co ny. Dla te go my dział kow cy z ROD „Ro -
ki ta” zwra ca my się do Pa ni o wy słu cha nie gło su dział-
kow ców. Gło su z któ re go jed no znacz nie wy ni ka wo la za -
cho wa nia usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
oraz ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców zor ga ni -
zo wa ne go w ra mach PZD.

Dział kow cy uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Ro -
ki ta” w peł ni iden ty fi ku ją się z li stem otwar tym, któ ry
zo stał przy ję ty przez IX Kra jo wy Zjazd PZD w dniu 
16 grud nia 2011 r. i prze sła nym do Pa ni Mar sza łek.

Do pi sma do łą cza my li stę z pod pi sa mi dział kow ców 
z ROD „Ro ki ta” w Brze gu Dol nym

/-/ 67 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz
Warszawa

STANOWISKO
przy ję te na Wal nym Ze bra niu człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Obroń ca” we Wro cła wiu

Dział kow cy z ROD „Obroń ca” zwra ca ją się z proś bą do
Pa ni Mar sza łek o uwzględ nie nie na sze go sta no wi ska 
w spra wie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Od wie lu mie się cy je ste śmy nie po ko je ni pró ba mi kwe -
stio no wa nia przez róż ne or ga ny pań stwo we, sa mo rzą do -
we oraz Po słów na Sejm RP obec nie obo wią zu ją cej
Usta wy o ROD z dn. 8.07.2005 ro ku. Nie ro zu mie my, dla -
cze go Pre zes Są du Naj wyż sze go pod wa ża prze pi sy pra -
wo moc nej usta wy, a Po sło wie pró bu ją ma ni pu lo wać jej
za pi sa mi pro po nu jąc ku rio zal ne roz wią za nia.

Uwa ża my, że obec nie obo wią zu ją ca usta wa jest dla nas
sa tys fak cjo nu ją ca w za kre sie praw ne go funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych. Ro dzin ne ogro dy są urzą dze nia mi
uży tecz no ści pu blicz nej, słu żą cy mi za spo ka ja niu po trzeb
spo łecz no ści lo kal nych – wy po czyn ko wych, re kre acyj -
nych, so cjal nych. Do te go zo sta ły po wo ła ne usta wą 
z 8.07.2005 r. ja ko nie licz ne te re ny zie lo ne w zur ba ni zo -
wa nych mia stach słu żą nie tyl ko dział kow com lecz rów -
nież wszyst kim miesz kań com mia sta. Speł nia ją bar dzo

waż ną ro lę w eko sys te mie mia sta i kształ to wa niu zdro we -
go oto cze nia czło wie ka.

Ogro dy dział ko we nie są pol skim folk lo rem – ist nie ją
w wie lu kra jach Eu ro py, w tym tych bo ga tych, gdzie wy -
da wa ło by się, że są ar cha izmem. Użyt kow ni ka mi na szych
ogro dów są w więk szo ści eme ry ci i ren ci ści, ale co raz czę -
ściej w na sze sze re gi wstę pu ją mło de mał żeń stwa z ma ły -
mi dzieć mi. Po ziom ży cia tych grup spo łecz nych jest
po wszech nie zna ny. Pra ca na dział ce jest nie tyl ko for mą
ak tyw ne go i zdro we go try bu ży cia, ale rów nież źró dłem
wspo mo że nia skrom nych bu dże tów ro dzin nych.

Funk cjo no wa nie ogro dów jest ure gu lo wa ne za pi sa mi
Usta wy o ROD, Sta tu tu PZD, Re gu la mi nu ROD. W ogro -
dach funk cjo nu ją usta wo we or ga ny, któ re chro nią in te re -
sy dział kow ców, kon tro lu ją dzia łal ność za rzą dów, re pre-
zen tu ją ich. Ruch dział ko wy i je go Zwią zek – Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, to spraw nie dzia ła ją ca or ga ni za cja
spo łecz na dys po nu ją ca ma jąt kiem po cho dzą cym ze skła -
dek dział kow ców; nie do kła da do nie go ani bu dżet Pań -
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stwa, ani sa mo rzą du. Ist nie je on od 60 lat, po sia da swo je
tra dy cje i zwo len ni ków. Zrze sza on ok. 960 tys. ro dzin –
jest więc po kaź ną si łą spo łecz ną, któ ra opo wia da się za za -
cho wa niem Usta wy o ROD w do tych cza so wym kształ cie.

Li czy my na uwzględ nie nie przez Pa nią Mar sza łek na -
szych ar gu men tów i za nie cha nie zmia ny przez Sejm RP
do brej usta wy.

Z po wa ża niem

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Mi ro sław Kwo ka

Dział kow cy z ROD „Obroń ca”
/-/ 128 pod pi sów

Wro cław, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Zie lo ne Wzgó rze” w Łań cu cie

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Zie lo ne Wzgó rze” w Łań cu cie 

z dnia 9 mar ca 2012 r.

Od dłuż sze go cza su i z wiel kim nie po ko jem ob ser wu je -
my po czy na nia osób, któ rym nie po do ba się usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Przez wie le lat, my dział kow cy w wiel ką ra do ścią, 
w opar ciu o tą wła śnie usta wę, upra wia my swo je dział ki,
któ re dla wie lu z nas sta no wią do ro bek na sze go ży cia. Dla
wie lu z nas dział ka jest miej scem ak tyw ne go wy po czyn -
ku, jak rów nież wspo ma ga na sze skrom ne bu dże ty do mo -
we, o wy ho do wa ne wa rzy wa czy owo ce.

Dla te go dla nas jest nie zro zu mia łe to co dzie je się 
w ostat nich la tach Z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Ze bra ne 620 tys. pod pi sów, I i II Kon gres Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców zwo ła ny w obro nie w/w
usta wy po ka za ły po li ty kom si łę i de ter mi na cję dział kow -
ców po pie ra ją cych za ło że nia usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

Wy da wa ło się nam dział kow com, że za in te re so wa nie
po li ty ków ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi po tym

wszyst kim wy ga śnie. Oka za ło się jed nak, że nie. 
Dla te go my dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu

Spra woz daw czym ROD „Zie lo ne Wzgó rze” w Łań cu cie
je ste śmy zde ter mi no wa ni bro nić swo je go do rob ku. Po pie -
ra my sta no wi ska przy ję te na IX Kra jo wym Zjeź dzie De -
le ga tów PZD z dnia 17 grud nia 2011 r. wie rząc moc no, że
no wo wy bra ne wła dze PZD, a szcze gól nie po now ny wy -
bór Pa na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go nie do pusz czą
aby do ro bek kil ku po ko leń pol skich dział kow ców i po nad
100 lat tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
zo stał bez pow rot nie utra co ny. 

Zwra ca jąc się do wy bra ne go Pre ze sa POD pra gnie my
prze ka zać, że Pa na ak tyw ność i wy trwa łość zna czą co
przy czy ni ły się do ini cjo wa nia dzia łań na rzecz i dla do -
bra ogro dów dział ko wych. Gra tu lu jąc wy bo ru, ży czy my
za do wo le nia i sa tys fak cji z do brze wy peł nia nej funk cji
oraz po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

Prze w. Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Bo le sław Bem ben

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Sta ni sław Róg

Pre zes Za rzą du
/-/ Zdzi sław Kluz

Łań cut, 9 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Kwit ną cych Ja bło ni w Ko sza li nie

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go im. Kwit ną cych Ja bło ni w Ko sza li nie któ re
się od by ło w dniu 10.III.2012 r. (łącz nie 974 dział ki) kie -

ru ją do Pa ni Mar sza łek list po dyk to wa ny i na pi sa ny tro ską
w spra wie za gro żeń or ga ni za cyj nych i praw nych zwią za -
nych z ist nie niem na szych ro dzin nych ogro dów. Za wsze
uwa żał ist ny że ogro dy sta no wią nie tyl ko na szą i na szych
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ro dzin oa zę spo ko ju i ra do ści lecz rów nież te ren zie le ni
po trzeb ny roz wi ja ją cym się mia stom utrzy ma ny bez płat -
nie dla bu dże tów miast.

Zdzi wie ni i za tro ska ni dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go im. Kwit ną cych Ja bło ni w Ko sza li nie do -
wia du ją się, że nie ma spo ko ju i w dal szym cią gu przy go -
to wy wa na jest in ge ren cji w spra wy praw ne i or ga ni za-
cyj ne na szych ogro dów.

Na to miast my dział kow cy chce my i ży czy my so bie i ca -
łej ro dzi nie dział ko wej spo ko ju i po sza no wa nia przez
Wła dze wy pra co wa nych przez dzie się cio le cia ist nie ją cych
form za rzą dza nia i go spo da ro wa nia.

Mi mo na sze go sprze ci wu wy ra żo ne go w pi smach i pro -
te stach oraz na Zjeź dzie Kon gre su Dział kow ców w War -
sza wie wy da je się że nie któ rzy przed sta wi cie le władz
ba ga te li zu ją na sze za tro ska nie i nie li czą się ze skła da ny -

mi wnio ska mi i po stu la ta mi ape lu ją cy mi o roz wa gę i spo -
kój oraz za nie cha nie in ge ren cji w unor mo wa ne praw nie
spra wy dział ko we.

Przy słu chu jąc się de ba tom te le wi zyj nym i ra dio wym
oraz czy ta jąc ar ty ku ły pra so we do cho dzi my do wnio sku,
że na czel nym za da niem nie któ rych re gio nal nych dzia ła -
czy jest roz bi cie na szej or ga ni za cji. Po wszech nie wia do -
mo że na sze dział ki są oa zą ci szy i spo ko ju gdyż te go
strze gą obo wią zu ją ce prze pi sy Sta tut i Re gu la min, dla te -
go też pro te stu je my prze ciw dal szym ma ni pu la cjom i dą -
że niom do zmia ny na szych za sad praw nych i or ga ni za -
cyj nych.

Przed sta wia jąc ra cje i sta no wi sko dział kow ców ROD 
z im. Kwit ną cych Ja bło ni w Ko sza li nie je ste śmy peł ni na -
dziei że Pa ni Mar sza łek wy słu cha gło sów dział kow ców 
i po kie ru je spra wa mi ku za do wo le niu dział kow ców. 

Z upo waż nie nia Wal ne go Ze bra nia

Pre zes 
/-/ Bro ni sła wa Sza fal skaKo sza lin, 20 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ra dość” we Wro cła wiu

STANOWISKO
Wal ne go ze bra nia człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ra dość” we Wro cła wiu 

z dnia 15 mar ca 2012 ro ku
w spra wie: sy tu acji wy ni ka ją cej z ak tu al ne go sta nu za skar że nia przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

W dniach 16–17 grud nia 2011 ro ku, pod czas od by wa ją -
ce go się wów czas IX Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, za pre zen to wa no m.in. list Mar sza łek
Sej mu Pa ni Ewy Ko pacz ad re so wa ny do uczest ni ków te -
go Zjaz du. Z te go li stu moż na by ło wy czy tać tro skę o lo -
sy pol skich ro dzin i zro zu mie nie pro ble mów szcze gól nie
osób star szych. List ten wzbu dził na sze na dzie je na wspar -
cie dział kow ców przez Pa nią Mar sza łek w utrzy ma niu
praw za gwa ran to wa nych przez usta wę o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r., praw pod wa żo -
nych wcze śniej przez by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go i za skar żo nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, a na stęp nie za kwe stio no wa nych tak że przez po -
przed nie go Mar szał ka Sej mu Pa na Grze go rza Sche ty nę.

My, człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ra -
dość” we Wro cła wiu, zgro ma dze ni na na szym Wal nym
Ze bra niu w dniu 15 mar ca 2012 ro ku z wiel kim nie po ko -
jem od bie ra my fakt, że do chwi li obec nej nie za szły żad -
ne, jed no znacz ne, oko licz no ści po zwa la ją ce stwier dzić, że
sy tu acja wo kół ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ule gła
uspo ko je niu i że zo sta ła spro wa dzo na do sta nu od po wia -
da ją ce go nam dział kow com. List Pa ni Mar sza łek jak do -
tąd nie spo wo do wał zmian ko rzyst nych dla dział kow ców,

a wie lo let ni stan at mos fe ry za gro że nia utrzy mu je się na -
dal po mi mo wie lu ty się cy pro te stów kie ro wa nych nie -
ustan nie do naj wyż szych pań stwo wych or ga nów rzą-
do wych, usta wo daw czych, ad mi ni stra cyj nych i są dow ni -
czych. Ran gę, zna cze nie i za kres tych pro te stów wzmoc -
ni ły dwa wiel kie wy da rze nia, ja kie mia ły miej sce w 2011 r.
tj. II Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców, od by ty
w dniu 22 wrze śnia 2011 ro ku, a na stęp nie wspo mnia ny
na wstę pie DC Zjazd PZD od by ty w dniach 16–17 grud -
nia 2011 ro ku. Do ku men ty wy pra co wa ne pod czas tych
wiel kich wy da rzeń jed no znacz nie wzmac nia ją ska lę na -
szych pro te stów. Du że zna cze nie w ca łej tej spra wie mia -
ło też wspar cie wy ra żo ne przez Mię dzy na ro do we Biu ro
Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych w Luk sem bur gu 
w li stach skie ro wa nych do na szych władz pań stwo wych 
w okre sie kon gre so wym i zjaz do wym.

Z prze bie gu wy da rzeń jed no znacz nie wy ni ka, że spo -
łecz ność dział ko wa w Pol sce na dal nie zga dza się z tym,
że:

• w na sze spra wy in ge ru ją oso bi sto ści, któ re na co dzień
po win ny stać na stra ży na szych praw usta wo daw czych 
i kon sty tu cyj nych, ta kie jak np. Rzecz nik Praw Oby wa -
tel skich, I Pre zes Są du Naj wyż sze go, Pro ku ra tor Ge ne ral -
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ny, a na wet sam usta wo daw ca w oso bie by łe go Mar szał -
ka Sej mu p. Grze go rza Sche ty ny;

• że Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go w Pol sce pod -
trzy mu je za skar że nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. w za kre sie jej nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją RP i że nie wy co fał do tąd te go za skar -
że nia z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go;

• że w Try bu na le Kon sty tu cyj nym RP na dal znaj du je się
skry ty ko wa na przez na szą spo łecz ność opi nia Mar szał ka
Sej mu pa na Grze go rza Sche ty ny z dn. 8.12.2010 r. dot.
w/w usta wy w kon tek ście wy mie nio ne go za skar że nia;

• że ist nie ją prze słan ki świad czą ce o tym, że idea nada -
nia dział kow com zmie nio nych praw usta wo daw czych na -
dal przy świe ca nie któ rym krę gom sej mo wym i
rzą do wym;

• i że do dnia dzi siej sze go, po mi mo upły wu wie lu mie -
się cy, nie zo sta ła zmie nio na ne go wa na przez nas de le ga -
cja usta wo daw cy ma ją ca re pre zen to wać Sejm przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w trak cie roz pa try wa nia po -
wyż sze go za skar że nia – cho dzi tu o wy ty po wa nych do tej

ro li po słów: pa na An drze ja De rę i pa na Sta ni sła wa Pię tę.
Ta ka sy tu acja wzbu dza nasz nie po kój i nie za do wo le nie.

Do wo dzi, że stan na sze go za gro że nia trwa na dal. Jest to
smut ne i że nu ją ce, w głów nej mie rze do ty ka bo wiem naj -
uboż szych warstw pol skie go spo łe czeń stwa tj. ren ci stów
i eme ry tów. Dla te go też ape lu je my do wszyst kich od po -
wied nich szcze bli władz pań stwo wych, usta wo daw czych
i są dow ni czych o spo wo do wa nie:

• wy co fa nia za skar że nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. na jej nie zgod ność z
Kon sty tu cją RP, zgło szo ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go;

• wy co fa nia opi nii Mar szał ka Sej mu p. Grze go rza Sche -
ty ny ko re spon du ją cej z tym za skar że niem;

• za prze sta nia i nie pro wa dze nia dzia łań ma ją cych na
ce lu zmia ny usta wo daw cze dot. ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce;

• wy co fa nia z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wy żej wy -
mie nio nych po słów wy zna czo nych do obro ny sta no wi ska
Sej mu przy roz pa try wa niu wspo mnia ne go za skar że nia.

/-/ 180 pod pi sów uczest ni ków ze bra nia 

Prze w. Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Je rzy Ha chu la

Prze w. Wal ne go Ze bra nia
/-/ Cze sław Kem pa

Pre zes Za rzą du
/-/ Je rzy Kar piń ski

Wro cław, 15 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Par ty ni ce” we Wro cła wiu

Mar sza łek Sej mu RP
Pre zes Ra dy Mi ni strów RP
Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Par ty ni ce” we Wro cła wiu

Od wie lu już lat my, dział kow cy, nie mal bez prze rwy
pod pi su je my róż ne li sty, pe ty cje, sta no wi ska w obro nie
na szej, uchwa lo nej 8 lip ca 2005 ro ku, Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych. Jest to pod sta wo wy do ku -
ment chro nią cy ruch ogrod nic twa dział ko we go, gwa ran-
tu ją cy nam bez piecz ne ist nie nie, wła ści we funk cjo no wa -
nie oraz od szko do wa nia w sy tu acji li kwi da cji czę ści lub
ca ło ści Ogro du. Rów nież dziś ze bra li śmy się w tej sa li nie
tyl ko po to, aby pod su mo wać do ko na nia ro ku ubie głe go 
i wy ty czyć pro gram dzia ła nia na rok bie żą cy, ale tak że aby
dać od pór za ku som na na szą usta wę, sta nąć w jej obro nie.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP nie roz pa trzył jesz cze wnio -
sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o uzna nie
Usta wy za nie zgod ną z Kon sty tu cją. Ale już sam fakt zło -

że nia ta kie go wnio sku przez waż ne go przed sta wi cie la
wła dzy są dow ni czej sta no wi dla dział kow ców du że za -
gro że nie.

Ale dział kow cy po tra fią się bro nić. 620 ty się cy pod pi -
sów zło żo nych pod ape la mi, sta no wi ska mi i pe ty cja mi, to
istot ny ar gu ment, któ re go nie wol no lek ce wa żyć. Ogro dy
dział ko we to prze cież nie tyl ko miej sca pro duk cji zdro -
wych owo ców i wa rzyw, ale to fa bry ki tle nu dla lu dzi ży -
ją cych w za be to no wa nych do gra nic moż li wo ści mia stach,
to miej sca re kre acji i wy po czyn ku dla tych, któ rych nie
stać na spę dza nie urlo pów w od le głych kra jach i ku ror -
tach, to wresz cie skraw ki zie mi, któ re w wy ni ku pra cy po -
ko leń dział kow ców z wy sy pisk śmie ci, nie użyt ków i po li-
go no wych wer te pów sta ły się oa za mi spo ko ju, re lak su 
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i du my użyt kow ni ków dzia łek.
Chce my go spo da rzyć i żyć u sie bie, w Na szych Ogro -

dach i nie są nam po trzeb ne zmia ny, lecz spo kój i sta bi li -
za cja praw na, któ ra po zwo li na peł ne ko rzy sta nie z do bro-
dziejstw upra wy i od po czyn ku na dział ce.

Wy ra ża my prze ko na nie, że sę dzio wie Try bu na łu Kon -

sty tu cyj ne go nie po zwo lą na znisz cze nie na sze go Związ -
ku, że po zo sta wią Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych w jej do tych cza so wym kształ cie dla do bra licz nej
gru py człon ków PZD. Je ste śmy to win ni tak że na szym po -
przed ni kom.

Ko mi sja Roz jem cza ROD:
Ber nard Gaf f ke 

To masz Ma dyc ki
Ma rek Tom czyk 

Ry szard Chi liń ski 
Bog dan Trze śniew ski

Za rząd ROD „PARTYNICE”
Cze sław Wa rych
Jan Li ta ro wicz

Zdzi sław Ko wal czyk
He le na Żu gaj

Ma rian Ko czeń
Ha li na Naj duch

Zdzi sław Le wan dow ski

Ko mi sja Re wi zyj na ROD:
Adam Cho da czyń ski 
An drzej Wą se wicz 
Woj ciech Pi skor ski 
Woj ciech Ko bier ski 
Zbi gniew Py sie wicz

Dział kow cy ROD „Par ty ni ce”
/-/ 67 pod pi sów

Wro cław, 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sza rot ka” w No wym Są czu

Ewa KOPACZ
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
My, ni żej pod pi sa ni dział kow cy ROD „Sza rot ka” w No -

wym Są czu zgro ma dze ni na wal nym ze bra niu człon ków
ogro du - ze zdu mie niem i oba wą ob ser wu je my ko lej ne pró -
by na ru sze nia ko rzyst nej, spraw dzo nej w ży ciu Usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r. któ ra
zo sta ła za skar żo na do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział ki umoż li wia ją nam i ca łym na szym wie lo po ko le -

nio wym ro dzi nom o nie za sob nych port fe lach ak tyw ny

wy po czy nek, da ją zdro wie i ra dość ob co wa nia z przy ro -
dą, a uzy ski wa ne plo ny wzbo ga ca ją na sze skrom ne sto ły.

Obo wią zu ją ca Usta wa o rod z 5 lip ca 2005 ro ku da je
nam dział kow com po czu cie bez pie czeń stwa i moż li wość
speł nia nia przez ROD tak waż nych funk cji spo łecz nych.

Zwra ca my się o skie ro wa nie do TK ta kie go re pre zen -
tan ta Sej mu RP, któ ry tej Usta wy bę dzie bro nił!

Pro si my o zwró ce nie życz li wej uwa gi na gło sy na sze go
śro do wi ska i PZD, któ ry wy stę pu je w obro nie na szych
praw na by tych. Po zwól cie nam, dział kow com, w spo ko -
ju żyć i pra co wać.

/-/ 40 pod pi sów
No wy Sącz, 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bu dow la ni” w No wo gro dzie Bo brzań skim

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bu -
dow la ni” z No wo gro du Bo brzań skie go zgro ma dze ni na
swo im Wal nym Ze bra niu w dniu 14 mar ca 2012 r. wy ra -
ża ją nie za do wo le nie w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze -

nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją za pi sów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Uwa ża -
my, że za skar żo na usta wa wpro wa dza nie po kój i na ru sza
god ność dział kow ców.

Je ste śmy zdu mie ni, że naj pierw za twier dza, a te raz ma
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unie waż nić na szą usta wę. O czym to świad czy? Wie le już
pism, a w nich pe ty cji i próśb dział kow cy pi sa li do przed -
sta wi cie li Władz Na sze go Pań stwa. Prze cież o tak nie wie -
le pro si my. Sta no wi my du żą gru pę spo łecz ną i uwa ża my,
że nasz głos po wi nien być bra ny pod uwa gę. W do bie trud -
no ści fi nan so wych na szych ro dzin ogro dy sta no wią: spi żar -
nię, miej sce wcza sów, sa na to rium oraz spo tkań ro dzin nych.

Usta wa w obec nym brzmie niu da je ona nam sta bil ność
i po czu cie bez pie czeń stwa. Prze ka za no nam dział ki, a te -
raz chce się ode brać wraz z do bra mi /al ta ny, drze wa, itp./
bez od szko do wa nia. Pro si my po dejść do na sze go pro ble -
mu z ser cem.

Wo bec po wyż sze go zwra ca my się o spo wo do wa nie, aby
na sza usta wa po zo sta ła w obec nym brzmie niu.

Se kre tarz Ze bra nia
/-/ Ali cja F.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ Jan W.

/-/ 56 pod pi sów

No wo gród Bo brzań ski, 14 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Piast” w Zło to wie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Piast”

w Zło to wie ze bra ni w dniu 17 mar ca 2012 ro ku na Wal -
nym Ze bra niu Spra woz daw czym kie ru ją do Pa ni Mar sza -
łek list z za py ta niem o przy czy nach bra ku od po wie dzi w
na szych spra wach, któ re przed sta wi li uczest ni cy IX Kra -
jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Li ście otwar tym z dnia 16 grud nia 2011 ro ku.

Uczest ni cy Kra jo we go Zjaz du pro si li Pa nią o wspar cie
nas dział kow ców w wal ce o za cho wa nie na szych praw 
i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca
2005 r., któ rą w 2010 – ro ku za skar żył w ca ło ści do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go I Pre zes Są du Naj wyż sze go.

Od dwóch lat na sza usta wa jest za gro żo na, dział kow cy
i ich ro dzi ny nie wie dzą ja ka bę dzie ich sy tu acja bez obec -
nych praw za pi sa nych w usta wie i co cze ka na sze ogro dy
dział ko we i ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Usta wa na sza zo sta ła uchwa lo na przez Sejm w 2005 ro -
ku ja ko pro jekt usta wy oby wa tel skiej któ ry uzy skał po -

par cie dział kow ców, sa mo rzą dów ogro do wych, wie lu par -
la men ta rzy stów oraz wie lu sa mo rzą dów gmin.

Dzi siaj Zwią zek i sa mo rzą dy ogro do we sły szą od władz
sa mo rzą do wych na sze go re gio nu, że je ste śmy naj le piej
zor ga ni zo wa nym spo łe czeń stwem oby wa tel skim. Sa mo -
rzą dy miast i gmin zna ją i ro zu mie ją zna cze nie ogro dów
dla ich miast i spo łe czeń stwa lo kal ne go. Wie dzą że ist nie -
nie ogro dów jest zbież ne z ce la mi gmin. Py ta my więc dla -
cze go ta kie go zda nia nie ma ją o nas rzą dzą cy w na szym
Pań skiej któ rzy cią gle po wta rza ją, że chcą spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go opar te go na or ga ni za cjach spo łecz nych?

Uczest ni cy Kra jo we go Zjaz du kie ru jąc do Pa ni Mar sza -
łek list otwar ty w spra wie na szej usta wy mie li na dzie ję,
że pierw sza w hi sto rii ko bie ta Po seł wy bra na na Mar szał -
ka Sej mu zaj mie sta no wi sko sa tys fak cjo nu ją ce nas dział -
kow ców i prze rwie tą, wie lo let nią po li tycz ną na gon kę na
ogro dy dział ko we i usta wę o ogro dach z 2005 ro ku.

Pa ni Mar sza łek! Dział kow cy ze Zło to wa cze ka ją na od -
po wiedź w na szych spra wach.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Zło tów, 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. 1000-le cia w Człu cho wie

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni mar sza łek!
Dział kow cy zgro ma dze ni na co rocz nym wal nym ze bra -

niu spra woz daw czym ro dzin ne go ogro du dział ko we go 

z nie po ko jem przyj mu ją in for ma cję o tym, że w dal szym
cią gu jest za gro że nie ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Jest to te mat któ ry od wie lu lat jest przed mio tem
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dys ku sji na wal nych ze bra niach któ re są zwo ły wa ne do
wy peł nie nia za dań sta tu to wych i usta le nia kie run ków
dzia łań zmie rza ją cych do roz wią za nia na brzmia łych pro -
ble mów któ re wy stę pu ją nie tyl ko w na szym ogro dzie.
Wszy scy je ste śmy zmę cze ni stwo rzo ną sy tu acją i at mos -
fe rą wo kół ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Na sze zmę -
cze nie nie upo waż nia nas jed nak do za nie cha nia wszel kich
dzia łań zmie rza ją cych do obro ny na sze go do rob ku. Na -
szym zda niem obec nie lan so wa na jest przez rzą dzą cych
stra te gia po le ga ją ca na zmo wie mil cze nia wzma ga to at -
mos fe rę nie pew no ści, do te go gro na nie ste ty do łą czy ła
rów nież Pa ni Mar sza łek nic od po wia da Pa ni na wy stą pie -
nia róż nych przed sta wi cie li dział kow ców Pol skich w tym
rów nież uczest ni ków IX Zjaz du Kra jo we go PZD. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W tym miej scu za da je my Pa ni trzy za sad ni cze py ta nia 

i ocze ku je my od po wie dzi:
1. Czym za słu ży li so bie Pol scy Dział kow cy na ta kie

trak to wa nie?
2. Dla cze go przed sta wi cie le dział kow ców wy bra ni 

w spo sób de mo kra tycz ny nie są do pusz cza ni do dys ku sji
z przed sta wi cie la mi rzą dzą cych na te mat sy tu acji ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych?

3. Czy za mie rza Pa ni do pu ścić do dys ku sji na te mat
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych praw nych
przed sta wi cie li dział kow ców? Wy stę pu je my do Pa ni Mar -
sza łek w prze ko na niu, że na sze ocze ki wa nia nie są zbyt
wy gó ro wa ne i wy star czy tro chę do brej wo li aby je speł nić.

Łą czy my wy ra zy sza cun ku

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 28 pod pi sówCzłu chów, 22 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Nad Ły dy nią” w Cie cha no wie

Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz

My uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Nad Ły dy nią” w Cie -
cha no wie ape lu je my do Pa ni o za cho wa nie na szej usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 08.07.2005 r.
w do tych cza so wym kształ cie.

Ogród po wstał w 1964 r. Upra wia my dział ki od dzie -
siąt ków lat. Na tych dział kach 300 i 400 m2 się od mła dza -
li śmy, ko cha li śmy i ko cha my tą zie mię, aż się ze sta -
rze li śmy. Wy cho wa li śmy tu swo je dzie ci i wnu ki.

Czy te raz ma my po no sić ka rę za la ta po świę ce nia, czy
ma my po no sić do dat ko we kosz ty za ewen tu al ny wy kup

dział ki, czy taż po no sić opła ty za użyt ko wa nie wie czy ste?
Prze cież ten obec ny ład ny ogród to by ły kie dyś łą ki, nie -

użyt ki i ba gna.
Ogród po sia da 350 dzia łek za dba nych, upra wia nych,

pie lę gno wa nych. Tu od po czy wa my z ca ły mi ro dzi na mi,
nie chce my żad nych zmian, nie chce my, aby śmy mu sie li
od da wać swo ją cięż ką pra cą wy pie lę gno wa ne dzia łecz ki
ja kimś tam de we lo pe rom, czy też ko mu kol wiek.

Niech Pa ni po zwo li nam zejść z te go świa ta spo koj nie.
Chce my wie rzyć w spra wie dli wość w na szej Ko cha nej
Pol sce.

/-/ 36 pod pi sów uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia
Cie cha nów, 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bar tek” w Bar ci nie

Sza now na PANI Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bar tek” w Bar ci nie
zwra ca my się do Pa ni z proś bą o za ję cie ja sne go sta no wi -
ska w spra wie bar dzo nas nur tu ją cej a mia no wi cie w spra -

wie Zmia ny na szej Usta wy o ROD, gdyż je ste śmy in for -
mo wa ni o tym, że w Pań skim ugru po wa niu po li tycz nym
trwa ją pra ce nad no wą Usta wą do któ rych nie do pusz cza -
ni są na si przed sta wi cie le.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My dział kow cy ocze ku je my tak że, że zaj mie Cni głos 

w spra wach, któ re przed sta wi li Pa ni na si przed sta wi cie le
uczest ni czą cy w IX Kra jo wym Zjeź dzie Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców. Brak od po wie dzi na list mo że świad -
czyć o tym, że o igno ro wa niu nas dział kow ców a jed no -
cze śnie wy bor ców.

Z po wa ża niem

/-/ 30 pod pi sówBar cin, 15 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „GWDA” w Pi le

Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

„GWDA” w Pi le uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz -
daw cze go w dniu 17 mar ca 2012 ro ku zwra ca ją się z za -
py ta niem do Pa ni Mar sza łek, dla cze go nie otrzy ma li
dział kow cy od po wie dzi na skie ro wa ny do Pa ni przez De -
le ga tów Kra jo we go Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców List otwar ty z dnia 16 grud nia 2011 ro ku, w któ rym
to w na szym imie niu wy stą pi li o po moc i wspar cie na -
szych dzia łań w obro nie praw dział kow ców i usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku.

Pa ni Mar sza łek!
Dla nas dział kow ców sta no wi sko Mar szał ka Sej mu jest

bar dzo waż ne, gdyż ko lej na pró ba zmia ny na szej usta wy

- bo tak na le ży mó wić o wnio sku skie ro wa nym do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
w spra wie stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej
usta wy - po zba wi nas dział kow ców ochro ny praw nej, ja -
ką gwa ran tu je nam usta wa o ROD. Sta nie my się i na sze
ogro dy przed mio tem w rę kach lu dzi, któ rych ce lem jest
zbi cie ma jąt ku na han dlu grun ta mi pod ogro da mi dział -
ko wy mi.

Ta ki sce na riusz nas nie in te re su je i bę dzie my wal czy li
ra zem z Pol skim Związ kiem Dział kow ców o na szą usta -
wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy cier pli wie cze ka ją na Pa ni głos w na szych

spra wach.

Z po wa ża niem

List nasz kie ru je my rów nież do: 
Pre zy den ta RP, Pre mie ra Rzą du RP, Se na to rów i Po słów zie mi pil skiej, Kra jo wej Ra dy PZD.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Pre zes 
/-/ Ge no we fa Cho mont

Pi ła, 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. W. Wi to sa w Kra jen ce

Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. W.
Wi to sa w Kra jen ce ze bra ni w dniu 15 mar ca 2012 ro ku na
Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym z nie po ko jem od no -
szą się do mil cze nia Pa ni Mar sza łek w spra wach opi sa -
nych w Li ście otwar tym uczest ni ków Kra jo we go Zjaz du

De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 
16 grud nia 2011 ro ku.

De le ga ci w li ście do Pa ni Mar sza łek przed sta wi li pro -
ble my dział kow ców, ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców z po wo du ko lej nej pró by pod wa ża nia za pi sów
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usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry skie -
ro wał w 2010 r. wnio sek do TKo stwier dze nie ca łej usta -
wy ja ko nie zgod nej z Kon sty tu cją RP.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy li czą, że uży je Pa ni swo je go au to ry te tu i

sta nie po stro nie Pol skich dział kow ców. Cze ka my na Pa -
ni od po wiedź.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra ni
/-/ 

Kra jen ka, 15 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pod Li pa mi” w Pi le

Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz

Sza now ny Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod

Li pa mi” w Pi le uczest ni czą cy w dniu 22 mar ca 2012 ro -
ku w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym z nie po ko jem
ocze ku ją na od po wiedź Pa ni Mar sza łek Sej mu na list skie -
ro wa ny do Pa ni w dniu 16 grud nia 2011 ro ku przez De le -
ga tów Kra jo we go Zjaz du PZD.

De le ga ci w li ście pro si li Pa nią Mar sza łek o wspar cie na -
szych dzia łań w spa wach za cho wa nia za pi sów na szej usta -

wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku,
zmia ny re pre zen tan tów Sej mu w na szej spra wie w Try bu -
na le Kon sty tu cyj nym w związ ku ze skie ro wa nym wnio -
skiem przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie
ca łej usta wy ja ko nie zgod nej z Kon sty tu cją RP.

My dział kow cy na dal li czy my, że wes prze Pa ni Mar sza -
łek na sze dzia ła nia i po in for mu je nas na pi śmie o swo im
po par ciu.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ B. Sko niecz nyPi ła, 22 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko le jarz” w Ry czy wo le

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz -

daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko le jarz”
Ry czy wo le od by wa ją ce go się w dniu 14 mar ca 2012 ro ku,
zwra ca my się do Pa ni z proś bą aby udzie li ła nam od po -
wie dzi na list otwar ty uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w któ rym
to przed sta wio ne zo sta ły pro ble my zwią za ne z na szą usta -
wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku.

Dla nas dział kow ców usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 2005 ro ku jest naj waż niej szym ak tem

praw nym, w któ rym za pi sa ne są na sze pra wa i obo wiąz ki
oraz pra wo do ko rzy sta nia z na szych dzia łek. Nie zga dza -
my się z ko lej ną pró ba jej zmia ny i li kwi da cją Związ ku.
Ma my ta kie oba wy z po wo du skie ro wa ne go wnio sku do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go o stwier dze nie jej nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP.

Pa ni sta no wi sko w tej spra wie jest dla nas waż ne i dla -
te go ocze ku je my na Pa ni głos w spra wie na szej usta wy 
o ROD z 2005 ro ku i ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Eu ge niusz Knap czykRy czy wół, 14 mar ca 2012 r.
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Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du „Tu li pan” w Za brzu,
zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym,
prze sy ła my do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP sta no wi sko w
spra wie za prze sta nia ata ków na Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców i je go struk tu ry.

Wal ka z dział kow ca mi i ich związ kiem to brak po sza no -
wa nia tra dy cji, sa mych dział kow ców i ich ro dzin.

Sprze ci wia my się aby na roz pra wie przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym, je śli do nie go doj dzie in te re sów dział -
kow ców bro nił Po seł De ra, gdyż je go nie chęć do dział -
kow ców i na sze go związ ku jest po wszech nie zna na.

Chce my upra wiać na sze dział ki za kła da ne naj czę ściej
na te re nach zde gra do wa nych, a prze kształ co ne w pięk ne

ogro dy cięż ką pra cą, po zwa la ją nam dział kow com wy po -
czy wać wśród zie le ni, wy cho wy wać i uczyć mło de po ko -
le nie kon tak tu z przy ro dą. Ale jak wy ko ny wać po wyż sze
za mie rze nia, kie dy co ja kiś okres po li ty cy do ko nu ją, ma -
ni pu la cji wo kół Na sze go Związ ku i usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, a je ste śmy
prze ko na ni, że w dal szym cią gu bę dzie ona do brze speł -
niać swe za da nia, bo w tych ce lach zo sta ła uchwa lo na
przez Sejm RP. Ocze ku je my sta bi li za cji oraz po sza no wa -
nia na szych dzia łań na rzecz śro do wi ska, spo łecz no ści
Dział ko wej i nie dą że nia do li kwi da cji Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców i je go Struk tur.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia

Prze wod ni czą cy
/-/ Je rzy K.

Wal ne Ze bra nie ROD „Tu li pan” w Za brzu

Sza now na Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Wal ne go Za bra nia Człon ków ROD w „Za brzu”

Za brze, ma rzec 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Za ką tek” w Ople ni cy

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Za ką -

tek” w Opa le ni cy, uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz -
daw cze go od by te go w dniu 16 mar ca 2012 r. zwra ca my
się z proś bą o po par cie dział kow ców pol skich w sta ra -
niach o za cho wa nie swo ich praw i obo wiąz ków za war -
tych w Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 r.

Z nie po ko jem i zdzi wie niem ode bra li śmy In for ma cję 
a po tem dal sze dzia ła nia pod ję te przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, któ ry za skar żył na szą Usta wę do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go.

Usta wa ta po pie ra na jest nie tyl ko przez dział kow ców,
ale tak że przez sa mo rzą dy lo kal ne.

Usta wa za bez pie cza to, że dział kow cy czu ją się bez -

piecz nie i gwa ran tu je dział kow com spo kój, na le ży te użyt -
ko wa nie na szych dzia łek oraz pra wa i obo wiąz ki.

Ma my na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek wła ści wie od bie rze
tre ści za war te w li stach pi sa nych przez dział kow ców z ca -
łej Pol ski. Wy ko rzy stu jąc swo je upraw nie nia i kom pe ten -
cje uczy ni Pa ni wszyst ko, by mi lion pol skich ro dzin
dział kow ców mógł spo koj nie i bez obaw użyt ko wać swo -
je dział ki, któ re nie raz z po ko le nia na po ko le nie użyt ko -
wa ne są przez jed ną ro dzi nę.

Pro si my Pa nią Mar sza łek o po moc, by za skar żo ne przez
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go oraz pro po no wa ne przez in -
nych po li ty ków zmia ny, któ rzy dą żą do li kwi da cji PZD
nie zo sta ły wdro żo ne w ży cie. Bę dzie my bar dzo wdzięcz -
ni za wsta wien nic two w na szej spra wie i obro nę ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Z upo waż nie nia dział kow ców na sze go Ogro du. 

Z wy ra za mi wiel kie go sza cun ku

Pre zes Za rzą du
/-/ Te re sa Kacz ma rekOpa le ni ca, 16 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Ro dzin ne go ogro du Dział ko we go „Wy po -

czy nek” w Ja now cu Wlkp. Ze bra ni na Wal nym Ze bra niu
Spra woz daw czym ape lu je my do Pa ni Mar sza łek o za an -
ga żo wa nie się w obro nę na by tych przez nas praw za war -
tych w Usta wie o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. Na sza proś ba
po dyk to wa na jest tym, iż do cho dzą do nas in for ma cje, że
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry trwa ją pra ce ma ją ce na ce -
lu zmia nę w/w Usta wy. Pra ce te to czą się z po mi nię ciem

na szych przed sta wi cie li tj. Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Ja ko wie lo mi lio no wa or ga ni za cja ma my chy ba pra -
wo do uczest ni cze nia w pra cach nas do ty czą cych.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ape lu je my więc aby Pa ni za ję ła jed no znacz ne sta no wi -

sko w obro nie nas pol skich dział kow ców. Ocze ku je my,
tak że na od po wiedz na list ja ki skie ro wa li do Pa ni na si
przed sta wi cie le na IX Kra jo wym Zjeź dzie PZD.

Z po wa ża niem

/-/ 24 pod pi sy

Wal ne Ze bra nie ROD „Wy po czy nek” w Ja now cu Wlkp.

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Ja no wiec Wlkp., 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Mo krzy szów” w Tar no brze gu

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Człon ko wie PZD użyt ku ją cy dział ki w ob rę bie Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go „Mo krzy szów”, uczest ni czą -
cy w wal nym ze bra niu spra woz daw czym z obu rze niem
ob ser wu ją ko lej ną pró bę znisz cze nia ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Trud no zro zu mieć, czym kie ro wał się I Pre zes Są du
Naj wyż sze go kie ru jąc wnio sek o zba da nie zgod no ści usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z Kon sty tu cją.
Prze cież na sza, usta wa prze szła ca ły pro ces le gi sla cyj ny

bez żad nych za strze żeń. Na to miast ewen tu al ne uwzględ -
nie nie wnio sku Pre ze sa Są du Naj wyż sze go spo wo du je ko -
niecz ność uchwa le nia no wej usta wy, któ ra już nie bę dzie
tak sku tecz nie chro ni ła praw dział kow ców, jak obec na.

W związ ku z po wyż szym ape lu je my do Pa ni Mar sza łek
o pod ję cie zde cy do wa nych dzia łań po pie ra ją cych dział -
kow ców w wal ce o za cho wa nie usta wy o RÓD, ogro dów
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z wy ra za mi po wa ża nia
Dział kow cy z ROD „Mo krzy szów” w Tar no brze gu

/-/ 38 pod pi sów
Tar no brzeg, 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia ROD „Ży wioł” w Wo ło wie 

do Pa ni Mar sza łek Sej mu, Ewy Ko pacz

Wal ne Ze bra nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
„Ży wioł” w Wo ło wie pro te stu je prze ciw ko li kwi da cji usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 8 lip ca
2005 r. i po zba wie nia nas ty tu łu praw ne go do użyt ko wa nia

dzia łek. Pro te stu je my prze ciw ko wnio skom zło żo nym do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go o li kwi da cji w ca ło ści usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych oraz wnio sek by łe go Mar szał ka Sej mu,
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Pa na Grze go rza Sche ty ny, po pie ra ją ce go wnio ski, jak rów -
nież wnio sek pro ku ra to ra ge ne ral ne go.

Wal ne Ze bra nie w ca ło ści pro te stu je prze ciw ko ta kie mu
dzia ła niu, gdy obec na Mar sza łek Sej mu, Pa ni Ewa Ko -
pacz, po ci chu dzia ła w Sej mie nad no we li za cją usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Jest to nie zgod ne
ze sta no wi skiem Pol skie go Związ ku Dział kow ców, jak
rów nież ze sta no wi skiem Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol -

skiej, Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go, któ ry prze słał list
do uczest ni ków IX Kra jo we go Związ ku De le ga tów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców z wy ra za mi po dzię ko wa nia
za 120 lat tra dy cji i tak pięk ne go dzia ła nia spo łecz no ści
lo kal nej w ca łym kra ju.

Na do wód na sze go pro te stu przed kła da my li stę osób po -
pie ra ją cych nas w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Pre zes
/-/ mgr Wi told Stan kie wicz

/-/ 5 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Wia rus” w Wil ka no wie

UCHWAŁA Nr 12/2012
Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go człon ków ROD „Wia rus” w Wil ka no wie

z dnia 25.03.2012 r.
do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP 

w spra wie ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Wal ne ze bra nie spra woz daw cze ROD im. Wia rus 
w Wil ka no wie k/Zie lo nej Gó ry na pod sta wie § 82 pkt. 10
sta tu tu PZD, po za po zna niu się ze sta no wi skiem I Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze niu nie zgod no ści z kon -
sty tu cją RP za pi sów ar ty ku łów Usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r., pod ję ło po -
niż szą uchwa łę.

§ 1
My dział kow cy ROD„Wia rus” w Wil ka no wie k/Zie lo -

nej, ini cja ty wę I Pre ze sa SN od bie ra my nie ja ko tro skę o
po praw ność prze strze ga nia pra wa w ca łym kra ju, ale ja ko
dzia ła nie po li tycz ne wy mie rzo ne w dział kow ców i PZD,
ja ko świa do mą i ko lej ną już nie uza sad nio ną pró bę in ge -
ren cji w dzia łal ność na sze go Związ ku a tak że po zba wie -
nia nas na za wsze do tych cza so wych praw ja kie nam
dział kow com, obec nie przy słu gu ją.

§2
Na sze obu rze nie wzma ga fakt, że w po ję ciu „ro dzin ne

ogro dy dział ko we” miesz czą się lu dzie, dla któ rych prze -
by wa nie w na tu ral nym śro do wi sku, spo kój i ak tyw ny wy -
po czy nek w oto cze niu przy ro dy jest czę sto war to ścią,
któ rą ce nią so bie naj bar dziej lu dzie star si i co raz czę ściej
ro dzi ny lu dzi mło dych. Z przy jem no ścią do strze ga my, że
te war to ści są waż ne rów nież dla Pa ni Mar sza łek, co wy -
ra zi ła Pa ni w li ście do uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD.

§3
Ogrod nic two dział ko we w na szym kra ju nie jest za ję -

ciem dla bo ga tych, dla te go wy stę pu je my dziś w obro nie
tych lu dzi, któ rych nie stać na wy po czy nek w za gra nicz -
nych czy kra jo wych ośrod kach wy po czyn ko wych. Obec -
na usta wa o ROD zo sta ła od po cząt ku za ak cep to wa na
przez dział kow ców i cie szy się du żym po par ciem dział -
kow ców nie tyl ko na sze go ogro du.

§4
W po przed niej ka den cji Sej mu do obro ny usta wy zo sta -

li wy zna cze ni po sło wie, któ rzy nie są sym pa ty ka mi dział -
kow ców. Nie ma my za ufa nia zwłasz cza do po sła pa na
An drze ja De ry w każ dej spra wie do ty czą cej ro dzin nych
ogro dów dział ko wych Są dzi my, że nie za cho wa się z na -
le ży tym obiek ty wi zmem i po czu ciem spra wie dli wo ści.
Pan po seł An drzej De ra nie bę dzie bro nił usta wy, bo od
daw na nie zga dza się z jej za pi sa mi. Nie bę dzie więc
rzecz ni kiem Sej mu, a przede wszyst kim – dział kow ców.

§5
Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o zwol nie nie Pa na po -

sła An drze ja De ry z obo wiąz ku ja kie go się pod jął w kwe -
stii re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym i o wy zna cze nie do wy stę po wa nia w TK in ne -
go re pre zen tan ta.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ 

Zie lo na Gó ra, 25 mar ca 2012 r.
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Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD
„Pod Wrzo sa mi” w Osiel sku wy ra ża ją zde ter mi no wa nie i
zde cy do wa ny sprze ciw wszel kim pró bom zmian w usta -
wie z 8 lip ca 2005 r. Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
i utrzy ma niu jej w nie zmie nio nym kształ cie.

Za nie po ko je nie bu dzi rów nież fakt mil cze nia ze stro ny

rzą dzą cych i władz usta wo daw czych wo bec za skar że nia
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ca łej usta wy o ROD.

Zwra ca my się z proś bą do Pa ni Mar sza łek o wsłu cha nie
się w gło sy pol skich dział kow ców i wspar cie ich w obro nie
praw za war tych w usta wie jak to za pew nia ła Pa ni Mar sza -
łek w li ście skie ro wa nym do de le ga tów II Kon gre su. 

Z po wa ża niem

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Wal ne Ze bra nie ROD „Pod Wrzo sa mi” w Osiel sku

Mar sza łek Sej mu RP 
Ewa Ko pacz

STANOWISKO
w spra wie obro ny usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pod pi sy uczest ni ków
/-/ 50 pod pi sów

Byd goszcz, 21 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. St. Sem po łow skiej w Pi le

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

My uczest ni cy ze bra nia spra woz daw cze go Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go im. Ste fa nii Sem po łow skiej w Pi le
w dniu 24.03.2012 r. wy ra ża my swo je nie za do wo le nie 
z dzia łań po dej mo wa nych przez wła dze usta wo daw cze 
i pań stwo we skie ro wa ne prze ciw ko na szej usta wie o ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Od 20 lat wal czy my o na sze ogro dy i o za cho wa nie na -
szej usta wy i na sze go Związ ku.

Ogród nasz ist nie je już 59 lat i użyt ku je go 261 ro dzin
dział kow ców. W więk szo ści są to eme ry ci i ren ci ści, dla
któ rych dział ka jest ca łym ży ciem.

W grud niu 2011 ro ku uczest ni cy IX Kra jo we go Zjaz du
PZD wy sto so wa li do Pa ni Mar sza łek list z proś ba, 
o wspar cie pol skich dział kow ców w ich sta ra niach o za -
cho wa nie swych praw.

W na szym od czu ciu brak re ak cji i mil cze nie wpi su ją się
w wie lo let ni okres wal ki z ogro da mi dział ko wy mi w Pol -
sce.

Ni niej szym li stem ape lu je my – po ma gaj cie, a nie prze -
szka dzaj cie, nie zmie niaj cie na szej usta wy po nie waż 
w obec nym kształ cie speł nia ocze ki wa nia wszyst kich
dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Jó zef Pie chow ski

Pi ła, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bra tek” w Krzy żu Wlkp.

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Ogro du Dział ko we go
„Bra tek” w Krzy żu Wlkp., re pre zen tu ją cy 202 ro dzi ny
dział ko we na sze go ogro du, zwra ca ją się do Pa ni Mar sza -

łek w spra wie, nie udzie le nia od po wie dzi uczest ni kom 
IX Zjaz du, PZD gdzie pro szo no Pa nią Mar sza łek o po -
moc i wspar cie w spra wie;
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– przy szło ści Ogro dów dział ko wych w Pol sce,
– proś ba, o wy co fa nie za skar żo nej usta wy do Try bu na -

łu Kon sty tu cyj ne go przez Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
- umoż li wie nie przed sta wie nia na szych ra cji w Try bu na -

le Kon sty tu cyj nym,
– wska za nie obiek tyw nych re pre zen tan tów sej mu do za -

pre zen to wa nia na szej usta wy przed Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym.

Pod czas Wal ne go Ze bra nia, dział kow cy do py tu ją się o
bez piecz ne użyt ko wa nie na szych dzia łek. Dla nas dział ko -
wi czów z ma łej kil ku ty sięcz nej miej sco wo ści ogro dy
dział ko we są par kiem, daw cą dar mo wej żyw no ści, któ rą
so bie upra wia my. Ma my owo ce, wa rzy wa czy ste nie na -
wo żo ne che mią, eko lo gicz ne. 

Dzia łecz ki na sze ma ją po 300 do 450 m2 i na da ją się tyl -
ko do upra wy wa rzyw i owo ców. My na nich do mów nie
po bu du je my. Bio rąc pod uwa gę jesz cze to, że śred nia wie -
ku dział ko wi czów wy no si 60 lat, więc są to prze waż nie
eme ry ci i ren ci ści.

Na na szym te re nie brak jest du żych za kła dów pra cy nie

ma my moż li wo ści do ra bia nia so bie pie nię dzy to też na -
sze skrom ne eme ry tu ry i ren ty nie po zwa la ją nam na cią -
głe ku po wa nie w skle pach i na tyn kach.

Więk szość eme ry tów i ren ci stów wy wo dzi się ze śro -
do wi ska ko le jar skie go PKP, a te raz na wet tej pra cy na sze
dzie ci w Krzy żu Wlkp. nie ma ją.

Dla nas te ogro dy dział ko we są ży ciem, przy jem no ścią,
od skocz nią od trosk. Jak mi ło jest pod glą dać ro ślin ki jak
ro sną, pta ki jak śpie wa ją, kwia ty kwit ną. Na sze wnu czę -
ta uczy my na nich przy ro dy i po ka zu je my jak żyć w zgo -
dzie z przy ro dą.

Dla cze go Pa ni Mar sza łek lek ce wa ży mi lio no wą rze szę
użyt kow ni ków dzia łek. 

Czy obie can ki kan dy da tów na po stów do Sej mu mia ły
na ce lu po zy ska nie gło sów, a po osią gnię ciu te go, nor mal -
nie nas zlek ce wa żo no i od wró co no się od dział kow ców,
Po wtór ka ma być zno wu przy wy bo rach?

Kul tu ra oso bi sta wy ma ga udzie le nia od po wie dzi na nur -
tu ją ce nas py ta nia.

Z po wa ża niem w imie niu ROD „Bra tek”

Pre zes
/-/ 

Krzyż Wlkp., 15 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pod Brzo zą” w Kra ko wie

Do Sza now nej Pa ni Mar sza łek 
Ewy Ko pacz 
Kan ce la ria Sej mu

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod

Brzo zą” z Kra ko wa, pod czas co rocz ne go wal ne go ze bra -
nia spra woz daw cze go po za po zna niu sie z ko re spon den -
cją skie ro wa na do Sza now nej Pa ni Mar sza łek i rów no-
cze snym bra kiem re ak cji, po sta no wi li na pi sać ten list.

1. Cał ko wi cie zga dza my się z tre ścią li stu otwar te go IX
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

2. Po pie ra my sta no wi ska za war te w licz nej ko re spon -
den cji skie ro wa nej do Sza now nej Pa ni Mar sza łek.

3. Zwra ca my sie z proś ba o wy bra nie kom pe tent nych,

bez stron nych Po słów do re pre zen to wa nia sta no wi ska Sej -
mu oraz wo li mi lio nów dział ko wi czów przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym. Wiel ka szko da, że sa mi za in te re so wa ni
nie mo gą być re pre zen to wa ni i wy stą pić przed Try bu na -
łem Kon sty tu cyj nym.

4. Ma my na dzie je, że Po li ty cy umoż li wia Nam pra co -
wać na dział kach w spo ko ju i pew no ści ju tra dla do bra
ogó łu.

Ma my na dzie je, że na sze po stu la ty zo sta ną speł nio ne.
Treść li stu zo sta ła przy ję ta uchwa ła nr 11 Wal ne go Ze -

bra nia ROD „Pod Brzo zą” w dniu 10 mar ca 2012 r.

Z po wa ża niem

V -ce pre zes Za rzą du
/-/ prof. dr hab. Han na Rę bow ska

Skarb nik
/-/ Te re sa Ryb ska

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr Ja nusz Le nik

Kra ków, 10 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 22

Lip ca w Zie lo nej Gó rze uczest ni czą cy w dniu 11-03-2012
r. w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym, zwra ca ją się do
Pa ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie na szych tj. człon ków
Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia łań o nie zmie nia -
nie obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Pod wa ża nie kon sty tu cyj no ści tej usta wy
jed no znacz nie wska zu je, że jest to dzia ła nie ma ją ce na ce -
lu roz bi cie ru chu dział ko we go w Pol sce, li kwi da cję sa mo -
rząd nej or ga ni za cji sku pia ją cej mi lion pol skich ro dzin
czy li Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a po zy ska ne po
li kwi da cji ogro dów atrak cyj ne grun ty zo sta ną sprze da ne
na ce le ko mer cyj ne. Pol skie ro dzi ny dział kow ców w prze -
wa ża ją cej więk szo ści za li cza ne są do star sze go po ko le nia
i naj ni żej sy tu owa nej eko no micz nie czę ści spo łe czeń stwa,
dla któ rych dział ka jest szan są na po pra wie nie do mo we -
go bu dże tu oraz sta no wi miej sce ak tyw ne go wy po czyn ku
i spo tkań ro dzin nych. To na sze ro dzi ny przez wie le lat,
wła snym na kła dem sił i środ ków do ko nu ją na sa dzeń, wy -
po sa ża ją swo je dział ki w nie zbęd ne urzą dze nia, stud nie
głę bi no we, sieć wo do cią go wą i elek trycz ną, we wnętrz ne
alej ki, pla ce za baw dla dzie ci, do my dział kow ca two rząc

w ten spo sób prze pięk ne en kla wy zie le ni i nie jed no krot -
nie od cią ża jąc sa mo rzą dy lo kal ne od ko niecz no ści two -
rze nia i utrzy my wa nia te re nów zie lo nych w mia stach.

Uchwa le nie przed sied miu la ty usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych by ło po prze dzo ne kon sul ta cja mi 
z dział kow ca mi, a za war te w niej za pi sy wy ni ka ją z po nad
stu let niej tra dy cji ru chu dział ko we go i są za bez pie cze niem
na leż nych nam praw do użyt ko wa nia dzia łek, a Pol ski
Zwią zek Dział kow ców jest sku tecz nym gwa ran tem do ich
po sza no wa nia i prze strze ga nia.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Wy ra ża my wiel ką na dzie ję, że przed sta wi ciel Sej mu

wska za ny przez Pa nią Mar sza łek w Try bu na le Kon sty tu -
cyj nym, bę dzie bro nił obec nej usta wy, a nie ją pod wa żał.
Cie płe i peł ne życz li wo ści sło wa skie ro wa ne przez Pa nią
Mar sza łek w li ście do IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, mą drość, roz wa ga 
i zro zu mie nie kil ku mi lio no wej ro dzi ny dział kow ców po -
zwa la ją nam wie rzyć, że swo im au to ry te tem wes prze Pa -
ni Mar sza łek sta ra nia dział kow ców o utrzy ma nie usta wy
w obec nym kształ cie.

Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ma rek Pla za

Wal ne Ze bra nie ROD im. 22 Lip ca w Zie lo nej Gó rze

Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Zie lo na Gó ra, 11 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „We ster plat te” we Wro cła wiu

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia w ROD „We ster plat te”

we Wro cła wiu, z nie po ko jem ob ser wu ją brak re ak cji z Pa -
ni stro ny na list otwar ty IX Kra jo we go Zjaz du Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Li czy li śmy na to, że Pa ni Mar -
sza łek de kla ru jąc, w li ście skie ro wa nym do uczest ni ków
Zjaz du, swo je uzna nie dla ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go zaj mie sta no wi sko w obro nie usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Nie ste ty do dnia dzi siej sze go nie
otrzy ma li śmy, ja ko Zwią zek, od po wie dzi na list pod pi sa -
ny przez de le ga tów Zjaz du.

Czu je my się zlek ce wa że ni ja ko dział kow cy, ale jesz cze
bar dziej ja ko oby wa te le RP. Ocze ku je my od władz po sza -
no wa nia na szej god no ści na szych praw, ale też dia lo gu

spo łecz ne go, któ ry miał by wpływ na de cy zje do ty czą ce
ca łe go śro do wi ska dział kow ców. Jest to po wszech na prak -
ty ka Rzą du -igno ro wa nie ty się cy sta no wisk i pro te stów
skie ro wa nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, Sej mu i Pre mie ra.

Ta kiej po sta wie mó wi my zde cy do wa nie – NIE !
Ja ko peł no praw ni oby wa te le na sze go kra ju ocze ku je my,

że nasz głos w spra wie do ty czą cej dzia łal no ści naj więk -
szej or ga ni za cji po za rzą do wej - Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, oraz utrzy ma nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych bę dzie usły sza ny i otrzy ma my od Pa ni Mar -
sza łek od po wiedź.

Na sza usta wa to do ku ment, któ ry gwa ran tu je ist nie nie 
i dzia łal ność ogro dów w Pol sce. Da je nam – dział kow -
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com, po czu cie bez pie czeń stwa. Umoż li wia re ali zo wa nie
swo ich pa sji. Spra wia, że dział ka jest dla nas za ple czem
so cjal nym, kul tu ro wym, spo łecz nym i proz dro wot nym.
W do bie kry zy su nie moż na po mi nąć jej zna cze nia dla ro -
dzin naj ni żej upo sa żo nych. Uwa ża my, że przed sta wi cie le
Sej mu nie po win ni o tym za po mi nać.

My, uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „We ster plat te” we Wro cła wiu, ocze ku je my
sza cun ku i po waż ne go po trak to wa nia na sze go śro do wi -
ska. Wśród nas jest ogrom na rze sza lu dzi star szych, któ -

rzy swo je ży cie i zdro wie po świę ci li aby nam ży ło się le -
piej. Te raz spy cha ni są na mar gi nes ży cia spo łecz ne go.
Nie wy ra ża my na to zgo dy. Po zwól my im na god ne ży cie
i re ali zo wa nie się w ogro dach.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców pro si my o od po wiedź na na -

sze wy stą pie nia i za an ga żo wa nie się w spra wy tak licz nej
gru py spo łecz nej.

Z po wa ża niem

Wal ne Ze bra nie ROD „We ster plat te” we Wro cła wiuWro cław, 3 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. A. Za wadz kie go w Gry fi nie

Sza now na Pa ni 
Ewa KOPACZ 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. A. Za wadz kie go 
w Gry fi nie po za po zna niu się z tre ścią li stu otwar te go
skie ro wa ne go na Pa ni rę ce pod czas IX Zjaz du PZD któ ry
się od był w dniach 16–17 grud nia 2011 r. ocze ku ją od Pa -
ni od po wie dzi w spra wie re al ne go za gro że nia za skar że -
nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Do dnia dzi siej sze go w tej spra wie ofi cjal nie nie za ję ła
Pa ni w tej spra wie swo je go sta no wi ska, ani też nie udzie -
li ła od po wie dzi.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Z tre ści li stu otwar te go ja ki skie ro wa ła Pa ni z ży cze nia -

mi dla uczest ni ków IX Zjaz du PZD prze ka za ne go na rę -
ce Pre ze sa PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go moż na
przy jąć że jest Pa ni sym pa tycz ką dział kow ców i po pie ra
na sze sta ra nia o otrzy ma nie obo wią zu ją cych za pi sów na -
szej usta wy. W związ ki z po wyż szym zwra ca my się do
Pa ni Mar sza łek w imie niu ca łej spo łecz no ści dział kow -
ców o za ję cie sta no wi ska w przed mio to wej spra wie i je -
go pu bli ka cję w me diach.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Gry fi no, 25 lu te go 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Prze my sła wa w Ro goź nie

Mar sza łek Sej mu RP 
Ewa Ko pacz 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.

Prze my sła wa w Ro goź nie uczest ni cy wal ne go ze bra nia
spra woz daw cze go w dniu 11 lu te go 2012 ro ku zwra ca ją
się do Pa ni Mar sza łek Sej mu z proś bą o udzie le nie nam
dział kow com od po wie dzi na skie ro wa ny do Pa ni list
otwar ty przez De le ga tów Kra jo we go Zjaz du PZD w spra -

wie wspar cia na szych dzia łań w wal ce o za cho wa nie na -
szej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z 2005 ro ku.

Usta wa jest dla nas naj waż niej szym do ku men tem praw -
nym. W niej są za pi sa ne pra wa dział kow ców, któ re zo sta -
ły wy pra co wa ne na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat. Pra wa
te są za gro żo ne i po wo du skie ro wa nia w 2010 ro ku przez
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I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
ca łej na szej usta wy. Try bu nał wnio sku nie roz po zna je, 
a my dział kow cy ko lej ny rok nie wie my co wła dza usta -
wo daw cza w spra wie na szej usta wy zro bi.

Pro si my więc Pa nią Mar sza łek o pod ję cie dzia łań 

w spra wie prze rwa nia nisz cze nia na szej usta wy, któ ra do -
brze słu ży nam dział kow com. My chce my spo ko ju a nie
cią głych ata ków na usta wę, ogro dy i Zwią zek.

Cze ka my na od po wiedź Pa ni Mar sza łek w na szych  –
dział kow ców spra wach.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ja cek Ru now ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ja ni na Be dyń ska

Ro goź no, 11 lu te go 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Czer wo ny Mak w Ro goź nie

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Pa ni Mar sza łek!
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Czer wo ny Mak w Ro -
goź nie od by wa ją ce go się w dniu 17 lu te go 2012 ro ku,
zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o udzie le nie nam
dział kow com od po wie dzi na list skie ro wa ny do Pa ni przez
De le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ ry od był się w dniach 16–17
grud nia 2011 ro ku. De le ga ci zwró ci li się w tym li ście do
Pa ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie na szych dzia łań i po -
moc w za cho wa niu obo wią zu ją cej usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, któ rą w ca -
ło ści za skar żył w 2010 ro ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Po nad mi lion Pol skich Dział kow ców od po nad 6 lat jest

nę ka nych pro po zy cja mi zmia ny na szej usta wy o ogro dach

z 2005 ro ku przez róż ne ugru po wa nia po li tycz ne. Cią gle
ktoś nas chce uszczę śli wiać pro po nu jąc zmia nę na szych
praw za gwa ran to wa nych w usta wie. My wie my, że obo -
wią zu ją ca usta wa za bez pie cza nam bez płat ny do stęp do
dział ki i do na szej wła sno ści w po sta ci na sa dzeń i na nie -
sień. Zmia na usta wy ozna cza, że sta nie my się dzier żaw ca -
mi swo jej wła sno ści al bo ją bez pow rot nie stra ci my.
Pro si my więc Pa nią Mar sza łek o od po wiedź na list De le -
ga tów IX Kra jo we go Zjaz du PZD. Li czy my, że Pa ni Mar -
sza łek wes prze na sze dzia ła nia i udzie li nam po mo cy 
w za cho wa niu na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

Ocze ku je my od po wie dzi, któ rą pro si my prze słać na ad -
res Pre ze sa na sze go Za rzą du ogro du.

Nasz list prze sy ła my rów nież do par la men ta rzy stów
Pół noc nej Wiel ko pol ski oraz do wia do mo ści Pre ze sa Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Jó zef Za ręb ski

Ro goź no, 17 lu te go 2012 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ma ria Szu stak

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Ja stro wiu

Sza now na Pa ni EWA KOPACZ 
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców bio rą -

cych udział w Wal nym Ze bra niu Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Re laks” w Ja stro wiu, Okręg Pi ła w dniu 
3 mar ca 2012 r. zwra ca ją się z proś bą o do ko na nie zmia -
ny przed sta wi cie la Sej mu RP wy stę pu ją ce go w Try bu na -
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le Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar że nia za pi sów Usta -
wy o ROD z 2005 r. przez by łe go I Pre ze sa SN.

Dla pol skich dział kow ców obo wią zu ją ca Usta wa jest
naj waż niej szym ak tem praw nym umoż li wia ją cym spo koj -
ne i sta bil ne pra wo ko rzy sta nia ze swo ich dzia łek w na -
szym Ogro dzie.

Na sze wła dze sa mo rzą do we -wła ści ciel te re nów pod
dział ka mi: wła dze Gmi ny i Po wia tu są ra zem z na mi, po -
pie ra ją na sze dzia ła nia i w mia rę moż li wo ści wspie ra ją
nas fi nan so wo.

Skie ro wa ne wnio ski zmie rza ją wprost do wy łą cze nia
Ogro dów i na szej spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji 
z kon sty tu cyj nej ochro ny praw na by tych, a tak że ochro ny
praw wła sno ści.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Wy zna cze ni w po przed niej ka den cji Sej mu po sło wie

Sta ni sław Pię ta i An drzej De ra są oso ba mi wy jąt ko wo ne -
ga tyw nie na sta wio ny mi do na szej Usta wy o ROD. Na pro -
ble mach Pol skie go Związ ku Dział kow ców do brze zna ją
się po sło wie Pol skie go Stron nic twa Lu do we go – ko ali -
cjan ci obec ne go rzą du – któ rzy da li się po znać z obiek ty -
wi zmu i sta łej tro ski o roz wój sa mo rząd no ści na te re nach
ma łych aglo me ra cji.

Zwra ca my się z ape lem i proś bą do Pa ni Mar sza łek Sej -
mu RP, aby ko rzy sta jąc ze swo ich pre ro ga tyw wska za ła
do re pre zen to wa nia Sej mu RP ta kie go po sła, któ re go po -
glą dy bę dą zbież ne z ocze ki wa nia mi pol skich dział kow -
ców w przed mio cie za cho wa nia praw na by tych.

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

Pre zes ROD „Re laks” 
/-/ Jan Ostrow ski

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Sta ni sław Stan gre ciak

Ja stro wie, 3 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Na uczy ciel” w Kra ko wie

Mar sza łek Sej mu RP 
Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Na -
uczy ciel” w Kra ko wie ze bra ni na wal nym ze bra niu spra -
woz daw czym ogro du w dniu 1 mar ca 2012 r. za chę ce ni
Pa ni li stem do IX Zjaz du De le ga tów PZD z 15 grud nia
2011 r. – ape lu je my do Pa ni Mar sza łek o za an ga żo wa nie

się w obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z 8 lip ca 2005 r. Usta wa ta za bez pie cza ist nie nie ogro dów
dział ko wych, gwa ran tu je ich spraw ne funk cjo no wa nie
oraz po sza no wa nie praw dział kow ców.

Wie rzy my, że nasz głos zo sta nie wy słu cha ny.

/-/ 27 pod pi sów
Kra ków, 1 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Wia rus” w Ba li cach

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej 
War sza wa 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców upra wia -

ją cy swo je dział ki w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym
„Wia rus” w Ba li cach pod Kra ko wem bio rą cy udział w sta -
tu to wym Wal nym Ze bra niu spra woz daw czym w dniu 
3 mar ca 2012 ro ku, zwra ca ją się z proś bą o de le go wa nie do
wy stą pie nia przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym przed sta -
wi cie la Sej mu RP, któ ry w spra wie nie kon sty tu cyj no ści za -
pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca

2005 ro ku, za skar żo nych przez by łe go Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go bę dzie oso bą bez stron ną i obiek -
tyw nie oce nia ją cą ak tu al ny stan Praw ny Związ ku. Przy-
go to wy wa na obec nie usta wa o wy dłu że niu okre su ak tyw -
no ści za wo do wej i póź niej sze go prze cho dze nia na eme -
ry tu rę, któ ra dla lu dzi pra cy le d wo wy star czy na za s-
po ko je nie pod sta wo wych po trzeb wy ma ga wła śnie osłon
so cjal nych, a ta ką jest wła śnie dział ka w ro dzin nych ogro -
dach. To wła śnie na dział ce ak ty wi zu ją się lu dzie w po de -
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szłym wie ku, wy po czy wa ją ro dzi ny, upra wia ne są w spo -
sób eko lo gicz ny wa rzy wa i owo ce bez po no sze nia do dat -
ko wych kosz tów na wcza sy, na któ re ich nie stać.
Od wo łu jąc się do ak tu naj wyż sze go ja kim jest „Kon sty tu -
cja Rze czy po spo li tej Pol skiej” przy wo łu je my frag ment
pre am bu ły „...po mni gorz kich do świad czeń z cza sów gdy
pod sta wo we wol no ści i pra wa czło wie ka by ły w na szej
Oj czyź nie ła ma ne, pra gnąc na za wsze za gwa ran to wać
pra wa oby wa tel skie, a dzia ła niu in sty tu cji pu blicz nych
za pew nić rze tel ność i spraw ność w po czu ciu od po wie -
dzial no ści przed Bo giem lub przed wła snym su mie niem,
usta na wia my Kon sty tu cję Rze czy po spo li tej Pol skiej ja ko
pra wa pod sta wo we dla pań stwa opar te na po sza no wa niu
wol no ści i spra wie dli wo ści, współ dzia ła niu władz, dia -
lo gu spo łecz nym oraz na za sa dzie po moc ni czo ści umac -

nia ją cej upraw nie nia oby wa te li i ich wspól not...”
Po nad pół mi lio no wa rze sza człon ków Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców od wie lu mie się cy jed no znacz nie i wy -
ra zi ście wska zu je jak szko dli we spo łecz nie jest żą da nie
pierw sze go Pre ze sa Sa du Naj wyż sze go skie ro wa ne do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, stwa rza jąc ogrom ne nie bez -
pie czeń stwo i re al ne za gro że nie dla ist nie nia oraz dal sze -
go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go i ro li na szych ogro-
dów ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, któ re ist nie -
ją w Pol sce od po nad 100 lat!

Skie ro wa ne wnio ski zmie rza ją wprost do wy łą cze nia
ogro dów i na szej spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji 
z kon sty tu cyj nej ochro ny praw na by tych a tak że ochro ny
pra wa wła sno ści dział kow ców.

Z po wa ża niem 

/-/ 55 pod pi sów

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ta de usz Ry cyk

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Te re sa Ba ka larz

Pre zes
/-/ Ta de usz Sip czyń ski

Kra ków -Ba li ce, 3 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „XX-le cia” w Czer wień sku

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy ROD im. „XX-le cia” w Czer wień sku zgro -

ma dze ni na wal nym ze bra niu spra woz daw czym wy so ko
oce ni li pi smo Sza now nej Pa ni Mar sza łek prze sła ne do 
IX Zjaz du De le ga tów PZD, któ ry od był się w ubie głym
ro ku w War sza wie.

W pi śmie Pa ni za zna cza, że Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców jest or ga ni za cją po trzeb ną, jej człon ko wie są go rą cy -
mi zwo len ni ka mi upra wy dzia łek, bo dział ka umoż li wia
wy po czy nek pol skim ro dzi nom wy wo dzą cym się z bied -
niej szej czę ści na sze go spo łe czeń stwa. W do wód uzna nia
za tak przy chyl ną oce nę Kra jo wa Ra da PZD wy sto so wa -
ła do Pa ni Mar sza łek otwar ty list, w któ rym w imie niu
pol skich dział kow ców dzię ku je za tak przy chyl ne sło wa,
lecz od tej po ry ze stro ny Sza now nej Pa ni jest brak od ze -
wu. Chce my być prze ko na ni, że peł niąc naj wyż szą god -
ność w pol skim Sej mie, sta nie Pa ni w obro nie na szych

praw, usta wy o ro dzin nych od gro dach dział ko wych z 2005 r.
Bo w chwi li obec nej jej za skar że nie przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go nie ma gwa ran cji, że po wsta nie ona w tym
sa mym brzmie niu, jej uchy le nie lub zmia ny bę dą w przy -
szło ści przy czy ną li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go 
w na szym kra ju. 

Obec ne prze pi sy obo wią zu ją cej usta wy o ROD sku tecz -
nie bro nią na szych pra wa, są do bre, spraw dzi ły się w okre -
sie jej ist nie nia.

Dla te go ape lu je my do Sza now nej Pa ni Mar sza łek i pro -
si my, aby bro ni ła nas Pa ni przed czyn ni ka mi, któ re wy -
cią ga ją rę ce po cięż ką na sza pra cę. Chcą znisz czyć
do ro bek po ko leń pol skich dział kow ców.

Wie rzy my, że nie bę dzie Pa ni ta oso bą, któ ra przy czy ni
się w przy szło ści do li kwi da cji tych pięk nych ogro dów 
i naj więk szej sa mo rzą do wej or ga ni za cji po za rzą do wej 
w Pol sce – Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z po wa ża niem i sza cun kiem

Pre zes
/-/ Ma rek Woj ciechCzer wieńsk, 3 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
zna jąc Pa ni de ter mi na cję w roz wią zy wa niu i do głęb nym

ba da niu pro ble mów, zwra ca my się z proś bą o po moc 
w obro nie Usta wy o ROD z 2005 ro ku.

PZD ja ko re pre zen tant rze szy dział kow ców nie jest stro -
ną w po stę po wa niu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym 
w spra wie za skar żo nej Usta wy o ROD, więc nie ma bez -
po śred nie go wpły wu na bieg spra wy.

Nasz ogród tak jak je mu po dob ne po wstał przed kil ku -
dzie się ciu la ty, zrze sza oso by w róż nym wie ku i prze kro -
ju spo łecz nym. Ta ka wspól no ta nie mo że ist nieć i funk c-
jo no wać po mi mo do brej sa mo or ga ni za cji lu dzi bez unor -
mo wań praw nych. Naj pierw ogród dzia łał pod prze pi sa mi
usta wy o Pra cow ni czych Ogro dach Dział ko wych, ko lej ne
la ta przy nio sły nie tyl ko zmia ny men tal no ści, ro dza ju pro -
wa dze nia dzia łek, wie ku jej użyt kow ni ków, ale rów nież
zmia nę prze pi sów, któ re zna la zły się w Usta wie o ROD 

z 2005 r. Na jej ba zie zo sta ły wpro wa dzo ne prze pi sy
związ ko we i struk tu ry or ga ni za cyj ne do brze funk cjo nu ją -
ce. Dla cze go to nisz czyć? Czy wszyst kie ar ty ku ły usta wy
są sprzecz ne z Kon sty tu cją? Dział kow cy nie są ode rwa ni
od rze czy wi sto ści i na pew no przyj mą do wia do mo ści
zmia ny na lep sze, da ją ce im gwa ran cję na dal sze ko rzy sta -
nie z do rob ku ich ży cia.

Pa nią ja ko le ka rza nie trze ba prze ko ny wać o ro li ko rzy -
sta nia z dzia łek przez oso by „trze cie go wie ku”, ale to jest
jed na z wie lu po zy tyw nych stron. Lu dzie nie są sa mi,
prze ka zu ją tra dy cję swo im dzie ciom i wnu kom, upra wia -
ją wa rzy wa i owo ce, któ re po pra wia ją ich skrom ne bu dże -
ty do mo we. Sa dzą drze wa i krze wy, któ re nie tyl ko upięk-
sza ją te ren, ale po pra wia ją znisz czo ny eko sys tem w któ -
rym ży ją. Te go wszyst kie go nie moż na lek ce wa żyć.

Li cząc na peł ne zro zu mie nie pro ble mu z wy ra za mi sza -
cun ku.

Wal ne Ze bra nie ROD „Mi strze jo wi ce II” w Kra ko wie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej

Za Wal ne Ze bra nie 
Prze wod ni czą cy WZ
/-/ Zbi gniew Mi rek

Za Ko mi sję Re wi zyj ną 
Prze wod ni czą ca

/-/ Wie sła wa Prąd ni kow ska

Za Ko mi sję Roz jem czą 
Prze wod ni czą cy

/-/ Ka zi mierz Pia sec ki

Za Za rząd Pre zes
/-/ Je anet te Mig da

Kra ków, 27 lu te go 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ny sa” w Zgo rzel cu

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
człon ków PZD ze bra nych na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym ROD „NYSA” w Zgo rzel cu 

w dniu 10-03-2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy Ogro du „NYSA” w Zgo rzel cu zgro ma dze -

ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym wy ra ża ją głę -
bo kie za nie po ko je nie z dzia łań wy mie rzo nych w fun da-
men tal ne pod sta wy na sze go Związ ku.

Wy ra ża my zde cy do wa ny pro test prze ciw wszel kim pró -
bom zmian w usta wie o ROD i li kwi da cji ogro dów w Pol -
sce. Ape lu je my o po zo sta wie nie bez zmian na szej do brej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Wy ra ża my na dzie ję, że pod sta wo we pra wa dział kow -

ców nie zo sta ną zni we czo ne de cy zją Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go. Li czy my, że Sejm RP je śli trze ba bę dzie to zno -
we li zu je pra wo tak, aby na sze ogro dy mo gły na dal ist nieć,
roz wi jać się i cie szyć swo ich użyt kow ni ków i lo kal ną spo -
łecz ność.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców i do bra usta wa o ROD
jest gwa ran cją ist nie nia na szych ogro dów.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Bar dzo li czy my na po par cie na sze go sta no wi ska.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Elż bie ta Ró ża łow ska

Pre zes
/-/ mgr Jó zef Bart ko wicz

Zgo rze lec, 12 mar ca 2012 r.
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My Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Ka prys” w Za brzu uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra -
woz daw cze go, na któ rym człon ko wie sa mo rząd ne go
Związ ku Dział kow ców do ko nu ją pod su mo wa nia ca ło -
rocz nej pra cy i swo ich osią gnięć ogrod ni czych, or ga ni za -
cyj nych, spo łecz nych, in te gra cyj nych itp. Przyj mu ją
rów nież do re ali za cji za mie rze nia or ga ni za cyj ne, pla ny
pra cy, pla ny fi nan so we i in ne na bie żą cy rok, do ty czą ce
funk cjo no wa nia ogro du i roz wi ja nia sto sun ków praw nych
wy ni ka ją cych z usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych. W związ ku z po wta rza ją cy mi się za ku sa mi na Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców i je go struk tu ry wy ra ża my swe
zde cy do wa ne sta no wi sko prze ciw sta wia ją ce wszel kim
pró bom roz bi cia Na sze go Związ ku, a nas dział kow ców

po zba wie nia swo bod ne go de cy do wa nia zgod nie ze sta tu -
tem PZD. Je ste śmy prze ciw ni, aby dla speł nie nia ocze ki -
wań garst ki za in te re so wa nych po li ty ków zo sta ła znisz -
czo na idea ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Nie zga -
dza my się z kwe stio no wa niem sa mo rząd no ści re ali zo wa -
nej w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, gdyż or ga ny
(Za rząd, Ko mi sje Re wi zyj na i Roz jem cza) są wy bra ne na
Wal nych Ze bra niach i w imie niu dział kow ców re ali zu ją
za pi sy sta tu tu do ty czą ce funk cjo no wa nia ogro du roz wią -
zu ją spra wy praw ne wy ni ka ją ce z usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Pro si my o za nie cha nie zmian i ma ni pu lo wa nie przy za -
pi sach usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.

Ser decz nie po zdra wia my 
Dział kow cy z ROD „Ka prys” w Za brzu

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ Je rzy Bar tos
/-/ 26 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Ka prys” w Za brzu

MARSZAŁEK SEJMU RP 
KLUBY POSELSKIE

STANOWISKO
Człon ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go PZD ROD „Ka prys” w Za brzu

Za brze, ma rzec 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „XXX-le cia Lot nic twa Mor skie go”  PZD w De brz nie

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu
Rzecz po spo li tej Pol skiej

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział -

kow ców „XXX-le cia Lot. Mor skie go” w De brz nie ze bra -
nych na co rocz nym wal nym ze bra niu, po raz ko lej ny
je ste śmy zmu sze ni do te go, aby za brać głos w spra wie
obro ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
oraz funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
w nie zmie nio nym kształ cie. Zna cze nie ogro dów dział ko -
wych ma ogrom ny wpływ na roz wój wię zi spo łecz nych 
i mię dzy po ko le nio wych jest rów nież za ple czem so cjal -

nym dla wie lu ty się cy bied nych eme ry tów, ren ci stów lu -
dzi ży ją cych z za sił ków. Ogro dy dział ko we to sens ży cia
wie lu se nio rów. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek nie zga dza my się na praw ne
eks pe ry men ty z usta wa mi, któ re pod rzą da mi tej sa mej
Kon sty tu cji naj pierw są zgod ne z nią, a po kil ku la tach już
nie, Ma my na dzie ję, że Plat for ma Oby wa tel ska nie stra ci
sym pa tii mi lio na dział kow ców i da sta bi li za cję dla wie lu
na stęp nych po ko leń ogrod ni ków ama to rów.

Pod pi sy uczest ni ków ze bra nia
/-/ 44 pod pi sy

De brz no, 18 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców na sze go ogro du ze bra nych na

co rocz nym wal nym ze bra niu, po ras ko lej ny je ste śmy
zmu sze ni do te go, aby za brać głos w spra wie funk cjo no -
wa nia i ist nie nia na ma pie RP Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Ge ne za two rze nia ogro dów dział ko wych
jest dla nas bar dzo do brze zna na, po nie waż sa mi od pod -

staw bu do wa li śmy je wła sny mi rę ka mi.
Pro si my o wy słu cha nie gło su i opi nii pol skich dział kow -

ców w spra wie ist nie nia i roz wo ju ogrod nic twa dział ko -
we go. Nie ocze ku je my od po wie dzi, lecz dzia łań, aby 
w dys ku sji nad for mą ist nie nia ogro dów dział ko wych bra -
li udział przed sta wi cie le pol skich dział kow ców w myśl
Pań stwa de mo kra tycz ne go i pra wo rząd ne go.

Pod pi sy uczest ni ków ze bra nia
/-/ 54 pod pi sy

Wal ne Ze bra nie ROD „Tu li pan” w Słup sku

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej

Słupsk, 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pa łu czan ka” w Żni nie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pa łu -

czan ka” w Żni nie zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu
Spra woz daw czym wy ra ża my swój sprze ciw wo bec de sy -
gno wa niu Po stów De ry i Pię ty do re pre zen to wa nia Sej mu
Przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, po nie waż Ci Po sło -
wie nie da ją Gwa ran cji obiek tyw ne go przed sta wie nia pro -
ble mu i za cho wa nia bez stron no ści, gdyż w prze szło ści p.
Po seł De ra nie jed no krot nie oka zy wał wro gość wo bec na -
szej Spo łecz no ści i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Li -
czy my więc na przy chyl ność Pa ni Mar sza łek zmia nę
sta no wi ska.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Re pre zen tu ją cy nas na IX Kra jo wym Zjeź dzie PZD wy -

sto so wa li do Pa ni list w któ rym przed sta wi li na sze pro -
ble my i ocze ku jąc, że zaj mie Pa ni ja sne sta no wi sko. Mi mo
upły wu dwóch mie się cy człon ko wie mi lio no wej or ga ni za -
cji nie do cze ka li się. Po dob nie zresz tą jak ca łe Pa ni ugru -
po wa nie po li tycz ne oka zu je lek ce wa że nie na sze go ru chu,
co prze ja wia się nie zro zu mia łym dla nas mil cze niem 
w tak waż nej dla nas spra wie jak obro na obo wią zu ją cej
Usta wy o ROD. Nie mniej jed nak li czy my, że w koń cu Pa -
ni ugru po wa nie jak i Pa ni oso bi ście przy po mni so bie 
o nas  – kil ku mi lio no wej rze szy wy bor ców i prze rwie tę
swo istą zmo wę mil cze nia i ujaw ni nam swo je pla ny.

Z po wa ża niem
/-/ 20 pod pi sówŻnin, 3 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ma lin ka” w Su wał kach

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go człon ków PZD z ROD „Ma lin ka” w Su wał kach

z dnia 03 mar ca 2012 r.
w obro nie Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

My dział kow cy – człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ma lin ka”
w Su wał kach, zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra -

woz daw czym w dniu 3 mar ca 2012 r. stwier dza my, że 
w wy ni ku wnio sku by łe go I Pre ze sa Sądu Naj wyż sze go
RP skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier -
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dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP ca łej Usta wy o
ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. ist nie je ko lej ne za gro że nie
zmie rza ją ce do zdys kre dy to wa nia na sze go Związ ku 
i Usta wy o ROD, a w su mie li kwi da cji ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych w Pol sce. Wnio sko daw ca wy stą pił do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z bar dzo szko dliwy mi żą da -
nia mi pod wa ża ją cy mi nor my praw ne za pi sa ne w Kon sty -
tu cji RP.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W związ ku z ist nie ją cym za gro że niem dla ogro dów

dział ko wych, 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
do Pa ni Mar sza łek LIST OTWARTY, pod pi sa ny przez
430 uczest ni ków Zjaz du z proś bą wspar cia sta rań dział -
kow ców o za cho wa nie na szych ogro dów i praw za war -

tych w usta wie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Do tych czas dział kow cy z ca łe go Kra ju skie ro wa li do

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Są du Naj wyż sze go, Rzą du,
Sej mu i Par tii po li tycz nych 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.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W ślad za człon ka mi i or ga na mi PZD z ca łe go Kra ju 

w imie niu 372 dział kow ców z na sze go ogro du zwra ca my
się z proś bą o wspar cie na szych dzia łań w obro nie usta wy
o ROD i praw dział kow ców.

Z ca łą sta now czo ścią wie rzy my, że Pa ni Mar sza łek po -
dej mie dzia ła nia w przed mio to wej spra wie.

Dzię ku je my za pod ję te przed się wzię cia i udzie le nie nam
in for ma cji o pod ję tych dzia ła niach.

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

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr Da niel Pa ciu ka nis

Prze w. Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ mgr Mi ro sław Li twi niuk

Prze w. wal ne go Ze bra nia
/-/ mgr Sta ni sław Żu kow ski

Su wał ki, 3 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Bar bar ka w Po lko wi cach

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Człon ków ROD im. Bar bar ka w Po lko wi cach

z dnia 3 mar ca 2012 r.

Sta no wi sko na sze kie ru je my do Mar szał ka Sej mu RP
Pa ni Ewy Ko pacz z proś bą o de le go wa nie do obro ny za -
pi sów za skar żo nej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 r. przez I Pre ze sa Są du Naj-
wyż sze go przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym po słów,
któ rym na ser cu le ży do bro ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go, a to w peł ni gwa ran tu je nam dział kow com na sza
usta wa.

Od 9 paź dzier ni ka 2011 r. wy bra li śmy no wych po słów
na Sejm RP to ozna cza, że po win ni zo stać wy ło nie ni no -
wi przed sta wi cie le Sej mu, któ rzy bę dą bro nić przed Try -
bu na łem Kon sty tu cyj nym za skar żo nej usta wy.

Ma my na dzie je, że nie bę dzie to po seł Pan An drzej De -
ra (ochot nik), a przed sta wi cie le Sej mu, któ rzy ce nią ist -
nie nie 120-let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go i nas
pol skich dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku, za tro ska ni dział kow cy
/-/ 52 pod pi sy

Wal ne Ze bra nie ROD „Przy szłość” w Grod ko wie

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia człon ków ROD „PRZYSZŁOŚĆ” w Grod ko wie

My dział kow cy ro dzin ne go ogro du dział ko we go „Przy -
szłość” w Grod ko wie wy ra ża my sta now czy sprze ciw,
prze ciw ko wszel kim pró bom zmia ny usta wy O ROD 

z dnia li lip ca 2005 r. wno szo nych przez róż ne in sty tu cje
pań stwo we i opcje po li tycz ne.

Obec nie usta wa jest gwa ran tem po rząd ku praw ne go 



75

w ogro dach dział ko wych. Usta wę tę przy jął Sejm RP dla
oby wa te li swo je go kra ju. Uwa ża my, że cy to wa na usta wa
w spo sób wła ści wy za bez pie cza in te re sy dział kow ców 
i nie wi dzi my po trze by jej zmia ny. Ogro dy dział ko we 
w Pol sce ist nie ją po nad 100 lat, sta no wią do ro bek wie lu
po ko leń ro dzin dział ko wych, słu żą re kre acji i wy po czyn -
ku dla wie lu lu dzi w po de szłym wie ku eme ry tom i ren ci -
stom, są au ten tycz ną i wy mier ną ma te rial ną po mo cą dla
ro dzin dział ko wych zwłasz cza w obec nej do bie kry zy su i
ga lo pu ją cych cen żyw no ścio wych. Dla te go pro te stu je my
prze ciw ko pod wa ża niu kon sty tu cyj no ści na szej usta wy, 

a ocze ku je my aby ogro dom i dział kow com za pew nić spo -
kój i bez pie czeń stwo.

My dział kow cy cier pli wie cze ka my, sza nu jąc pol skie
pra wo - na zro zu mie nie spe cy fi ki pol skie go ru chu dział -
ko we go, na spra wie dli wą oce nę je go po nad 120-let niej hi -
sto rii i wy ra ża ne sta no wi ska wie lu ogro dów kie ro wa ne do
Naj wyż szych Władz Pań stwo wych i usta wo daw czych 
o po zo sta wie nie na szej usta wy w nie na ru szal nym do tych -
cza so wym kształ cie. O to pro si my i ocze ku je my od na -
sze go Pań stwa roz sąd nej, wy wa żo nej i spra wie dli wej
de cy zji.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „Przy szłość”
w Grod ko wie

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

Pre zes ROD 
/-/ mgr Kry sty na Ma ło lep sza

Grod ków, 10 mar ca 2012 r.

Ze bra nie Spra woz daw cze ROD „Przy le sie” w Su le cho wie

STANOWISKO
Ze bra nia Spra woz daw cze go dział kow ców ROD „Przy le sie” w Su le cho wie 

z dnia 9.03.2012 ro ku

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu 
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Przy -

le sie” w Su le cho wie śle dząc sy tu ację, ja ka ist nie je wo kół
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych wy ra ża ją w dal szym cią gu wiel kie za nie po -
ko je nie, a jed no cze śnie moż na po wie dzieć zdzi wie nie, że
po ty lu la tach ist nie nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych pró bu je się upo rczy wie wy ka zać, że ca ła
usta wa lub jej nie któ re ar ty ku ły są sprzecz ne z Kon sty tu -
cją RP i do pro wa dzić do jej zmia ny.

Do wo dem te go jest wy stą pie nie I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go, któ ry naj pierw za skar żył do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go część ar ty ku łów usta wy o ROD, a na stęp nie
za żą dał uchy le nia ca łej usta wy. Dzi wić się na le ży, że w
ten nie by wa ły i bul wer su ją cy spo sób na czel ne or ga ny
ochro ny praw nej wy ko rzy stu ją swo je kon sty tu cyj ne
upraw nie nia do zwal cza nia praw chro nią cych mi lio ny
oby wa te li, któ rzy wła sną cięż ką pra cą stwo rzy li wa run ki
do ko rzy sta nia z ka wał ka zie mi, na któ rej go spo da ru ją.

Nie po koi nas sta no wi sko po przed nie go Mar szał ka Sej -
mu, któ ry wpraw dzie uznał ten wnio sek za za sad ny tyl ko,
co do czte rech prze pi sów usta wy o ROD, ale do szedł do

nie zro zu mia łej kon klu zji, że uchy le nie tych czte rech prze -
pi sów spo wo du je ko niecz ność zmia ny ca łej usta wy.

Wła dze Sej mu roz pa tru jąc wnio sek I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go pod ję ły obu rza ją cą de cy zję o wy zna cze niu
dwóch po słów do re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu na -
łem Kon sty tu cyj nym po słów, któ rzy od lat usil nie zwal -
cza ją usta wę i żą da ją jej uchy le nia. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W związ ku z uza sad nio ny mi oba wa mi i wąt pli wo ścia -

mi, co do wy zna czo nych Po słów, pro si my Pa nią, aby pod -
ję ła Pa ni de cy zję o po wie rze niu re pre zen to wa nia Sej mu
RP w tych spra wach Po słom z in nych ugru po wań po li -
tycz nych, któ rzy bę dą bar dziej wia ry god ni i obiek tyw ni
w wy peł nie niu po wie rzo ne go za da nia.

Ja ko człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców
zwra ca my się do Pa ni o spo tka nie z kie row nic twem na -
sze go związ ku, na któ rym by ła by oka zja do przed sta wie -
nia po glą dów na te mat funk cjo no wa nia ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Kie ru jąc do Pa ni ten list li czy my na Pa ni wspar cie o ist -
nie nie bar dzo do brze do tych czas funk cjo nu ją cej usta wy 
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o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 
2005 ro ku, i że nie po zo sta ną dla Pa ni obo jęt ne lo sy or ga -

ni za cji z po nad 110-let nią tra dy cją ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą ca Ze bra nia
/-/ Da nu ta Tar no lic ka

/-/ 68 pod pi sów Su le chów, 9 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ika ra” w Rę dzi ko wie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu
Rzecz po spo li tej Pol skiej

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Zgro ma dze ni na co rocz nym wal nym ze bra niu spra woz -

daw czym dział kow cy z przy kro ścią wy słu cha li in for ma -
cji o dzia ła niach na czel nych or ga nów Pań stwa w sto sun ku
do ogro dów dział ko wych. Wszy scy je ste śmy zmę cze ni at -
mos fe rą ja ka po wsta ła wo kół ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go bra ku wspar cia i po mo cy w two rze niu zie lo nych
płuc miast. Nie mo że my po zwo lić, aby ogro dy dział ko we
znik nę ły z kra jo bra zu ar chi tek to nicz ne go miast po nie waż
by ło by to ze szko dą dla eko sys te mu tych miast jak rów -

nież dla sa mych miesz kań ców. Zwra ca my się z proś bą 
o do pusz cze nie do dys ku sji na te mat ist nie nia i funk cjo no -
wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych ich praw nych
przed sta wi cie li.

Sza now na Pa ni Mar sza łek nie udzie li ła Pa ni od po wie dzi
na list skie ro wa ny do Pa ni przez uczest ni ków IX Kra jo we -
go Zjaz du, pod któ rym pod pi sa ło się 400 uczest ni ków
niech Pa ni spra wi, aby do dys ku sji o dział kach ich przy -
szło ści roz wo ju do pu ścić stro nę któ ra przez la ta bu do wa -
ła zie lo ne płu ca słu żą ce ca łej spo łecz no ści lo kal nej.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 42 pod pi sy

Rę dzi ko wo, 17 mar ca 2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My dział kow cy ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie zgro -

ma dze ni na ze bra niu spra woz daw czym w dniu 03.03.2012 r.
wy ra ża my swo je nie za do wo le nie z pró by uchy le nia usta -
wy o ROD z dnia 08.07.2005 roku, gwa ran tu ją cej na sze
pra wa, dzię ki któ rym na sza pra ca na Ogro dzie dział ko -
wym nie jest pra cą na mar ne. Usta wa bro ni na szych praw
do dział ki, do go dzi we go od po czyn ku po pra cy, umoż li -
wia nam do ło że nie pa ru gro szy do na szych ni skich pen sji,
rent i eme ry tur.

Wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści Usta wy z Kon -

sty tu cją RP jest we dług nas za ma chem nie tyl ko na Zwią -
zek, ale rów nież na nas bied nych dział kow ców i chęć
„wy dar cia” z rąk mi lio nów użyt kow ni ków Ogro dów te -
go skraw ka zie mi ja kim jest dział ka.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pro si my o po moc w za cho wa niu praw wy ni ka ją cych 

z usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, dzię ki
któ rej ma my miej sce od po czyn ku przy ja zne nam i na szym
ro dzi nom.

Z po wa ża niem
Dział kow cy ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie 

zgro ma dze ni na ze bra niu spra woz daw czym

Ze bra nie Spra woz daw cze ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie

Mar sza łek Sej mu
Ewa Ko pacz

Przew. Ze bra nia Spra woz da nia
/-/

Se kre tarz ze bra nia
/-/

Przew. Kom. Man da to wej
/-/

Pre zes ROD „Za mec ko”
/-/
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My dział kow cy ze bra ni na Kon fe ren cji De le ga tów
zwra ca my się do Pań i Pa nów rzą dzą cych nie niszcz cie
na sze go wie lo po ko le nio we go do rob ku i na szych pięk nych
ogro dów dział ko wych, nie ma ni pu luj cie przy Usta wie Sej -
mo wej z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, któ ra to nam te pra wa
gwa ran tu je. Ob ser wu jąc co się w na szym kra ju dzie je wi -
dzi my że wpro wa dza nie zmian w pra wie w Pol sce do wo -
dzi, że gor sze pra wo wy pie ra lep sze, a dział kow cy po
każ dej ma ni pu la cji przy Usta wie ma ją lęk o la ta ich cięż -
kiej pra cy, o to co bu do wa li, sa dzi li i czym się cie szy li 
i gdzie od po czy wa li na tych kil ku set me trach. Niech każ -
dy w tym na szym pięk nym kra ju ro bi to co do nie go na -

le ży, a nie szu ka spo so bu jak uprzy krzyć ży cie i znisz czyć
słab sze go. My w mia rę na szych sił bę dzie my bro nić ist -
nie nia na szych ogro dów dział ko wych i praw dział kow -
ców, oraz de mo kra tycz nych za sad funk cjo no wa nia po za -
rzą do wej i sa mo dziel nej or ga ni za cji ja ką jest Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców.

Po pie ra my dzia ła nia or ga nów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców tj Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go i Kra jo wej Ra -
dy z p. Eu ge niu szem Kon drac kim na cze le w obro nie
na szych praw.

Dro gą służ bo wą za po śred nic twem or ga nów nad rzęd -
nych PZD prze ka zu je my na sze sta no wi sko.

Kon fe ren cja De le ga tów ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu 

STANOWISKO
Ze bra nych De le ga tów na Kon fe ren cji Spra woz daw czej ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu

w dniu 24.02.2012 r.
w spra wie obro ny ist nie ją cej Usta wy o ROD

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Pre zes
/-/ Piotr Ma ślan ka

/-/ 55 pod pi sów

Sta no wi sko na sze w pod mio to wej spra wie kie ru je my do ni żej wy mie nio nych in sty tu cji:
– Try bu nał Kon sty tu cyj ny w War sza wie,
– Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go RP,
– Pre zy dent RP,
– Pre mier Rzą du RP,
– Mar sza łek Sej mu i Se na tu,
– Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych Par tii wcho dzą cych do Par la men tu,
– Kra jo wa Ra da PZD w War sza wie,
– Okrę go wy Za rząd PZD w Ka to wi cach,
– a/a.

Pod pi sy uczest ni ków Kon fe ren cji De le ga tów ROD
„Bia ła -Ró ża” w Za brzu z dnia 24.02.2012 

W obro nie usta wy o ROD

Kon fe ren cja De le ga tów ROD im. XXX-le cia w Łob zie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
De le ga ci Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. XXX-

le cia uczest ni czą cy w Kon fe ren cji De le ga tów ob ra du jąc
w dniu do Pa ni sta no wi sko w spra wie usta wy o ROD 
z dnia 08.07.2005 r.

Uchwa lo na w 2005 r. przez Sejm RP Usta wa o ROD
gwa ran tu je nam dział kow com w więk szo ści eme ry tom,
ren ci stom, bez ro bot nym pra wo do bez piecz ne go upra wia -
nia dzia łek.

Na sze dział ki to nasz nie jed no krot nie naj więk szy ma ją -
tek wzno szo ny wła sny mi si ła mi przez wie le lat i po ko leń,
to miej sce na sze go ak tyw ne go i ta nie go wy po czyn ku nas
i na szych ro dzin.

Nas dział kow ców nie stać na „da cze” czy dom ki let ni -
sko we miej sco wo ściach. My ma my na sze uko cha ne dział -
ki i do bry Zwią zek dba ją cy o nas.

Wy ra ża my prze ko na nie, że Pa ni Mar sza łek za pew ni
nam spo koj ne upra wia nie na szych dzia łek i nie po zwo li
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znisz czyć te go co jest do bre i spraw dzo ne.
W imie niu dział kow ców zwra ca my się do Pa ni o wspar -

cia sta rań na szej or ga ni za cji o za cho wa nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w nie zmie nio nym kształ cie.

Jed no cze śnie ocze ku je my od po wie dzi na skie ro wa ny na
Pa ni rę ce list otwar ty od uczest ni ków IX Kra jo we go zjaz -
du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Uczest ni cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ 46 pod pi sów

Ło bez, 9 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Ka ba no sik” w Olsz ty nie

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz
Warszawa

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My dział kow cy z nie po ko jem pa trzy my w przy szłość,

wi dząc ogrom pro ble mów, ka ta strof i spraw trud nych wy -
ma ga ją cych wy sił ku i do brej wo li w dzia ła niu.

Za pew ne więk szość z nas dział kow ców ma sa tys fak cję
że rzą dzą na mi lu dzie na któ rych gło so wa li śmy, któ rych
dzia ła nia zmie rza ją w do brym kie run ku a mo ty wem ich
dzia ła nia jest roz wój na szej go spo dar ki i roz bu do wa kra -
ju. Efek ty dzia łań Rzą du są wi docz ne dla wszyst kich, któ -
rzy po strze ga ją spra wy obiek tyw nie i któ rym do bro
czło wie ka jest waż ne.

Dla te go my dział kow cy w więk szo ści lu dzie star si ape -
lu je my: po zo staw cie nam na szą Usta wą o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych w do tych cza so wym kształ cie.

Dział kow cy i nasz Zwią zek nie są dla Rzą du pro ble mem
do roz wią za nia. Za kwe stio no wa nie na szej Usta wy przez
Try bu nał to tsu na mi dla ca łe go ru chu dział ko we go w na -
szym kra ju, to znisz cze nie bez pow rot ne do rob ku po ko leń

mi lio na pol skich ro dzin, a stra ty by ły by nie do na pra wie -
nia. Dzia ła nia ta kie nie przy nio sły by nam za szczy tu w opi -
nii świa ta, ma jąc na uwa dze fakt że od po wiedź Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go na list otwar ty Mię dzy na ro do we go
Biu ra Ogro dów Dział ko wych, by ła de li kat nie okre śla jąc
po kręt na i nie wia ry god na. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek
Dział kow cy wie dzą i Pa ni ja ko le karz też wie, jak waż -

ną ro lę speł nia ją ogro dy dział ko we: to zie lo ne płu ca miast,
to miej sca in te gra cji po ko leń i spo łecz no ści lo kal nych, to
po moc so cjal na i wy po czy nek dla naj uboż szych i naj waż -
niej sze to spo sób na ży cie wie lu, wie lu ty się cy lu dzi, któ -
rym Pań stwo nie ma moż li wo ści za pew nić nic w za mian.

Zwra ca jąc się do Pa ni Mar sza łek ma my na dzie ję że
swo im au to ry te tem i sta ra niem po prze Pa ni Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we w słusz nej spra wie obro ny na szej
Usta wy.

Za rząd ROD 
/-/ 4 pod pi sy

Olsz tyn, 5 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Ar mii Kra jo wej” w Olsz ty nie

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ar mii Kra -

jo wej” w Olsz ty nie na po sie dze niu w dniu 06.03.2012 r.
ana li zu jąc zde ner wo wa nie dział kow ców w obro nie przez

li kwi da cją ogro dów, po sta no wił zwró cić się do Pa ni Mar -
sza łek o wspar cie na szej stro ny w utrzy ma niu do tych cza -
so wej usta wy z dnia 08.07.2005 roku w nie zmie nio nym
za pi sie.
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Dział kow cy uzna ją, że usta wa z 08.07.2005 r. za pi sa na
w Dz. U. w 169 z wrze śnia 2005 r. jest do ku men tem do -
brym i w peł ni za bez pie cza in te re sy dział kow ców. Jed nak
po skie ro wa niu wnio sku przez Pre ze sa Sa du Naj wyż sze -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jej byt praw ny zo stał
za gro żo ny. Chce my wspo mnieć, że dział ki ma ją swo ją
110-let nią tra dy cję i są po trzeb ne zwłasz cza lu dziom star -
szym, bo wiem ma ją wpływ na za cho wa nie zdro wia i kon -
dy cji fi zycz nej. Dział kow cy po zy tyw nie wy po wia da ją się
o swo im Związ ku, twier dząc, że speł nia on wo bec nich
bar dzo po trzeb ną i słu żeb ną ro lę.

Pa ni Mar sza łek, ana li zu jąc na szą dys ku sję chce my

zwró cić uwa gę na nie wła ści we po stę po wa nie Sej mu po -
przed niej ka den cji, któ ry do roz pa try wa nia spra wy przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym wy zna czył po słów z opo zy -
cji przy na leż nych do PiS, na to miast zi gno ro wał przed sta -
wi cie li na sze go Związ ku. Pro si my Pa nią Mar sza łek 
o zwró ce nie uwa gi na ten fakt i po dej ście w spo sób spra -
wie dli wy do tej spra wy.

Wie rzy my, że Pa ni Mar sza łek po prze na sze ży cze nia
cze go wy raz zo stał wy mie nio ny we wła sno ręcz nie na pi sa -
nym li ście skie ro wa nym do De le ga tów IX Kra jo we go
Zjaz du PZD, któ ry od był się w War sza wie w dniach
16–17 grud nia 2011 r.

Z po wa ża niem 

Za rząd Ogro du
Z upo waż nie nia 

Pre zes 
/-/ Mie czy sław KrólOlsz tyn, 7 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „AWF” w Bia łej Pod la skiej

Sza now na Pa ni 
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz

STANOWISKO
ROD „AWF” w Bia łej Pod la skiej 

w spra wie obro ny usta wy o ROD z dnia 8.07.2005 r.

W imie niu człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
zwra ca my się z proś bą o obro nę przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym za pi sów usta wy o ROD z dn. 08.07.2005 r.

Ma my nie od par te prze czu cie, że Pan Pre zes Są du Naj -
wyż sze go za skar ża jąc prze pi sy usta wy o ROD zmie rza do
po zba wie nia nas do usta wo wych gwa ran cji do pro wa dza -
ją ce nas do utra ty wie lu po ko leń dział ko wych w szcze gól -
no ści eme ry tów i ren ci stów.

My ja ko star si lu dzie ży je my w nie pew no ści o los na -
szych dzia łek, na sze go do rob ku oraz upraw nień ja kie do -
tych czas gwa ran to wa ła nam w/w usta wa o ROD.

Pro si my wziąć pod uwa gę, że dział kow cy nie na le żą do
gru py lu dzi za moż nych a dla nich dział ka jest do brem so -
cjal nym, wy ho do wa ne wa rzy wa są uzu peł nie niem do mo -
wych bu dże tów. Jesz cze raz zwra ca my się o wy ra że nie
przy chyl no ści do na sze go sta no wi ska.

Z wy ra za mi sza cun ku dla Pa ni Mar sza łek
– w imie niu człon ków ROD „AWF”

Pre zes
/-/ Ka zi mierz Kar wan

Bia ła Pod la ska, 26 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „Za chę ta” w Kro to szy nie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza no wa na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „ Za chę -

ta” w Kro to szy nie Okrę gu Ka li skie go zwra ca ją się do Pa -
ni Mar sza łek z proś bą o wspie ra nie dą żeń dział kow ców
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w ce lu za cho wa nia na szych praw na by tych.
Je ste śmy głę bo ko za nie po ko je ni bra kiem Pa ni re ak cji

na List Otwar ły z dnia 16 grud nia 2011 roku, sy gno wa ny
przez 430 de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów
Polskiego Związku Działkowców.

Trud no nam jest zro zu mieć po wo dy Pa ni mil cze nia, po -
mi mo upły wu pra wie trzech mie się cy od da ty wy sto so -
wa nia te go Li stu.

Nie do pusz cza my do sie bie my śli, że zwło ka w udzie le -
niu od po wie dzi jest spo wo do wa na po sia da ną wie dzą 
o pro wa dzo nych pra cach zmie rza ją cych do do ko na nia
zmian w na szej usta wie z dnia 8 lip ca 2005 roku o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Na sze Ogro dy stwo rzy li śmy na ugo rach, wy sy pi skach

śmie ci, ba gnach itp. te re nach nie ma ją cych nie jed no krot nie
żad nych war to ści dla gmin w chwi li ich prze ka zy wa nia
dla dział kow ców. Te ni ko mu nie po trzeb ne te re ny prze -
kształ ci li śmy w oa zę ci szy, spo ko ju, od po czyn ku i zie le -
ni dla po żyt ku na szych ro dzin i lo kal nych spo łecz no ści.

Do dnia dzi siej sze go sły szy my sło wa Pa ni ży czeń skie -
ro wa nych do uczest ni ków na sze go Kra jo we go Zjaz du, że
„Ko rzy sta jąc ze spo sob no ści, pra gnę po dzię ko wać za Pań -
stwa ak tyw ność w pro pa go wa niu zdro we go sty lu ży cia,
szcze gól nie wśród osób star szych, a tak że za po dej mo wa -
nie dzia łań na rzecz ochro ny przy ro dy”.

W związ ku z po wyż szym zwra ca my się z ape lem do Pa -
ni Mar sza łek o udzie le nie od po wie dzi, na któ rą ocze ku ją
sy gna ta riu sze te go Li stu oraz wszy scy pol scy dział kow cy.

Z dział ko wym po zdro wie niem,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Za chę ta”

w Kro to szy nie
Za Za rząd:

V -ce Pre zes Za rzą du
/-/ An drzej Po li to wicz

Pre zes Za rzą du
/-/ Ka rol Bu dziń ski

Kro to szyn, 12 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Za ką tek” w Ostro wie Wlkp.

Mar sza łek Sej mu
Rzecz po spo li tej Pol skiej
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy ro dzin ne go ogro du dział ko we go „Za ką tek”

w Ostro wie Wlkp. są głę bo ko za nie po ko je ni bra kiem od -
po wie dzi Pa ni Mar sza łek na list otwar ty IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z dnia 16 grud nia 2011 r. Uchwa lo na przez Sejm 8 lip ca
2005 r. usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych od sa -
me go po cząt ku cie szy ła się ol brzy mim po par ciem dział -
kow ców. Do bit nym po twier dze niem sta nu rze czy by ło
ze bra nie przez dział kow ców 620.000 pod pi sów pod pro -
te stem prze ciw ko pró bie jej uchy le nia w 2009 r. Ta po zy -

tyw na oce na usta wy przez dział kow ców do wo dzi, iż jej
za pi sy spraw dzi ły się w prak ty ce i zo sta ły do ce nio ne przez
oso by naj bar dziej za in te re so wa ne -czy li dział kow ców.
Dział ka w ogro dzie to spo sób na ży cie, a jej upra wa to
jed na z nie licz nych form ak tyw no ści fi zycz nej kil ku mi -
lio nów, zwy kle star szych wie kiem, oby wa te li Pol ski. Pa -
ni Mar sza łek ja ko le karz, wie zaś naj le piej, że ko rzy ści
spo łecz ne pły ną ce z ak tyw no ści tak du żej gru py osób sta -
no wią war tość uza sad nia ją cą wspar cia i szcze gól ną ochro -
nę ogrod nic twa dział ko we go ze stro ny Pań stwa.

Pre zes Za rzą du Ogro du
/-/ Sta ni sław Ka sprzak

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Ka zi mierz Mi cha lak

Ostrów Wlkp., 7 mar ca 2012 r.

Ni niej sze wy stą pie nie po zwa la my so bie tak że prze ka zać do wia do mo ści:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu Je rze go Wdow czy ka.
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Sza now na Fa ni Mar sza łek,
My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.

Ks. Prał. Ka zi mie rza Nie sio łow skie go w Ple sze wie je ste -
śmy za nie po ko je ni i zbul wer so wa ni bra kiem ja kiej kol -
wiek re ak cji Pa ni na list otwar ty de le ga tów IX Kra jo we go
Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie.

Je ste śmy zbul wer so wa ni i za nie po ko je ni wnio skiem 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa nym do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją na szej tak do brze funk cjo nu ją cej Usta wy z 2005 r. 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Uwa ża my i je ste śmy prze ko na ni, że jest to ko lej na ini -
cja ty wa wy mie rzo na w fun da men tal ne pod sta wy na sze go
Ru chu Dział ko we go w Pol sce jak też w pra wa dział kow -
ców gwa ran to wa ne przez dzie się cio le cia.

Po zba wie nie kil ku mi lio no wej rze szy dział kow ców, naj -
waż niej szych gwa ran cji dział ko wych, za gra ża ist nie niu
ogro dów dział ko wych, te re nów sta no wią cych do sko na łą

po moc so cjal ną jak też miejsc wy po czyn ku dział ko wych
ro dzin.

Sta now czo pro te stu je my i nie zga dza my się na wy ty po -
wa nie po słów Pa na Sta ni sła wa Pie ty i An drze ja De ry do
re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym tj. po słów któ rzy w prze szło ści okre śli li się ja ko prze -
ciw ni cy wspo mnia nej wy żej Usta wy.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im, Ks.

Ka zi mie rza Nie sio łow skie go w Ple sze wie zwra ca ją się do
Pa ni Mar sza łek o wy ty po wa nie in nych osób ja ko re pre -
zen tan tów Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Pro si my Pa nią Mar sza łek o po moc w obro nie dział kow -
ców i tak do brze funk cjo nu ją cej i spraw dzo nej już Usta -
wy z lip ca 2005 r. gwa ran tu ją cej pol skim dział kow com
pra wa na by te w prze szło ści.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo waż nie nia dział kow ców ROD 

im. Ks. K. Nie sio łow skie go
Za rząd ROD

Za rząd ROD im. Ks. K. Nie sio łow skie go w Ple sze wie

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni
Ewa Ko pacz

Pre zes 
/-/ Jan M.

Se kre tarz ROD 
/-/ Teo fil Fen gier

Księ go wy
/-/ Wan da Ro rot

Ple szew, 2 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Re laks” w Ja ro ci nie

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Re laks” 

w Ja ro ci nie wy ra ża swo je za nie po ko je nie bra kiem ja kiej -
kol wiek od po wie dzi ze stro ny Pa ni Mar sza łek na List
Otwar ty IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 16 grud nia 2011 ro ku 
– pod pi sa ny przez 430 uczest ni ków – w spra wie wspar cia
na szych dzia łań w wal ce o za cho wa nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku 
w związ ku z za skar że niem jej przez by łe go I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Do tych cza so we roz wią za nia praw ne w usta wie o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku
do brze słu żą dział kow com i za pew nia ją wła ści we funk -
cjo no wa nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Zmia ny usta wy do pro wa dzą do znisz cze nia po nad stu -
let nie go do rob ku wie lu po ko leń ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce.

Z du żym za do wo le niem przyj mu je my po zy tyw ną oce -
nę dzia łal no ści pol skich dział kow ców do ko na ną przez Pa -
nią Mar sza łek w li ście skie ro wa nym do de le ga tów 
IX Kra jo we go Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Dla te go w tro sce o przy szłość ro dzin nych ogro dów
dział ko wych oraz praw na by tych zwią za nych z użyt ko -
wa niem dział ki, zwra ca my się z proś bą do Pa ni Mar sza -
łek o za ję cie sta no wi ska w po wyż szej spra wie i pod je cie
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dzia łań wspie ra ją cych dla utrzy ma nia usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku 
w do tych cza so wym kształ cie. Usta wa od po wia da po trze -

bom i ocze ki wa niom dział kow ców, o czym świad czy fakt
zło że nia przez dział kow ców po nad 620 ty się cy pod pi sów
w jej obro nie.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Teo fil Krzy żak

Se kre tarz
/-/ Ma rek Ka szuc ki

Ja ro cin, 12 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Wspól no ta” w Tur ku

Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za rząd ROD „Wspól no ta” w Tur ku, ogro du, któ ry po -

wstał w 1979 r. na nie użyt kach, a dziś jest oa zą zie le ni 
i spo ko ju, miej scem od po czyn ku ro dzin wie lo po ko le nio -
wych, zwra ca się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie
po nad mi lio no wej rze szy dział kow ców w ich sta ra niu 
o za cho wa nie swo ich praw.

Po nad 300 ro dzin z nie po ko jem ob ser wu je dzia ła nia 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry za skar żył do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Na ta ką usta wę dłu go
wy cze ki wa li śmy, a jej uchwa le nie da ło dział kow com

praw ne pod sta wy spo koj ne go funk cjo no wa nia. O przy -
wią za niu do dzia łek świad czą pod pi sy w obro nie usta wy.

My dział kow cy uwa ża my, że Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców speł nia na sze ocze ki wa nia i peł ni wo bec nas słu żeb -
ną i po ży tecz ną ro lę. Nie wi dzi my po trze by zmia ny
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ruch dział -
ko wy ma po nad stu let nią hi sto rię i szko da by by ło za prze -
pa ścić do rob ku wie lu po ko leń dział kow ców.

Ma my, na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek wła ści wie od bie rze
treść na szej proś by w przed mio to wej proś bie, a pod ję te
dzia ła nia ugrun tu ją ak tu al ne roz wią za nia usta wo we dla
funk cjo no wa nia dział ko we go ogrod nic twa w Pol sce.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Sta ni sław Ćwiek

Tu rek, 9 mar ca 2012 r.

Se kre tarz
/-/ Krzysz tof Mi chel

Za rząd ROD „Re laks” w Za mo ściu

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go Re laks w Za -

mo ściu wy ra ża zdzi wie nie i za nie po ko je nie bra kiem re -
ak cji i od po wie dzi ze stro ny Pa ni, na list otwar ty de le -
ga tów IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, w spra wie
wspar cia na szych dzia łań w wal ce o za cho wa nie na szej
usta wy o ROD z 2005 ro ku.

Usta wa ta jest dla nas naj waż niej szym do ku men tem
praw nym. W niej są za pi sa ne pra wa dział kow ców, któ re
wy pra co wa ne zo sta ły na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat 

i któ re w peł ni się spraw dzi ły. Pra wa te są za gro żo ne z po -
wo du skie ro wa nia w 2010 ro ku przez Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej
na szej usta wy.

Try bu nał wnio sku nie roz pa tru je a my dział kow cy ko lej -
ny rok, z du szą na ra mie niu, za sta na wia my się, co wła dza
usta wo daw cza zro bi w spra wie na szej usta wy. Jest to po -
waż ne źró dło nie po ko ju, stre sów i obaw o przy szłość na -
szych ro dzin nych ogro dów dział ko wych. A my chce my
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tyl ko na sze dział ki w spo ko ju i po czu ciu bez pie czeń stwa
upra wiać, cie szyć się tym co na nich ro śnie, co się na nich
znaj du je a nie drżeć o ju tro.

Ma jąc na uwa dze sym pa tię Pa ni Mar sza łek do dział -

kow ców, wy ra żo ną mię dzy in ny mi w ży cze niach pod czas
IX Zjaz du PZD, zwra ca my się z uprzej mą proś bą o wspar -
cie i uzna nie na szych sta rań o za cho wa nie usta wy w nie -
zmie nio nym kształ cie.

Z wy ra za mi nie zmien ne go sza cun ku
Za rząd ROD „Re laks”

Pre zes
/-/ Wie sław Ka miń ski 

Se kre tarz
/-/ Zyg munt Błoń ski

Z -ca Pre ze sa
/-/ Ja nusz So wa 

Czło nek
/-/ Zbi gniew Olesz ko

Za mość, 23 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „Przy le sie” w Ku lo wie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Do ty czy: sta no wi ska Za rzą du ROD „Przy le sie” w Ku lo wie 
w spra wie obro ny usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we są waż nym ele men tem
funk cjo no wa nia na sze go spo łe czeń stwa i pol skich ro dzin.
Dzię ki ogro dom na sze ro dzi ny ma ją do stęp do zdro we go
i ak tyw ne go wy po czyn ku, są do sko na łą for mą za go spo da -
ro wa nia wol ne go cza su. Pra ca na dział kach słu ży zdro -
wiu, da je ra dość z uzy ska nych plo nów, zdro wych na tu-
ral nych wa rzyw i owo ców oraz pięk nych kwia tów. Ogro -
dy dział ko we za pew nia ją każ de mu mia stu w Pol sce do -
dat ko we te re ny zie lo ne, utrzy my wa ne i mo der ni zo wa ne
na koszt dział kow ców, bez do dat ko wych na kła dów bu -
dże to wych ze stro ny pań stwa i sa mo rzą dów.

Dział kow cy na to miast ma ją swo je miej sce gdzie mo gą
re ali zo wać swo je pa sje ogrod ni cze, kul tu ral ne, wy po czyn -
ko we i to wa rzy skie.

Przy szłość na szych ogro dów i ich roz wój za le ży przede
wszyst kim od utrzy ma nia w do tych cza so wym brzmie niu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra za bez -
pie cza pra wa dział kow ców oraz pra wo do ist nie nia Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Do tych cza so we roz wią-

za nia praw ne, za war te w usta wie, spraw dza ją się w prak -
ty ce, do brze słu żą nam dział kow com oraz nie na ru sza ją
in te re sów osób praw nych i fi zycz nych.

Dla te go uwa ża my, że wszel kie zmia ny le gi sla cyj ne są
dzia ła nia mi ne ga tyw ny mi, an ty spo łecz ny mi i na ru sza ją -
cy mi za sa dy obo wią zu ją ce w de mo kra tycz nym pań stwie.

Za rząd ROD „Przy le sie” w Ku lo wie zwra ca się do
przed sta wi cie li wła dzy usta wo daw czej i są dow ni czej 
o po zo sta wie nie usta wy w do tych cza so wym kształ cie.

Pol skie ogro dy dział ko we kon ty nu ują 100-let nią tra dy -
cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Speł nia ją po zy -
tyw ną ro lę w za spo ka ja niu po trzeb spo łecz nych, so cjal -
nych i re kre acyj nych spo łecz no ści lo kal nych, nie za leż nie
od zmian ustro jo wych i za wi ro wań po li tycz nych. Jest to
moż li we dzię ki wła ści wym roz wią za niom praw nym. Dal -
sze ist nie nie ru chu dział ko we go win no być w in te re sie ca -
łe go spo łe czeń stwa nie za leż nie od po glą dów i przy na-
leż no ści par tyj nej.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Inż. Fran ci szek Ma tej ski

V -ce Pre zes
/-/ Grze gorz Pła tek

Gło gów, 3 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie za rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko we go

im. A. Za wadz kie go w Gry fi nie z nie po ko jem ocze ku ją
Pa ni zde cy do wa ne go sta no wi ska w spra wie za skar żo nej
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go RP usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych.

Nie zro zu mia łe dla nas jest Pa ni mil cze nie w spra wie do -
ty czą cej naj licz niej szej or ga ni za cji spo łecz nej w na szym
kra ju ja kim jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. List skie -
ro wa ny przez Pa nią do uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz -
du De le ga tów PZD w peł ni po twier dza, że po zy tyw nie
od no si się Pa ni do struk tur na sze go Związ ku. Ocze ku je my
od Pa ni de cy zji, któ ra uspo koi śro do wi sko dział kow ców i
za pew ni utrzy ma nie ogro dów dział ko wych na do tych cza -

so wych za sa dach. Na szym zda niem usta wa o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 08.07.2005 r. jest zgod na 
z Kon sty tu cją, dla te go też zwra ca my się do Pa ni Mar sza -
łek z ape lem o uzna nie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go za bez za sad ny.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Chce my za zna czyć, że ogrod nic two dział ko we w Pol sce

po sia da udo ku men to wa ną po nad 110-let nią tra dy cję.
Obec nie dział kow cy na te re nie ca łe go kra ju wspie ra ni są
przez sa mo rzą dy lo kal ne, któ re za pew nia ją, że ogro dy
dział ko we ja ko do ro bek kil ku po ko leń słu żą i bę dą słu ży -
ły spo łecz no ści lo kal nej. Pro si my Pa nią Mar sza łek o po -
par cie na sze go ape lu i po sta wie nie w tej spra wie przy s-
ło wio wej krop ki nad „i”.

Z wy ra za mi sza cun ku Za rząd ROD

Za rząd ROD im. A. Za wadz kie go w Gry fi nie

Sza now na Pa ni Ewa KOPACZ 
Mar sza łek Sej mu RP 

Jó zef Ja now ski
Bo le sław Ko ni kow ski

Cze sław Sko nec ki
Ka zi mierz Fi sch bach
Ry szard Po ta piń ski

Gry fi no, 6 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Ra dość” we Wro cła wiu

STANOWISKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ra dość” we Wro cła wiu

z dnia 24 lu te go 2012 ro ku
w spra wie: utrzy mu ją ce go się sta nu za gro żeń do ty czą cych usta wy 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku

Z nie ukry wa nym zdu mie niem i nie za do wo le niem od -
bie ra my fakt, że do chwi li obec nej nie za szły żad ne, jed -
no znacz ne, oko licz no ści po zwa la ją ce stwier dzić, że
sy tu acja wo kół ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ule gła
uspo ko je niu i że zo sta ła spro wa dzo na do sta nu od po wia -
da ją ce go nam dział kow com. Wie lo let ni stan at mos fe ry za -
gro że nia utrzy mu je się na dal po mi mo wie lu ty się cy
pro te stów kie ro wa nych nie ustan nie do naj wyż szych pań -
stwo wych or ga nów rzą do wych, usta wo daw czych, ad mi ni -
stra cyj nych i są dow ni czych. Ran gę, zna cze nie i za kres
tych pro te stów wzmoc ni ły dwa wiel kie wy da rze nia, ja kie
mia ły miej sce w 2011 r. tj. II Kon gres Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, od by ty w dniu 22 wrze śnia 2011 ro ku, 
a na stęp nie IX Zjazd PZD od by ty w dniach 16–17 grud -
nia 2011 ro ku. Do ku men ty wy pra co wa ne pod czas tych
wiel kich wy da rzeń jed no znacz nie wzmac nia ją ska lę na -

szych pro te stów. Du że zna cze nie w ca łej tej spra wie mia -
ło też wspar cie wy ra żo ne przez Mię dzy na ro do we Biu ro
Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych w Luk sem bur gu 
w li stach skie ro wa nych do na szych władz pań stwo wych 
w okre sie kon gre so wym i zjaz do wym. Wszyst ko to do -
wo dzi, że spo łecz ność dział ko wa w Pol sce na dal nie zga -
dza się z tym, że:

• w na sze spra wy in ge ru ją oso bi sto ści, któ re na co dzień
po win ny stać na stra ży na szych praw usta wo daw czych 
i kon sty tu cyj nych, ta kie jak np. Rzecz nik Praw Oby wa -
tel skich, I Sę dzia Są du Naj wyż sze go, Pro ku ra tor Ge ne ral -
ny, a na wet sam usta wo daw ca w oso bie by łe go Mar szał ka
Sej mu p. Grze go rza Sche ty ny;

• że Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go w Pol sce pod -
trzy mu je swo je za skar że nie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. w za kre sie jej
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nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP i że nie wy co fał do tąd te -
go za skar że nia z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go;

• że w Try bu na le Kon sty tu cyj nym RP na dal znaj du je się
skry ty ko wa na przez na szą spo łecz ność opi nia Mar szał ka
Sej mu pa na Grze go rza Sche ty ny z dn. 8.12.2010 r. dot.
w/w usta wy w kon tek ście wy mie nio ne go za skar że nia;

• że ist nie ją prze słan ki świad czą ce o tym, że idea nada nia
dział kow com zmie nio nych praw usta wo daw czych na dal
przy świe ca nie któ rym krę gom sej mo wym i rzą do wym;

• i że do dnia dzi siej sze go, po mi mo upły wu wie lu mie -
się cy, nie zo sta ła zmie nio na ne go wa na przez nas de le ga -
cja usta wo daw cy ma ją ca re pre zen to wać Sejm przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w trak cie roz pa try wa nia po -
wyż sze go za skar że nia - cho dzi tu o wy ty po wa nych do tej
ro li po słów pa na An drze ja De rę i pa na Sta ni sła wa Pię tę;

Ta ka sy tu acja wzbu dza nasz nie po kój i nie za do wo le nie.
Do wo dzi, że stan na sze go za gro że nia trwa na dal. Jest to

smut ne i że nu ją ce, w głów nej mie rze do ty ka bo wiem naj -
uboż szych warstw pol skie go spo łe czeń stwa tj. ren ci stów
i eme ry tów. Dla te go też ape lu je my do wszyst kich od po -
wied nich szcze bli władz pań stwo wych, usta wo daw czych
i są dow ni czych o spo wo do wa nie:

• wy co fa nia za skar że nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. na jej nie zgod ność 
z Kon sty tu cją RP, zgło szo ne go do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go przez I Sę dzie go Są du Naj wyż sze go;

• wy co fa nia opi nii Mar szał ka Sej mu p. Grze go rza Sche -
ty ny ko re spon du ją cej z tym za skar że niem;

• za prze sta nia i nie pro wa dze nia dzia łań ma ją cych na
ce lu zmia ny usta wo daw cze dot. ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce;

• wy co fa nia z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po słów PiS
wy zna czo nych do obro ny sta no wi ska Sej mu przy roz pa -
try wa niu w/w za skar że nia;

Se kre tarz
/-/ Ma ciej Skó rzyń ski

Wi ce pre zes
/-/ Je rzy Ha chu ła

Wi ce pre zes
/-/ Wła dy sław Lep ka

Prze w. Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Jo chen Kie sch nik

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Zyg munt Krsch ka

Pre zes
/-/ Je rzy Kar piń ski

Za rząd ROD im. M. Ko per ni ka w Tar no wie

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za rząd ROD im. M. Ko per ni ka w Tar no wie oraz dział -

kow cy z naj star sze go ogro du w Ma ło pol sce, któ ry po wstał
w 1930 r., zwra ca się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o wspar -
cie wszyst kich pol skich dział kow ców w ich sta ra niach 
o za cho wa nie swo ich praw. Z nie po ko jem ode bra li śmy za -
skar że nie na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2007 r. do Try bu na łu Kon sty tu cyj-
ne go. Usta wa cie szy się uzna niem i po par cie o czym
świad czą pod pi sy w jej obro nie. Pod wa ża nie praw dział -
kow ców za gwa ran to wa nych usta wą, spra wi, że przy szłość

ogro dów jest za gro żo na. Do ro bek mi lio na ro dzin mo że
zo stać utra co ny na za wsze. Usta wa cał ko wi cie nas za da -
wa la nie wy ma ga żad nych zmian i nie na le ży nisz czyć te -
go co jest dla nas do bre i funk cjo nu je wła ści wie. Ma my
na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek wła ści wie od bie rze treść na -
szej proś by w przed mio cie spra wy, że wy ko rzy stu jąc swo -
je moż li wo ści i upraw nie nia uczy ni wszyst ko, co moż li we
że by roz wią za nia pro po no wa ne przez Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go oraz in nych po li ty ków dą żą cych do li kwi da cji
PZD nie zo sta ły wdro żo ne w ży cie. Bę dzie my za to bar -
dzo wdzięcz ni.

Łą czy my wy ra zy sza cun ku i po wa ża nia 

Pre zes ROD im. M. Ko per ni ka 
/-/ An na Ko zy ra

Tar nów, 13 lu te go 2012 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wi śnie wo”
w Wa go wie gm. Po bie dzi ska w imie niu dział kow ców
użyt ku ją cych swo je dział ki w Wa go wie, zwra ca się do Pa -
ni Mar sza łek, do przed sta wi cie li Sej mu oraz do or ga nów
sta no wią cych pra wo w na szym Pań stwie aby w koń cu za -
koń czyć cią głe nę ka nie dział kow ców.

Ja ko gru pa lu dzi któ ra swo je ni skie do cho dy wło ży ła na
urzą dze nie skraw ka grun tu z my ślą o tym, że na sta re la -
ta bę dzie mo gła sko rzy stać z wy po czyn ku nie po no sząc 
z te go ty tu łu du żych kosz tów.

Nie stać nas na wy jaz dy nad mo rze i do in nych kra jów,
aby cho ciaż raz w ży ciu ostat nie chwi le spę dzić atrak cyj -
nie i w spo ko ju. Je dy nym moż li wym na szym ce lem jest,
aby móc w spo ko ju prze by wać na tym skraw ku zie mi 
w oto cze niu przy ro dy.

Te go nam nie po zwa la ją ci co ma ją pie nią dze i chcą zli -
kwi do wać te miej sca dla du żych pie nię dzy. Od kil ku na stu

lat sto su ją roż ne spo so by, aby nas nie po ko ić. My pi sze my
pe ty cje i ape le, któ re do tych czas nic nie da ją. Nie ma my
spo ko ju. Ma my już te go do syć. Czy tak ma być w Pań -
stwie pra wa, któ re słu ży spo łe czeń stwu?

Pro si my Pa nią Mar sza łek i oso by od po wie dzial ne za
sta no wie nie pra wa, aby to w koń cu za koń czyć i po zwo lić
nam spę dzić te ostat nie chwi le ży cia w spo ko ju za trud ja -
ki wnie śli śmy w urzą dza nie tych nie użyt ków.

W ostat nim okre sie do obro ny na szych in te re sów przez
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym Ko mi sja Sej mo wa wy zna -
czy ła po słów An drze ja De rę i Sta ni sła wa Pię tę. Są to prze -
ciw ni cy ist nie nia ogro dów dział ko wych, wy cho dząc 
z za ło że nia, że tyl ko „pry wa ta” jest pra wi dło wa, a nie
uzna ją żad ne go spo łecz ne go dzia ła nia, na któ re po wo łu ją
się wszyst kie or ga ny w na szym pań stwie.

Pro si my Pa nią Mar sza łek i oso by sta no wią ce pra wo o
spo kój i za bez pie cze nie na szych praw do skraw ków zie mi.

Za rząd ROD „Wi śnie wo” w Wa go wie

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Se kre tarz
/-/ Ga brie la Mą czyń ska

Pre zes
/-/ Hie ro nim Mie sza ła

Wa go wo, 10 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD im. 22 Lip ca w Ostro wie Wiel ko pol skim

Sza now na Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz

STANOWISKO

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 22 Lip ca
w Ostro wie Wiel ko pol skim, du że go kom plek su dział ko -
we go, w któ rym upra wia dział ki bli sko 700 ro dzin dział -
ko wych jest za nie po ko jo ny bra kiem re ak cji ze stro ny Pa ni
na List otwar ty de le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Dział kow cy by li obu rze ni i zbul wer so wa ni wnio skiem
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją do brze funk cjo nu ją cej Usta wy z 2005 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

Uzna li śmy to za ko lej ną ini cja ty wę wy mie rzo ną w fun -
da men tal ne pod sta wy ru chu dział ko we go w Pol sce oraz
pra wa dział kow ców przez dzie się cio le cia.

Po zba wie nie mi lio mo wej rze szy dział kow ców naj waż -
niej szych gwa ran cji usta wo wych za gra ża ist nie nie ogro -
dów dział ko wych.

Ogro dy dział ko we to te re ny zie lo ne, sta no wią do sko na -
łą po moc so cjal ną oraz są miej scem wy po czyn ku ca łych
ro dzin lu dzi pra cy.

Nie zro zu mia łe dla nas jest wy ty po wa nie po słów Sta ni -
sła wa Pię ty i An drze ja De ry do re pre zen to wa nia Sej mu
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, któ rzy w prze szło ści
okre śla li się ja ko wy raź nie prze ciw ni cy wspo mnia nej
Usta wy. Sza now na Pa ni Mar sza łek!

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 
22 Lip ca w Ostro wie Wiel ko pol skim zwra ca ją się do Pa -
ni Mar sza łek o wy ty po wa nie in nych osób ja ko re pre zen -
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tan tów Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym oraz
pro szą Pa nią Mar sza łek o po moc w obro nie dział kow ców
i do brze funk cjo nu ją cej Usta wy z 8 lip ca 2005 r. gwa ran -

tu ją cej dział kow com Pol skim pra wa na by te 
w prze szło ści.

Za Za rząd

Wi ce pre zes
/-/ Sta ni sław Ma łec ki

Pre zes 
/-/ Lech Kin da

Ostrów Wiel ko pol ski, 6 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „Dęb ni ki” w Kra ko wie

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Dęb ni ki” 

w Kra ko wie, kie ru je do Pa ni Mar sza łek po niż sze sło wa 
w imie niu dział kow ców na sze go ogro du.

Nie zga dza my się z opi nia mi, ja ko by usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku by ła 
w ca ło ści nie zgod na z Kon sty tu cją RP. Jak to moż li we,
że by Sejm uchwa lił, a na stęp nie ne go wał za pi sy tej sa mej
usta wy. Ośmie la my się tak twier dzić, bo przed sta wi cie le
Sej mu, po sło wie An drzej De ra i Sta ni sław Pię ta ma ją cy
re pre zen to wać Sejm przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym,
są prze ciw ni ka mi usta wy o ROD, to wła śnie bu dzi nasz
sprze ciw.

Nie ro zu mie my dla cze go, ar gu men tu jąc nie kon sty tu cyj -
ność prze pi sów usta wy, przy ta cza się frag men ty za pi sów,
któ re ni ko go w ni czym nie ogra ni cza ją. Uwa ża my, że pod -
no szo ne kwe stie prze ciw dzia ła nia mo no po lo wi PZD, nie
ma ją uza sad nie nia, po nie waż nie krę pu ją żad nej or ga ni -
za cji w za kła da niu ogro dów dział ko wych. Wia do mo, że

na te re nie Pol ski funk cjo nu je wie le ogro dów nie na le żą -
cych do PZD.

Człon ko wie PZD nie zga dza ją się jed nak z pod jaz do -
wy mi dzia ła nia mi człon ków róż nych sto wa rzy szeń za kła -
da nych na grun tach użyt ko wa nych przez Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we, dzia ła ją cych czę sto pod ad re sem
ogro du PZD i re pre zen tu ją cych wła sne in te re sy ze szko -
dą dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go. To gru py osób
naj czę ściej ła mią cych prze pi sy, do pusz cza ją cych się sa -
mo wo li bu dow la nej i za miesz ku ją cy na dział ce ogro do -
wej, to tym lu dziom za le ży na uchy le niu usta wy.

Uprzej mie pro si my, aby Pa ni Mar sza łek roz wa ży ła
moż li wość spo tka nia z przed sta wi cie la mi Pol skie go
Związ ku Dział kow ców – or ga ni za cji, któ ra swo je ra cje
przed sta wi w spo sób ra cjo nal ny i uczy ni je ak cep to wal -
ny mi.

Chce my wie rzyć, że naj wyż szy or gan usta wo daw czy 
w pań stwie, nie bę dzie pod wa żał wła snych de cy zji usta mi
po słów An drze ja De ry i Sta ni sła wa Pię ty.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Człon ko wie Za rzą du ROD „Dęb ni ki”

Kra ków, 22 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Związ ko -

wiec” w Zie lo nej Gó rze zwra ca się do Pa ni z proś bą 
o wspar cie dzia łań mi lio nów pol skich dział kow ców w
obro nie uchwa lo nej 8 lip ca 2005 r., Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Za sta na wia ją cym dla nas je 6t
fakt skie ro wa nia przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio -
sku o stwier dze nie nie god no ści z Kon sty tu cją tej usta wy.

Pro szę po zwo lić, że przy wo ła my je den z ar ty ku łów Kon -
sty tu cji RP: „Art. 12. Rzecz po spo li ta Pol ska za pew nia wol -
ność two rze nia i dzia ła nia związ ków za wo do wych,
or ga ni za cji spo łecz no -za wo do wych rol ni ków, sto wa rzy szeń,
ru chów oby wa tel skich, in nych do bro wol nych zrze szeń oraz
fun da cji”. Wnio sek stoi wbrew te mu ar ty ku ło wi. Jest to za -
prze cze nie wol no ści zrze sza nia się, funk cjo no wa nia or ga -
ni za cji spo łecz nych. Czy Pol ski Zwią zek Dział kow ców
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ja ko utwo rzo na i dzia ła ją ca w ra mach pra wa or ga ni za cja
spo łecz na nie ma moż li wo ści swo bod ne go dzia ła nia I dba -
nia o in te re sy swo ich człon ków? Dla cze go nam dział kow -
com a jed no cze śnie oby wa te lom te go Pań stwa pró bu je się
ode brać, pra wo wła sno ści, ne gu je się za sa dę wy pła ca nia
od szko do wa nia za od bie ra ny ma ją tek?

II Kon gres PZD zwo ła ny w 2011 ro ku do bit nie po ka -
zał, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców to ogrom na or ga ni -
za cja zrze sza ją ca zde ter mi no wa nych lu dzi, go to wych
bro nić swo ich praw i wol no ści. Lu dzi sku tecz nych w tym
dzia ła niu a bio rąc pod uwa gę ich ogrom ne i dłu go let nie
do świad cze nie ży cio we bar dzo wy trwa łych.

Dział kow cy zrze sze ni w na szym ogro dzie to w zde cy -
do wa nej więk szo ści lu dzie star si, eme ry ci, ren ci ści, któ rzy
prze szedł szy w ży ciu róż ne chwi le chcą mieć spo kój,
odro bi nę ra do ści i gwa ran cję re kre acji, wy po czyn ku na
wła sny mi rę ka mi za kła da nych, za go spo da ro wy wa nych
dział kach. Lu dzie ci nie jed no krot nie kosz tem du żych wy -
rze czeń la ta mi pie lę gno wa li dział ki, wło ży li w nie ogrom
wy sił ku, pra cy, i co naj waż niej sze pie nię dzy. Te raz sły -
sząc o tak bez względ nym ata ku na usta wę gwa ran tu ją cą

im bez pie czeń stwo i pra wa, od bie ra ją to bar dzo oso bi ście,
per so nal nie, bo ją się co da lej z ni mi bę dzie.

Ma jąc na uwa dze do bro, spo kój, bez pie czeń stwo oraz
gwa ran cję praw i wol no ści oby wa tel skich pol skich dział -
kow ców a w szcze gól no ści re pre zen to wa nych przez nas
dział kow ców ROD „Związ ko wiec” zde cy do wa nie sprze -
ci wia my się wnio sko wi do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
i po kła da my w Pa ni Mar sza łek na dzie ję, iż wes prze nas
w tych dzia ła niach. Uwa ża my, że dys kry mi nu je się nas
dział kow ców, oby wa te li od bie ra jąc nam kon sty tu cyj ne
gwa ran to wa ne pra wa.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Jest Pa ni jed ną z naj waż niej szych osób w na szym Pań -

stwie, jed no cze śnie ja ko Mar sza łek Sej mu sku pia Pa ni 
w swo ich rę kach de le go wa ne przez nas, na szym przed sta -
wi cie lom man da ty do re pre zen to wa nia spo łe czeń stwa.
Ma my na dzie ję, że wpływ Pa ni Mar sza łek na pro ces sta -
no wie nia pra wa w POLSCE bę dzie od zwier cie dle niem in -
te re su spo łecz ne go kil ku mi lio nów oby wa te li usil nie
za bie ga ją cych o wy słu cha nie i zro zu mie nie.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ Prze my sław Buł ło

Zie lo na Gó ra, 22 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 2 Ar mii
Woj ska Pol skie go w Po zna niu, zrze sza ją cy 640 dział kow -
ców, od lat uzna wa ny za je den z naj pięk niej szych ogro -
dów w Okrę gu Po znań skim, z nie po ko jem ocze ku je na
wer dykt Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie ze skar gi
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie kon sty tu cyj no ści
na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Je ste -
śmy jed nym z wie lu ogro dów ob ję tych rosz cze nia mi, któ -
re w przy pad ku uzna nia nie kon sty tu cyj no ści za pi sów
usta wy mo gą utra cić swo je te re ny. Szcze gól nym nie po -
ko jem na pa wa nas de cy zja Sej mu RP po przed niej ka den -
cji wy zna cza ją ca do re pre zen to wa nia przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym w imie niu Pa ni Mar sza łek nie prze jed na -
ne go prze ciw ni ka na szej usta wy po sła An drze ja De rę. Nie
jest to do bry i obiek tyw ny re pre zen tant Sej mu. Zna my go
prze cież ja ko au to ra od rzu co ne go przez Sejm w 2009 r. w
pierw szym czy ta niu pro jek tu wy bit nie szko dli wej i nie re -
al nej usta wy o ogro dach dział ko wych.

Pro si my Pa nią Mar sza łek o zwe ry fi ko wa nie tej de cy zji
i wy zna cze nie po sła, któ ry bę dzie bro nił po pie ra nej przez
więk szość dział kow ców usta wy, a nie ob na żał jej sła bo ści,
tak jak to ten den cyj nie czy nił w pod czas po przed niej roz -
pra wy przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w spra wie 
art. 10 usta wy z wnio sku Gmi ny Wro cław.

Chce my wie rzyć, że Pa ni Mar sza łek i Sejm RP bę dą
bro nić bo ga tej tra dy cji i do rob ku pol skie go ru chu dział -
ko we go. Chce my utrzy mać swo je ogro dy i wie rzy my, że
tak jak słu ży ły na szym oj com, słu żą nam, bę dą też w przy -
szło ści słu żyć na szym dzie ciom. Ogro dy słu żą nam do
wy po czyn ku, przez ruch na świe żym po wie trzu ra tu ją na -
sze zdro wie, a na sze dzie ci i mło dzież uczą sza cun ku dla
na tu ry. Nie daj my znisz czyć tych war to ści w imię in te re -
sów grup za in te re so wa nych prze ję ciem te re nów ogro dów
dział ko wych.

Li czy my na Pa nią Mar sza łek!

Se kre tarz
/-/ Sta ni sław Swo rek

Wi ce pre zes
/-/ Ze non PtakPo znań, 23 lu te go 2012 r.
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My dział kow cy w Pol sce łu dzi li śmy się, że ma so we re -
zo lu cje, sta no wi ska, ape le i li sty po par cia bę dą ode bra ne,
ja ko wy raz oby wa tel skiej świa do mo ści i po czu cia pra wo -
rząd no ści. Mie li śmy na dzie ję, że zo sta nie my po trak to wa -
ni, ja ko part ner do roz mów, aby roz wią zać po wsta łe pro b-
le my, a oka za ło się, że nie ma my pra wa gło su. Nie kwe -
stio nu je my Kon sty tu cji RP, ale przy po mi na my, że mi lion
ro dzin dział ko wych to oby wa te le na sze go kra ju. Ogro dy
dział ko we nie słu żą tyl ko wy bra nej gru pie spo łecz nej, ale
są obiek ta mi uży tecz no ści pu blicz nej, ele men tem po zy -
tyw nych od dzia ły wań na śro do wi sko i miesz kań ców. Je -
ste śmy le gal ną or ga ni za cją, prze strze ga ją cą obo wią-
zu ją cych prze pi sów i ja ko oby wa te le Rze czy po spo li tej do -
ma ga my się re spek to wa nia na szych praw. Z wy stą pie nia
I Pre ze sa SN wy ni ka, że two rzy teo rie o nie kon sty tu cyj -
no ści za pi sów w usta wie i szu ka przy sło wio wej dziu ry 
w ca łym. Nie jest on prze cież jed nym i naj waż niej szym
au to ry te tem pra wa a wy su wa żą da nie zmie rza ją ce do
stwier dze nia, że za pi sy usta wy o ROD są sprzecz ne 
z Kon sty tu cją, pod pie ra jąc swe te zy spra wie dli wo ścią
spo łecz ną, wol no ścią zrze sza nia się, pań stwem pra wa itp.
Za skar żo na usta wa usta no wio na przez Sejm RP sie dem
lat te mu (8.07.2005 r.) zo sta ła za twier dzo na przez Se nat,
pod pi sa na przez Pre zy den ta, a więc na czel ne or ga ny na -
sze go Pań stwa re pre zen tu ją ce na ród. Pol ski Zwią zek
Dział ko wy uzy skał wpis do Kra jo we go Re je stru Są do we -
go a sta tut PZD zo stał za twier dzo ny orze cze niem są do -
wym. Spo łecz ność dział kow ców za sta na wia się, gdzie
by li ci wszy scy obec ni wnio sko daw cy, gdy pięć lat te mu
uchwa lo no uchwa łę o ROD? Czy wów czas wszyst kie
unor mo wa nia praw ne za war te w tej usta wie by ły kon sty -
tu cyj ne, a dzi siaj już nie? Czy wia ra oby wa te li w kon sty -
tu cję i ochro nę wła sno ści ma stać się pu stym slo ga nem
lub nic nie zna czą cym fra ze sem? Czy w de mo kra tycz nym
pań stwie pra wa moż na sto so wać róż ne mia ry pra wa?
Wnio sek I Pre ze sa SN z dn. 6.09. 2010 r. od bie ra my, ja ko
szcze gól nie nie przy ja zny dla dział kow ców i PZD, bo jak

ina czej od nieść się ma my do stwier dze nia naj wyż szej wła -
dzy są dow ni czej w na szym kra ju, że usta wa na ru sza ład
kon sty tu cyj ny de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa. Przez ta -
kie stwier dze nie ob ra ża się nie tyl ko nas dział kow ców, ale
rów nież wła dzę usta wo daw czą – Sejm, Se nat i Pre zy den -
ta RP. Naj więk sze zdzi wie nie bu dzi fakt, iż I Pre zes Są du
Naj wyż sze go kie ru je do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
za miast wnio sku o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP.

Wy ra ża my swój sprze ciw wo bec ta kie go wnio sku, któ -
ry w nie upraw nio ny i nie uza sad nio ny spo sób in ge ru je 
w pra wa i obo wiąz ki rze szy użyt kow ni ków dzia łek do -
bro wol nie zrze szo nych w PZD. Po pu li stycz na i jaw na po -
li tycz nie ini cja ty wa przed sta wi cie la pol skie go są dow nic-
twa sta no wi pod wa że nie fun da men tal nych re gu la cji praw -
nych i za sad na któ rych opie ra się li czą ca w Pol sce spo -
łecz na or ga ni za cja ja kim jest Nasz Zwią zek. Ta ini cja ty wa
w swej kon se kwen cji pod płasz czy kiem gór no lot nych ha -
seł i krucz ków praw nych zmie rza wprost do pa ra li żu i li -
kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Chce my się
po wo łać na je den z ar ty ku łów Kon sty tu cji RP – art. 12.
Rze czy po spo li ta Pol ska za pew nia wol ność two rze nia 
i dzie le nia związ ków za wo do wych, or ga ni za cji spo łecz -
no -za wo do wych rol ni ków, sto wa rzy szeń ru chów oby wa -
tel skich, in nych do bro wol nych zrze szeń oraz fun da cji.
Wnio sek Pre ze sa SN stoi wbrew te mu ar ty ku ło wi. Czy
PZD ja ko utwo rzo na i dzia ła ją ca w ra mach pra wa or ga ni -
za cja spo łecz na nie ma moż li wo ści swo bod ne go dzia ła -
nia i dba nia o in te re sy swo ich człon ków? Pan Pre zes Są du
Naj wyż sze go przez swą upo rczy wą ini cja ty wę nie zda je
so bie spra wy, że za siał ziar no nie za do wo le nia ca łe go spo -
łe czeń stwa, obu dził fa lę ma so we go bun tu. Kto weź mie
od po wie dzial ność za zda rze nia i za miesz ki w wie lu mia -
stach w Pol sce?

Wszel ki mi me to da mi bę dzie my bro nić in te re sów dział -
kow ców i ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

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

Pre zes
/-/ Jó zef De ni siuk

Za rząd ROD „Pszczół ka” w Bia łej Pod la skiej

Mar sza łek Sej mu RP
w War sza wie

STANOWISKO
Użyt kow ni ków i Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pszczół ka” w Bia łej Pod la skiej

Bia ła Pod la ska, 22 lu te go 2012 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du „Zło cień” w Za mo ściu po
od by tej de ba cie z dział kow ca mi zrze szo ny mi w w/w ogro -
dzie wy ra ża swo je za nie po ko je nie i sprze ciw wo bec pro -
jek tu zmian usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 r.

Dla te go też zwra ca my się z proś bą o wspar cie dział kow -
ców w za cho wa niu ak tu al nie obo wią zu ją cych re gu la cji
praw nych. Oba wia my się, iż zmia na usta wy do pro wa dzi
do po trak to wa nia te re nów pod Ro dzin ny mi Ogro da mi
Dział ko wy mi ja ko te re ny in we sty cyj ne z cał ko wi tym po -
mi nię ciem dział kow ców.

W prze wa ża ją cej czę ści dział kow ca mi są eme ry ci i ren -
ci ści oraz ich ro dzi ny, któ rzy pra gną po okre sie ak tyw no -
ści za wo do wej spo koj nie ob co wać z przy ro dą wie dząc, że
wszyst ko co znaj du je się na użyt ko wa nej przez niech
dział ce sta no wi je go wła sność.

Dą że nie do cią głe go ulep sza nia kosz tem wła sne go na der

skrom ne go bu dże tu ro dzin ne go dział ki i jej oto cze nia ja -
ko wspól nej wła sno ści dział kow ców uatrak cyj nia oto cze -
nie da jąc ich wła ści cie lom sa tys fak cję z wła snej pra cy.
Pod wa że nie praw dział kow ców za gwa ran to wa nych usta -
wą o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, spra wia, że
przy szłość ogro dów dział ko wych i ich wła ści cie li jest za -
gro żo na po mi mo wie lo let niej tra dy cji i do rob ku wie lu po -
ko leń.

Dla te go też uwa ża my ja ko pra cu ją cy spo łecz nie i de mo -
kra tycz nie wy bra ni re pre zen tan ci na sze go ogro du zwró -
cić się do Pa ni Mar sza łek ja ko przed sta wi cie la na ro du 
i le ka rza o wspar cie swym au to ry te tem na szej proś by 
i utrzy ma nie do tych cza so we go sta nu praw ne go Ogro dów
Dział ko wych. Dla te go w peł ni po pie ra my skie ro wa ny do
Pa ni Mar sza łek list otwar ty IX Kra jo we go zjaz du De le -
ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 16 grud -
nia 2011 roku.

Z po wa ża niem 
Or ga ny Sta tu to we Za rzą du 

Za rząd ROD „Zło cień” w Za mo ściu

Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej 
War sza wa

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ur szu la Fry kow ska

Pre zes
/-/ Bar ba ra Kie rzyk 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Sta ni sław Wrzeszcz

Za mość, 22 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD im. Trans por to wiec w Hru bie szo wie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Dział kow ców i człon ków ROD im. Trans por to wiec w Hru bie szo wie 

w spra wie zło że nia wnio sku do I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

My użyt kow ni cy dzia łek i Za rząd ROD im. Trans por to -
wiec w Hru bie szo wie je ste śmy za sko cze ni i obu rze ni ini -
cja ty wą I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry pi smem z dnia
06.09.2010 ro ku za kwe stio no wał 4 ar ty ku ły Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych uchwa lo nej przez Sejm

RP w dniu 08.07.2005 ro ku.
Oświad cza my, że bę dzie my bro nić in te re sów dział ko -

wi czów i ist nie nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.
Go rą co ape lu je my o po zo sta wie nie Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych w do tych cza so wym brzmie niu.

Pre zes
/-/ Jan Pie tru szyń ski

Hru bie szów, 21 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Wy da rze nia ostat nich lat, a zwłasz cza de mon stra cyj ne -

go sto sun ku władz pań stwo wych wo bec Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców wy mu si ły na nas pod ję cie sze ro kiej
dys ku sji na te mat przy szło ści pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go. W na stęp stwie jed no znacz nych opi nii uzna -
li śmy za ko niecz ne przy łą czyć się do po wszech ne go pro -
te stu prze ciw ko pla nom władz par la men tar nych i rzą do-
wych po dej mu ją cych dzia ła nia zmie rza ją ce do li kwi da cji
ogro dów dział ko wych. Wy po wia da my się w tej spra wie
w imie niu 300 ro dzin dział ko wych na sze go ogro du „Sło -
necz ne Wzgó rza” w Lu bli nie.

Pra gnie my po in for mo wać Pa nią Mar sza łek, że dzię ki
na szym dział kom ma my do stęp do zdro wej żyw no ści -
wa rzyw i owo ców oraz ak tyw ne go wy po czyn ku. Ogród
nasz po wstał przed 40 la ty na nie użyt kach – te re nach bio -
lo gicz nie zde gra do wa nych, a dziś sta no wi kwit ną cy zie lo -
ny ob szar ko rzyst nie zmie nia ją cy wi ze ru nek Mia sta
Lu bli na. Na na szym ogro dzie dział kow cy spo ty ka ją się 
z przy ja ciół mi, ob cho dzą uro czy sto ści ro dzin ne – uro dzi -
ny, imie ni ny czy rocz ni ce ślu bów. Jest też miej scem spo -
tkań star sze go i mło de go po ko le nia dział kow ców, lu dzi
bez ro bot nych i czyn nych za wo do wo, o róż nym sta tu sie
spo łecz nym.

Do wal ki z ogro da mi za an ga żo wa li się: Rzecz nik Praw

Oby wa tel skich, Mi ni ster stwo In fra struk tu ry, Naj wyż sza
Izba Kon tro li, a przed dwo ma la ty I Pre zes Są du Naj wyż -
sze go. Wie my, że wszel kie ini cja ty wy prze ciw ko dział -
kow com są po dej mo wa ne w in te re sie nie wiel kich śro-
do wisk eko no micz nych ma ją cych wła sną re pre zen ta cję
we wła dzach pań stwo wych. Za ta ką oce ną świad czy po -
sta wa władz par la men tar nych, któ ra mi mo ogrom nej licz -
by pro te stów i ape li dział kow ców igno ru ją ten waż ny głos
spo łecz ny. Po dob nie oce nia my sta no wi sko by łe go Mar -
szał ka Sej mu, któ ry wska zał w swo jej opi nii na po trze bę
zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Opi sa ne wy żej sta no wi ska ma ją cha rak ter ten den cyj ny
i zmie rza ją do uzy ska nia przez I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go wnio sko wa ne go orze cze nia, a tym sa mym ra dy kal -
nej zmia ny sy tu acji praw nej dział kow ców i ich ogro dów.

Pra gnie my zde cy do wa nie pod kre ślić, że dział kow cy i ich
ro dzi ny wy so ko oce nia ją usta wę o ROD, któ ra w peł ni speł -
nia swo je za da nia i w prak ty ce spraw dzi ła się w dzia łal no -
ści ogro dów dział ko wych. W na szym mie ście nie jest też
kwe stio no wa na przez sa mo rząd miesz kań ców. Z wy mie -
nio nych wzglę dów zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o
wspar cie dzia łań na sze go śro do wi ska dział ko we go, o za -
cho wa nie prze pi sów usta wy o ROD, któ re za pew nia ją ist -
nie nie w Pol sce ru chu dział ko we go, funk cjo no wa nie i
roz wój ogro dów dział ko wych dla dział kow ców i ich ro dzin.

Z wy ra za mi sza cun ku
Za rząd ROD 

Pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Wy rost kie wicz

Za rząd ROD „Sło necz ne Wzgó rza” w Lu bli nie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek
Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej

Lu blin, 21 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „IRENA” w Bia łej Pod la skiej

Pa ni
Mar sza łek Sej mu

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ire na” 
w Bia łej Pod la skiej wy ra ża sprze ciw wo bec wnio sku 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go w spra wie stwier dze nia nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Wnio sek Pa na Pre ze sa jest nie uza sad nio ny i krzyw dzą -
cy dla dział kow ców, po nie waż zmie rza do za blo ko wa nia

roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go, po zba wie nia wła sno -
ści na sa dzeń i urzą dzeń na dział kach oraz li kwi da cji PZD,
któ ry od wie lu lat bro ni dział kow ców przed ata ka mi na
nasz Zwią zek.

Ape lu je my o po zo sta wie nie za pi sów Usta wy o ROD 
w nie zmie nio nym kształ cie, któ ry gwa ran tu je dział kow -
com spo koj ne upra wia nie dzia łek.

Za rząd ROD
/-/ 3 pod pi sy 

Bia ła Pod la ska, 17 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców ROD „Tu li pan” w Bia łej Pod -

la skiej zwra ca my się do Pa ni z ape lem o za ję cie po zy tyw -
ne go sta no wi ska w spra wie utrzy ma nia do tych cza so wej
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych w nie zmie -
nio nym kształ cie.

Wie rzy my w Pa ni du że do świad cze nie za wo do we i spo -
łecz ne i wie dzę o tym, jak wiel kie zna cze nie dla wie lu ty -
się cy Po la ków i ich ro dzin sta no wi upra wa dzia łek.
Pro si my o po zo sta wie nie bez zmian ca łej usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ ra cie szy się ogól ną
ak cep ta cją spo łecz ną dział kow ców i gwa ran tu je trwa łość
roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go.

W imie niu dział kow ców
Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ Wan da Ko rol czuk

Za rząd ROD „Tu li pan” w Bia łej Pod la skiej

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Bia ła Pod la ska, 15 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „Ja rzyn ka” w Bia łej Pod la skiej

Do Mar szał ek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu,
Prze sła nia II Kon gre su PZD pod ję te przez 4 ty sią ce

przed sta wi cie li więk szo ści pol skich ogro dów dział ko -
wych w obec no ści licz nych po li ty ków i przed sta wi cie li
sa mo rzą du lo kal ne go a tak że przed sta wi cie li eu ro pej skie -
go ogrod nic twa dział ko we go sta no wią do bit ny głos pol -
skich dział kow ców w obro nie praw za pi sa nych w usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Za rząd rod Ja rzyn -
ka po dzie la tro skę o przy szłość ogrod nic twa dział ko we go
za gro żo ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go ja ko
zmie rza ją ce do uni ce stwie nia po nad 100-let nie go ru chu
dział ko we go.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Cy tat Kanc lerz Nie miec do nie miec kich dział kow ców:

„Wo bec fak tu po zy tyw ne go od dzia ły wa nia ogro dów nasz
kraj mo że po czy tać so bie za szczę ście, że w wie lu sto wa -
rzy sze niach zmia na po ko le nio wa do ko nu je się wzor co wo
za bez pie cza jąc w ten spo sób przy szłość” 

(dr. An ge la Mer kel). 

Cy tat ten na le ża ło by za adre so wać i za de kla ro wać
wszyst kim po li ty kom spra wu ją cym wła dzę w Pol sce.

Pod wa ża nie wszyst kich praw dział kow ców za gwa ran to -
wa nych usta wą o ROD, spra wia, iż przy szłość ogro dów
dział ko wych jest za gro żo na jak ni gdy do tych czas. Dla te -
go też, ja ko de mo kra tycz nie wy bra ny Za rząd ROD „Ja -
rzyn ka” zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o po moc w
obro nie na szej naj lep szej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych.

Za rząd ROD „Ja rzyn ka” 
/-/ Ro mu ald Jar mo sze wicz Bia ła Pod la ska, 10 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD im. Ko le jarz w Bia łej Pod la skiej

STANOWISKO
ROD im Ko le jarz w Bia łej Pod la skiej

Pra gnie my w imie niu kil ku dzie się ciu Ogro dów z te re nu
po wia tu bial sko po dla skie go, prze ka zać Pa ni Mar sza łek

Sej mu na sze sta no wi sko w spra wie za gro że nia Usta wy 
z 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i li kwi -
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da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Kra jo wej Ra dy 
w War sza wie.

Ugru po wa nie opo zy cyj ne PiS od dłuż sze go cza su zmie -
rza do uni ce stwie nia ru chu dział ko we go w Pol sce, po -
przez wno sze nie no wych pro jek tów ustaw. Wnio sko-
daw ca mi no wych ustaw był Pan Po seł Za lew ski, a ostat -
nio Po seł An drzej De ra.

Pre zes Są du Naj wyż sze go za skar żył Usta wę z dnia 
8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o nie zgod no ści czte rech ar -
ty ku łów 10, 13, 17 i 24 ja ko nie kon sty tu cyj ne. Pan Mar -
sza łek Sej mu Sche ty na do re pre zen to wa nia rze szy
dział kow ców i na sze go związ ku wy zna czył jak na iro nię
dwóch po słów PiS An drze ja De rę i Sta ni sła wa Pię tę.

W obec nej sy tu acji da je my pod wąt pli wość su mien ne 

i rze tel ne re pre zen to wa nie przez wy zna czo nych po słów
PiS mi lio no wą rze szę dział kow ców. W obro nie Usta wy z
2005 r. dział kow cy skie ro wa li wie le pism in dy wi du al nych
i gru po wych, ape li, wnio sków, sta no wisk do naj wyż szych
Władz w Pań stwie.

Cią głe ata ki ze stro ny PiS na Pol ski Zwią zek Dział ko wy
i Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we spo wo do wa ły, że po nad
650 tys. dział kow ców w Pol sce, zło ży ło swo je pod pi sy 
o po zo sta wie nie Usta wy i Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w nie zmie nio nej for mie.

W peł ni po pie ra my dzia ła nia Pa na Pre ze sa Kra jo wej Ra -
dy Eu ge niu sza Kon drac kie go w obro nie Ogro dów i ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Po twier dze niem tych dzia łań by ło zor ga ni zo wa nie
dwóch Kon gre sów Pol skie go Związ ku Dział kow ców:

I KONGRES POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 
od by ty w Pa ła cu Kul tu ry i Sztu ki w War sza wie w dniu 14 lip ca 2009 r.

MOTTO
„W obro nie ru chu Ogro dów Dział ko wych”

II KONGRES POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Od by ty w Ha li Spor to wej Tor war w dniu 22 wrze śnia 2011 r.

MOTTO
„Dziś i Ju tro Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych”

Kon gre sy w ca łej roz cią gło ści po twier dzi ły słusz ność
dzia ła nia Związ ku w obro nie Usta wy z 2005 roku o ROD 
i obro nie PZD i Kra jo wej Ra dy, co zo sta ło po twier dzo ne
650 tys. pod pi sów.

Zwra ca my się z proś bą do Pa ni Mar sza łek Sej mu o wy -
co fa nie kan dy da tur po słów PiS wy zna czo nych do re pre -
zen ta cji ru chu dział ko we go przed Try bu na łem Kon sty-
tu cyj nym i za stą pie nie in ny mi kan dy da tu ra mi.

Or ga ni za cja na sza zrze sza po nad mi lion dział kow ców, 
a z ro dzi na mi, zna jo my mi i sym pa ty ka mi jest nas pa rę mi -
lio nów. Chce my spo koj nie upra wiać i wy po czy wać na na -
szych dział kach, czę sto na zy wa ny mi „Oa za mi Zie le ni”,
spę dzać mi le czas w gro nie ro dzi ny i przy ja ciół. Dział ka
znacz nie wspo ma ga bu dżet ro dzin ny w zdro wą i eko lo -
gicz ną żyw ność.

Sza now na Pa ni Mar sza łek, ci śnie się na usta py ta nie:

czy dział kow cy i nasz Zwią zek ma ją po no sić kon se kwen -
cje, iż pra wo, któ re uchwa lo ne gło sa mi więk szo ści tych
sa mych po słów ma być te raz uzna ne przez nich ja ko nie -
kon sty tu cyj ne, w tym rów nież pra wo na by te do wła sno ści
ja ką jest in fra struk tu ra na dział kach. Mu si my wie rzyć, że
oce na Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 2005 ro ku nie stwo rzy moż li -
wo ści li kwi da cji po nad 100-let nie go do rob ku ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce.

In ten cją na sze go pi sma skie ro wa ne go do Pa ni Mar sza -
łek Sej mu, by ło przed sta wie nie na szych trosk i trud no ści,
ja kie na po ty ka my w co dzien nym ży ciu w związ ku z obro -
ną Usta wy o ROD i PZD.

Wie rzy my, że sta no wi sko Pa ni Mar sza łek Sej mu bę dzie
po myśl ne ku za do wo le niu mi lio na dział kow ców i nie tyl -
ko.

W imie niu 140 człon ków ROD „Ko le jarz”
i po zo sta łych Ogro dów na sze go okrę gu

Pre zes ROD 
/-/ Je rzy No wak

Bia ła Pod la ska, 20 lu te go 2012r.
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My dział ko wi cze ROD „Se ma for” w Hru bie szo wie
uwa ża my, że pro jekt usta wy o sa mo rząd nym ogrod nic -
twie dział ko wym we dług au tor stwa PiS, to nic in ne go jak
wy kre śle nie z ma py kra jo bra zu Pol ski ogrod nic twa dział -
ko we go, któ re w po nad 100-let niej tra dy cji nie by ło tak
nę ka ne róż ny mi po my sła mi po li ty ków jak obec nie.

Treść pro jek tu jest ogól nie prze ra ża ją ca, do pro wa dza -
ją ca do upad ku wspa nia łe ogro dy, oa zy zie le ni, a wie le ty -
się cy dział kow ców po zba wia ją ca miej sca upra gnio ne go 
i za słu żo ne go wy po czyn ku, ob co wa nia z przy ro dą 
i wspar cia skrom ne go bu dże tu do mo we go.

Zu peł nie nie zro zu mia łym jest pro po no wa ne przy ję cie
ma jąt ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców przez Skarb
Pań stwa, tym cza sem jest to nie wąt pli wie do ro bek wy two -
rzo ny przez la ta kosz tem ca łej spo łecz no ści dział ko wej 
i jest jej wła sno ścią.

Uwa ża my, że przy ję cie przez Ra dy Gmin ogro dów uła -
twi tyl ko li kwi da cję już ist nie ją cych, do pro wa dzi do han -
dlu dział ka mi oraz znacz ne go wzro stu kosz tów wy ku pu 
i po sia da nia dział ki. Opła ty na utrzy ma nie ogro du, po dat -
ki i ra tal ne skład ki wy ku pu dział ki bę dą w znacz nym stop -
niu ob cią żać zwy kłe go dział ko wi cza.

W na szym ogro dzie „Se ma for” więk szość dział ko wi -
czów to eme ry ci, lu dzie star si, scho ro wa ni i spra co wa ni.

Dla nich po byt na dział ce to wiel ka przy jem ność i mi ły
od po czy nek. Są rów nież dział ko wi cze bez ro bot ni, dla któ -
rych po sia da nie swo ich wa rzyw i owo ców po zwa la na od -
po wied nią eg zy sten cję i prze ży cie. Obec nie nie któ rzy już
nie są w sta nie na za pła tę pod sta wo wych opłat za użyt ko -
wa nie dział ki.

Dla te go uwa ża my, że pro jekt no wej usta wy wy mie rzo -
ny jest prze ciw ko naj bied niej szej gru pie spo łecz nej,
przede wszyst kim w eme ry tów, ren ci stów i lu dzi nie za -
moż nych.

Uczest ni cząc w II Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ ry od był się w ubie głym ro ku w War sza wie
by łem świad kiem jak po li ty cy obie cy wa li su mien ną po -
moc dla dział ko wi czów, za rzu ca li się de kla ra cja mi po dej -
mo wa nia przy ja znych nam de cy zji w spra wie obro ny
ru chu dział ko we go w Pol sce. W dal szym cią gu wie rzy my
w zdro wy roz są dek na szych Par la men ta rzy stów i ma my
na dzie ję, że nie po zwo lą na żad ne zmia ny uchwa lo nej 
8 lip ca 2005 ro ku „Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych” i uchro nią na sze ogro dy przed za gła dą.

Dla te go bar dzo go rą co pro si my Pa nią Mar sza łek o za -
nie cha nie wpro wa dze nia zmian do obo wią zu ją cej usta wy
i po zo sta wie nie ist nie ją ce go sta nu praw ne go w za kre sie
ogrod nic twa dział ko we go.

W imie niu Za rzą du i dział ko wi czów ROD „Se ma for” 
w Hru bie szo wie

Pre zes ROD „Se ma for”
/-/ Bo gu sław Ja ku biak

Za rząd ROD „Se ma for” w Hru bie szo wie

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Za rzą du i dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Se ma for” w Hru bie szo wie

w spra wie Usta wy o sa mo rząd nym ogrod nic twie dział ko wym wg pro jek tu Pra wa i Spra wie dli wo ści

Hru bie szów, 18 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Za mo ściu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko le jarz” 
w Za mo ściu po za po zna niu się z do ku men ta mi IX Kra jo -
we go zjaz du De le ga tów PZD a tak że z li stem otwar tym
skie ro wa nym do Pa ni Mar sza łek w peł ni po pie ra te do ku -
men ty. Je ste śmy prze ko na ni, że usta wa z lip ca 2005 ro ku
w peł ni za bez pie cza na sze na by te pra wa. Pol ska to je dy -
ny kraj w Unii Eu ro pej skiej gdzie od po nad 20 lat w róż -

ny spo sób pró bu je się znisz czyć pra wie mi lio no wą or ga -
ni za cję.

Zda niem Za rzą du a tak że człon ków na sze go ogro du, nie
moż na zwal czać de mo kra tycz nej, sa mo rząd nej i sa mo fi -
nan su ją cej się or ga ni za cji bar dzo po trzeb nej jej człon kom.
Ogro dy dział ko we trze ba utrzy mać. Po wsta ły one kie dyś
na zie miach zde gra do wa nych ni ko mu nie po trzeb nych, zo -
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sta ły one wy ko na ne cięż ką pra cą, po tem dział kow ców 
i wy sił kiem ca łych ro dzin. Dział ka po pra wia bu dże ty do -
mo we wie lu bied nych i zu bo ża łych ro dzin na sze go Pań -
stwa.

Je ste śmy or ga ni za cją, któ ra wbrew nie któ rym opi niom
nie prze szka dza w roz wo ju miast i mia ste czek na sze go
Pań stwa.

Dla te go optu je my do Pa ni Mar sza łek z ogrom ną proś bą
o po par cie na szych sta rań o za cho wa nie do tych cza so wych
praw Pol skie go Związ ku Dział kow ców i nas człon ków tej
or ga ni za cji.

Sza now na Pa ni Mar sza łek jak za pew ne Pa ni wia do mym
jest, więk szość na szych dział kow ców to wie lo let ni dzia ła -
cze spo łecz ni na szych miast. Po zwo lę so bie tyl ko po wie -
dzieć, iż oso bi ście je stem – nad mie niam:

– wie lo let nim dzia ła czem HDK w Za mo ściu,
– od kil ku na stu lat prze wod ni czą cy osie dla „Pro myk”

w Za mo ściu,
– rad nym Mia sta Za mość VI ka den cji,
– dłu go let nim dział kow cem od kil ku lat pre zes ROD

„Ko le jarz” w Za mo ściu,
Zwra ca my się z go rą cą proś bą o wy ro zu mia łość i przy -

chyl ność.

Z wy ra za mi sza cun ku i po par cia dla Pa ni Mi ni ster.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ 

Pre zes 
/-/ Le szek Łucz ka

Za mość, 16 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „Pro myk” w Za mo ściu

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz Mar sza łek Sej mu RP

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go PZD „Pro -
myk” w Za mo ściu, bę dą cy wy ra zi cie lem 511-oso bo wej
gru py dział kow ców, zwra ca się z proś bą o wspar cie na -
sze go Związ ku w sta ra niach o za cho wa nie na szych praw,
o za cho wa nie na szej Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra jak Pa ni Mar sza -
łek za pew ne wie jest za gro żo na unie waż nie niem przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

W li ście z 15.XII.2011 r. do IX Kra jo we go Zjaz du De -
le ga tów PZD skie ro wa ła Pa ni Mar sza łek wie le cie płych
słów do wszyst kich pol skich dział kow ców, ży cząc nam
mię dzy in ny mi na 2012 rok speł nie nia ma rzeń.

My, dział kow cy z Za mo ścia, pra gnie my po in for mo wać
Pa nią Mar sza łek Sej mu RP, że ma rze nie na szych ro dzin i
ro dzin wszyst kich pol skich dział kow ców jest bar dzo
skrom ne, nie wy ma ga ją ce żad nych wy dat ków pań stwo -
wych, a mia no wi cie za cho wa nie wspo mnia nej Usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych w obec nym kształ cie.

Pa ni Mar sza łek za pew ne wie, jak po wsta wa ły na sze
ogro dy, że w więk szo ści przy pad ków zie mię po zy ski wa -
li śmy z nie użyt ków, śmiet nisk i łąk ty sią ca mi rąk lu dzi,
któ rych pa sją by ła nie dzia łal ność po li tycz na, o któ rą też
by li śmy po są dza ni, a upra wa wa rzyw i owo ców, czy li ak -
tyw ność na rzecz kształ to wa nia i ochro ny śro do wi ska.

Na ta kich dział kach za ję cie zna la zły ty sią ce przed wcze -
snych eme ry tów i ren ci stów, lu dzie zmar gi na li zo wa ni
zwol nie nia mi z upa dłych za kła dów pra cy, gdzie mo gli
swo im ro dzi nom umoż li wić po pra wę wa run ków ma te rial -

nych. Te go po zy tyw ne go spo łecz nie zna cze nia funk cjo -
no wa nia ogro dów dział ko wych nikt w Pol sce nie za mie -
rza do strze gać.

Za miast po zy tyw ne go po strze ga nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, wspie ra nia choć by przy chyl ną oce ną ogro -
dów dział ko wych przez Pań stwo, przez po nad 20 lat je -
ste śmy stre so wa ni, trzy ma ni w nie pew no ści i za gro że niu,
to li kwi da cją PZD, to wprost rze ko mo uwłasz cze nio wy mi
wy bie ga mi pro wa dzą cy mi też do li kwi da cji ogro dów.

Kie dy po li tycz ny mi me to da mi nie da ło się dział kow ców
roz pę dzić, do dzie ła za bra li się praw ni cy naj wyż sze go
szcze bla są do we go w Pań stwie, dla cze go?

Czy to jest przy pa dek, że I Pre zes SN na gle za czy tał się
w Usta wie o ROD i do strzegł w niej nie kon sty tu cyj ność?

Za skar że nie Usta wy o ROD po 6-ciu la tach jej funk cjo -
no wa nia jest dla nas bar dzo zna czą cym fak tem o jed no -
znacz nym ce lu. Fakt ten jest jed no cze śnie ude rze niem 
w do ro bek Sej mu RP, któ ry my sze re go wi oby wa te le pra -
gnie my by był usza no wa ny. Do rob ku Sej mu, a przede
wszyst kim na szej Usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych nie obro nią wy zna cze ni nie for tun -
nie w po przed niej ka den cji do re pre zen ta cji Sej mu w TK
po sło wie Pię ta i De ra, zna ni wszyst kim dział kow com 
z ne ga tyw ne go sto sun ku do spra wy ogrod nic twa dział ko -
we go i pro si my Pa nią Mar sza łek, by tę re pre zen ta cję
zmie ni ła.

Sza now na Pa ni Mar sza łek prze sła ne przez Pa nią dla nas
ży cze nia z oka zji IX Zjaz du De le ga tów K.R. PZD w peł -
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ni się speł nią, je że li po mo że nam Pa ni w tej po nad 20-let -
niej wal ce o ogro dy dział ko we, za cho wać je i uzy skać tro -
chę spo ko ju.

Je że li tak się sta nie, Imię Pa ni Mar sza łek bę dzie za pi sa -
ne zło ty mi zgło ska mi w pa mię ci dział kow ców nie tyl ko 
z Za mo ścia, ale i Kra ko wa, Szcze ci na czy Gdań ska.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr Hen ryk Jaś kow ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Zdzi sław Ma je wicz

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Wal de mar Ga wę da

Za mość, 16 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD im. Szcze pa na Pie niąż ka w Pi le

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Szcze pa -

na Pie niąż ka w Pi le zwra ca się z go rą cą proś bą o za ję cie
kon kret ne go sta no wi ska do li stu skie ro wa ne go przez De -
le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców od by te go 16–17 grud nia 2011 ro ku.

Uczest ni cy Zjaz du re pre zen tan ci mi lio no wej rze szy
człon ków Związ ku jak i wszy scy dział kow cy w na szym
kra ju ocze ku ją wspar cia w za cho wa niu usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Przez mi nio ny okres 20 lat je ste śmy cią gle nę ka ni róż -

ny mi pro po zy cja mi zmian usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, a obec nie za skar żo ną do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go o nie zgod ność z Kon sty tu cją RP.

Dzia ła nia ze stro ny nie któ rych or ga nów Pań stwa prze -
ciw naj licz niej szej or ga ni za cji po za rzą do wej ja ki jest Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców jest dla nas nie zro zu mia łe.

Dział kow cy bę dą za wsze bro nić wła sno ści któ rą wnie -
śli w swo je dział ki, a tej wła sno ści gwa ran tu je nam Kon -
sty tu cja RP.

Pa ni Mar sza łek – ocze ku ję od Pa ni od po wie dzi.

Z dział ko wym po zdro wie niem
Za Za rząd ROD

Pre zes
/-/ Bru non Sem rau

Pi ła, 28 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD „Ma ki” w Lu bli nie

Pa ni Mar sza łek!
Od wie lu lat naj po waż niej szym te ma tem ob rad dział -

kow ców na sze go ogro du jest przy szłość pol skie go ogrod -
nic twa dział ko we go. Pro blem ten bar dzo nas nie po koi, 
a tak że prze no si się na dys ku sje ro dzin ne. Żad na ra cja,
żad ne ar gu men ty nie po zwa la ją nam zro zu mieć co sta ło
się w na szym pań stwie, że co raz to no we gru py spo łecz -
ne są ata ko wa ne, że cią gle prze szka dza ją ja kie muś ugru -
po wa niu po li tycz ne mu. Cią gle wrze, a na pię ta at mos fe ra
dys ku sji w me diach i na wszel kie go ro dza ju ze bra niach
się ga nie raz apo geum.

My dział kow cy, naj czę ściej lu dzie po zo sta ją cy na ren -
tach czy na eme ry tu rach, po tru dach wie lu lat pra cy za -
wo do wej pra gnę li by śmy w koń cu od po cząć. Ta ką per s-
pek ty wę da ją nam na sze ogro dy dział ko we. Tak nam wy -
da wa ło się. Ale oka za ło się, że sza leń stwa po li tycz nej co -
dzien no ści się gnę ły i na sze go po dwór ka. Cią gle ko muś
prze szka dza my i chcia ło by się po zba wić nas dzia łek – te -
go ka wa łecz ka grun tu, któ ry miał tak że słu żyć od po czyn -
ko wi, wy cho wa niu wnu ków czy na wet pra wnu ków, 
a tak że wzbo ga cać nasz do mo wy stół pro duk cją wa rzyw
i owo ców. I rzecz za dzi wia ją ca, że naj bar dziej prze szka -
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dza my po li ty kom, któ rzy chcie li by pol skie ogro dy dział -
ko we ze trzeć z po wierzch ni zie mi. Moż na wie lu po li ty -
kom – zwo len ni kom li kwi da cji ogro dów dział ko wych
po gra tu lo wać do bre go sa mo po czu cia, kie dy ostrze swo -
ich po glą dów kie ru ją prze ciw ko lu dziom w za awan so wa -
nym wie ku, bo prze cież na lu dziach star szych nie mu si im
za le żeć. Prze cież oni nie za pro te stu ją w spo sób jak to
uczy ni li in ter nau ci, le ka rze czy pra cow ni cy ap tek. Po li ty -
cy nie po tra fią też spoj rzeć w przy szłość i doj rzeć sie bie w
po pro duk cyj nym wie ku, kie dy to nie wąt pli wie za pra gną
po sia da nie dział ki i żyć w zdro wych wa run kach prze dłu -
ża jąc so bie ży cie. Ale czy na praw dę rzą dzą cy po tra fią do -
ro snąć do ta kich po glą dów. Ale dziś wy da je się, że dłuż sze

ży cie oby wa te la to dla wła dzy pań stwo wej je dy nie kło -
pot. Nic za tem dziw ne go, że po wszech nie w śro do wi skach
dział ko wych wy two rzo ną at mos fe rę i pod ję tą wal kę prze -
ciw ko dział kow com uzna je się za pa to lo gię – cze go zdro -
wa część na ro du nie po tra fi zro zu mieć po dob nie zresz tą
jak i dział kow cy wie lu kra jów eu ro pej skich.

Wy ra ża my prze ko na nie, że Par la ment nasz, od że gna się
od tych nisz czy ciel skich ogrod nic two dział ko we za mie -
rzeń i obro ni na szą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, któ ra jest po wszech nie apro bo wa na i do brze
słu ży nie tyl ko dział kow com, ale ca łe mu pol skie mu spo -
łe czeń stwu.

Łą czy my wy ra zy sza cun ku

Pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Ro mi szew ski

Lu blin, 17 lu te go 2012 r.

Za rząd ROD im. 40-le cia Woj ska Pol skie go w Pi le

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
„Pa mię taj my rów nież o tym, że mu si my być wier ni Kon -

sty tu cji i słu żyć nie tyl ko so bie, ale tym, dzię ki któ rym tu je -
ste śmy, czy li wszyst kim Po lkom i Po la kom”.

Czy pa ni Mar sza łek pa mię ta te sło wa wy po wie dzia ne
tuż po ślu bo wa niu na Mar szał ka Sej mu VII ka den cji?

Wszak nie by ło to daw no, za le d wie trzy mie sią ce te mu.
Jak wie le obie cy wa li śmy so bie: na ród i wła dza?, bo prze -
cież de mo kra cja w Pol sce otrzy ma ła man dat na ko lej ne
czte ry la ta. I co z te go zo sta ło na dzień dzi siej szy? Ci sza,
sza now na Pa ni Mar sza łek tyl ko ci sza i mil cze nie.

Od 2001 ro ku jest Pa ni po słan ką na Sejm. W ostat nich
wy bo rach po par ło Pa ni kan dy da tu rę po nad 41 ty się cy wy -
bor ców. To do cze goś zo bo wią zu je, bo do bry po li tyk to
do bry dy plo ma ta i ne go cja tor, a dzia ła jąc rze tel nie i uczci -
wie w imię więk szo ści na de wszyst ko szu ka kom pro mi su.
Czy ta kie za le ty po sia da nasz Mar sza łek Sej mu? Naj waż -
niej sza oso ba w Par la men cie, któ ra re pre zen tu je spra wy
Po lek i Po la ków?

Pa ni Mar sza łek,
16 grud nia 2011 ro ku uczest ni cy IX Kra jo we go Zjaz du

De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców wy sto so wa -
li List Otwar ty do Pa ni Mar sza łek, w któ rym zwra ca ją się
z proś bą o wspar cie w obro nie Usta wy o ro dzin nych ogro -

dach dział ko wych, któ rych ist nie nie jest za gro żo ne przez
pod da nie po now nej we ry fi ka cji zgod no ści jej ar ty ku łów z
Kon sty tu cją RP.

Naj więk szą oba wę bu dzi fakt iż obroń ca mi w na szej
spra wie w Try bu na le Kon sty tu cyj nym ma ją być na si prze -
ciw ni cy to zna czy Po sło wie Sta ni sław. Pię ta i An drzej.
De ra. Czy je in te re sy bę dą re pre zen to wać? Dział kow ców
czy I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Le cha Gar doc kie go i Je -
go po plecz ni ków?

Spra wa jest na praw dę po waż na a brak re ak cji z Pa ni
stro ny ro dzi py ta nie, dla ko go jest Kon sty tu cja?

Czy Pol ski Zwią zek Dział kow ców ła mie wszel kie za -
sa dy de mo kra cji opie ra jąc się na do ku men cie, któ re go
zgod no ści z pra wem w Pol sce nie pod wa żył ani Sejm ani
Pre zy dent RP pod pi su jąc Usta wę o ROD dnia 8 lip ca 2005
ro ku. /Dzien nik Ustaw z dnia 6 wrze sień 2005 rok/.

Już nie dzi wi fakt, że do mi nu je uczu cie nie uf no ści wo -
bec po li ty ków a po li ty cy od wza jem nia ją się bra kiem zro -
zu mie nia i otwar to ści wo bec in nych. Mo że da się coś
zmie nić je śli bę dzie my słu chać i bę dzie my wy słu cha ni.

Pro si my Pa nią Mar sza łek o re ak cję na proś by pra wie mi -
lio no wej rze szy dział kow ców, któ rzy z wła snej wo li pie lę -
gnu ją po nad stu let nią tra dy cję związ ko wą i na dal bę dą je śli
rzą dzić bę dzie na mi mak sy ma że „wszel ka wła dza spo łecz -
no ści ludz kiej po czą tek swój bie rze od wo li na ro du”.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes 

/-/ Ta de usz Dauk sze wiczPi ła, 27 lu te go 2012 r.
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W imie niu 860 człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców czyn nie upra wia ją cych swo je po let ka w na szym Ro -
dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Za ko le Wi sły” w Kra-
ko wie włą cza jąc się do sła nych na rę ce Pa ni Mar sza łek
próśb, któ re do ty czą ich za cho wa nia, a na wet dal sze go
roz wo ju te go ty pu Ogro du w na szym kra ju.

Je ste śmy za sta tus quo w obec nym sta nie, bo wiem z do -
świad czeń wnio sku je my, że wszel kie in no wa cje w usta -

wach wcze śniej obo wią zu ją cych, przy no szą wię cej roz -
cza ro wań niż ocze ki wa nych po zy ty wów. Na szym zda -
niem nie ma sen su tu uza sad niać, wy li cza jąc skut ki 
i za le ty z ra cji za cho wa nia te go ty pu „zie leń ców” oraz
zdro wot ne go wpły wu na mi kro kli mat w dzi siej szych aglo -
me ra cjach miej skich a tym bar dziej, że ma my obec nie na
sta no wi sku Mar szał ka Sej mu, oso bi stość o wy kształ ce niu
me dycz nym.

Z wy ra za mi sza cun ku

Za rząd ROD „Za ko le Wi sły” w Kra ko wie

Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP
Warszawa

Pre zes
/-/ To masz Po pek

Se kre tarz
/-/ Jan Na dzie ja

Kra ków, 27 lu te go 2012 r.

ROD „Gó ra Za be łec ka” w No wym Są czu

Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP
Warszawa

Przed 25 la ty (po zli kwi do wa niu ist nie ją cych ogro dów
pod bu dow nic two miesz ka nio we) za ło żo ny zo stał Ogród
Dział ko wy „Gó ra Za be łec ka” w No wym Są czu na pa stwi -
skach i nie użyt kach.

Wła sny mi rę ka mi, my dział kow cy, za go spo da ro wa li -
śmy ten te ren i upra wia li śmy przy dzie lo ną zie mię. Dział -
ki umoż li wia ją nam i ca łym na szym wie lo po ko le nio wym
ro dzi nom ak tyw ny wy po czy nek, da ją zdro wie i ra dość ob -
co wa nia z przy ro dą, a uzy ski wa ne plo ny wzbo ga ca ją do -
tknię te kry zy sem ubo gie sto ły.

Obo wią zu ją cą Usta wę o ROD, któ ra chro ni na szych
praw i spraw dzi ła się już w ży ciu za skar żo no do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go. Po raz ko lej ny pró bu je się krzyw dzić
tych naj słab szych i naj bied niej szych!

Pa ni Mar sza łek!
Do ro li re pre zen tan ta Sej mu RP w Try bu na le Kon sty tu -

cyj nym zgło sił się (w po przed niej ka den cji) pan An drzej

De ra, po wo łu jąc się na głę bo ką zna jo mość ma te rii, nie -
ste ty nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 r. lecz pro jek tów, któ re wcze śniej w Sej mie
uzna ne zo sta ły za bu ble le gi sla cyj ne.

Na szym zda niem po seł, któ ry sam wy ka zy wał brak po -
sza no wa nia pra wa obo wią zu ją ce go w PZD, a od kil ku lat
oka zje wy jąt ko wą dez apro ba tę dla Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz dla de mo kra tycz nie wy bie ra nych or -
ga nów sta tu to wych PZD, nie bę dzie przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym wła ści wie re pre zen to wał Sej mu RP za -
cho wu jąc choć by mi ni mum bez stron no ści.

Ape lu je my o wy ty po wa nie ta kie go po sła, któ ry bę dzie
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym bro nił za pi sów spraw -
dzo nej już w ży ciu usta wy!

Po zwól cie nam, dział kow com, w spo ko ju żyć i pra co -
wać!

/-/ 4 pod pi sy

No wy Sącz, 16 grud nia 2011 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Prze my -

słów ka w Pi le wraz z uczest ni czą cy mi w po sie dze niu
Prze wod ni czą cy mi Ko mi sji Sta tu to wych w dniu 03 mar -
ca 2012 ro ku zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z proś bą 
o udzie le nie nam człon kom Za rzą du jak i człon kom Ko -
mi sji sta tu to wych oraz 96 dział kow com na sze go ogro du
od po wie dzi na List otwar ty De le ga tów IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców do -
ty czą ce go wspar cia nas dział kow ców dla utrzy ma nia 
w swo ich za pi sach Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

O na sze ogro dy wal czy my od 20 lat i o za cho wa nie na -
szej usta wy i na sze go związ ku. W na stęp nie nie któ re ugru -
po wa nia par la men tar ne pró bo wa ły nas uszczę śli wić
two rząc nie re al ne pro jek ty ustaw. Kie dy dzia ła nia te oka za -
ły się nie sku tecz ne pod ję to sze reg ini cja tyw prze ciw ko nam
po przez naj wyż sze or ga ny wła dzy pań stwo wej – Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich, Naj wyż szą Izbę Kon tro li, Rząd
RP, aż Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go za skar żył na szą
usta wę z po wo du jej nie kon sty tu cyj no ści do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Przy po mi na my, że pro jekt usta wy za nim
tra fił pod ob ra dy Wy so kiej Izby nie raz był przed mio tem
ba da nia Biu ra le gi sla cyj ne go Sej mu pod wzglę dem za pi -

sów pro jek tu usta wy zgod no ści z Kon sty tu cją RP. W tym
cza sie sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie do pa trzy -
li się w za pi sach na szej usta wy nie zgod no ści.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny jak do tej po ry nie roz pa tru je
wnio sku a my dział kow cy nie wie my co Wła dza usta wo -
daw cza w tej ma te rii w naj bliż szym cza sie zro bi. Wzy wa -
my Pa nią Mar sza łek o pod ję cie sto sow nych dzia łań 
i roz mów z przed sta wi cie la mi po nad mi lio no wej rze szy
pol skich dział kow ców w tym nie zmier nie dla nas waż nej
spra wie.

My człon ko wie Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go im. Prze my słów ka w Pi le wraz z Prze wod ni czą cy -
mi Ko mi sji Sta tu to wych pro si my Pa nią Mar sza łek o wy-
ra że nie obiek tyw nej opi nii w w/w spra wie.

Oświad cza my jed no znacz nie dla nas dział kow ców nie
są waż ne roz gryw ki po li tycz ne to czą ce się na szczy tach
wła dzy i par la men tu, dla nas waż ne jest do bro Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, nas dział kow ców, na szych ro dzin
i ogro dów, któ re stwo rzy li śmy za go spo da ro wa li śmy, a te -
raz z te go do bra ko rzy sta my.

Pa ni Mar sza łek pro si my nie po zba wiaj cie nas do rob ku
na szych dziad ków, ro dzi ców, nas sa mych te go co stwo -
rzy li śmy przez dzie się cio le cia. Cze ka my na rze tel ną 
i uczci wą od po wiedz Pa ni Mar sza łek w tej spra wie.

Pre zes 
/-/ Ta de usz Wi śniew ski

Za rząd i Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta tu to wych ROD im. Prze my słów ka w Pi le 

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

LIST OTWAR TY

Pi ła, 3 mar ca 2012 r.

Za rząd, Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej ROD „Re laks” w Hru bie szo wie

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

APEL

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
My, praw ni re pre zen tan ci 202 dział kow ców Ro dzin ne -

go Ogro du Dział ko we go „Re laks” w Hru bie szo wie zrze -
sze ni w Pol skim Związ ku Dział kow ców zwra ca my się 
z proś bą o wspar cie na szych dzia łań prze ciw ko wnio sko -
wi Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go o nie kon sty tu cyj no ści na szej Usta wy
z dnia 08.07.2005 r.

Wsłu cha ni w gło sy kry ty ki i pro te stu dział kow ców
uczest ni czą cych w II Kon gre sie PZD i IX Zjeź dzie De le -

ga tów PZD oraz ich po par cia przez go ści za pro szo nych
re pre zen tu ją cych Pre zy den ta RP, przed sta wi cie li Rzą du 
i Pre mie ra, ugru po wań par la men tar nych PO, PSL, SLD 
i in nych or ga ni za cji i zrze szeń, a tak że za gra nicz nych de -
le ga cji or ga ni za cji dział kow ców li czy my na peł ne wspar -
cie na szych słusz nych praw.

Je ste śmy zszo ko wa ni za ję tym przez Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go sta no wi skiem. Dzi wi nas fakt, że naj waż niej -
szy „stróż” pra wo rząd no ści w Pol sce po 5 la tach obo -
wią zy wa nia sa tys fak cjo nu ją cej nas - rze sze pol skich dział -
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kow ców - usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
mo cu ją cej praw nie ist nie nie Związ ku PZD i bez piecz ną
eg zy sten cję ogro dów do pa trzył się po przez swo ją skru pu -
lat ność man ka men tów kon sty tu cyj nych w jej brzmie niu.
Jest to ko lej na ini cja ty wa zmie rza ją ca do wy ru go wa nia
dział kow ców z ich do rob ku.

Usta wa o ROD w obec nym brzmie niu zo sta ła uchwa -
lo na przez pra wo rząd ny or gan – Sejm re pre zen tu ją cy wo -
lę ca łe go na ro du, w tym licz ną rze szę pol skich dzia-
ł kow ców – też oby wa te li te go kra ju.

Pan Pre zes Są du Naj wyż sze go – chy ba nie za uwa ża, że
to wszyst ko co znaj du je się na wy ma rzo nych arach dział -
kow ców – pol skich eme ry tów i ren ci stów zo sta ło wy two -
rzo ne ich cięż kim wy sił kiem fi zycz nym i sfi nan so wa ne
wy ciu ła nym gro szem. Efek ty te go wy sił ku bar dzo cie szą

ich twór ców, nie jed no krot nie po zwa la ją prze żyć god nie
bez po mo cy Pań stwa u kre sów ży cia. 

W kon tek ście ist nie ją cej usta wy po tra fi li śmy na wią zać
part ner ską, owoc ną współ pra cę z or ga na mi lo kal nej ad mi -
ni stra cji sa mo rzą do wej, któ ra w mia rę swo ich moż li wo ści
wspie ra fi nan so wo za mie rze nia w za kre sie roz wo ju ogro -
dów, a co naj waż niej sze ak cep tu je ich ist nie nie i po dej mo -
wa ne przez Za rzą dy ROD przed się wzię cia roz wo jo we.

W imie niu licz nej rze szy dział kow ców zwra ca my się 
o wy ro zu mia łość na szych słusz nych obaw, po zo sta wie nie
z tru dem wy pra co wa nych zdo by czy bez zmian. Ma my na -
dzie ję, że Pa ni Mar sza łek uży je swo je go au to ry te tu i sta -
nie po stro nie słusz nych praw pol skich dział kow ców. Nie
psuj my te go, co spo łecz ność dział kow ców wy two rzy ła
swo ją wy tę żo ną pra cą.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ Jó zef Bart nik

Prze w. Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Mi ro sław Bo ry se wicz

Prze w. Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Edward Wa len cik

Za rząd i Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta tu to wych ROD im. Mal wa w Pi le 

Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa KOPACZ
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Mal wa w

Pi le wraz z uczest ni czą cy mi w po sie dze niu Prze wod ni -
czą cy mi Ko mi sji Sta tu to wych w dniu 23 lu te go 2012 ro -
ku zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o udzie le nie
nam człon kom Za rzą du jak i człon kom Ko mi sji sta tu to -
wych oraz 238 dział kow com na sze go ogro du od po wie dzi
na List otwar ty De le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców do ty czą ce go
wspar cia nas dział kow ców dla utrzy ma nia w swo ich za pi -
sach Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku. Nasz kraj ja kim jest Pol ska uwa ża my
że jest Pań stwem de mo kra tycz nym, usta no wio ne pra wo
przez par la ment w po sta ci za pi sów usta wy ja kim jest
Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta ło
wcze śniej wy pra co wa ne po przez kon sul ta cje z dział kow -
ca mi na ba zie dłu go let nich do świad czeń w dzia łal no ści
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Przy po mi na my, że pro jekt usta wy za nim tra fił pod ob -
ra dy Wy so kiej Izby nie raz był przed mio tem ba da nia Biu -
ra le gi sla cyj ne go Sej mu pod wzglę dem za pi sów pro jek tu
usta wy zgod no ści z Kon sty tu cją RP. W tym cza sie sę dzio -
wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie do pa trzy li się w za pi -
sach na szej usta wy nie zgod no ści.

Rok 2010 przy niósł nam dział kow com ko lej ne za sko -
cze nie za skar że nie w pierw szej fa zie 6 ar ty ku łów usta wy
a na stęp nie ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych ja ko nie zgod nych z Kon sty tu cją RP skie ro wa ne
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści ca łej
usta wy z Kon sty tu cją RP.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny jak do tej po ry nie roz pa tru je
wnio sku, a my dział kow cy nie wie my co Wła dza usta wo -
daw cza w tej ma te rii w naj bliż szym cza sie zro bi.

Wzy wa my Pa nią Mar sza łek o pod ję cie sto sow nych
dzia łań i roz mów z przed sta wi cie la mi po nad mi lio no wej
rze szy pol skich dział kow ców w tym nie zmier nie dla nas
waż nej spra wie.

My człon ko wie Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go im. Mal wa w Pi le wraz z Prze wod ni czą cy mi Ko mi -
sji Sta tu to wych pro si my Pa nią Mar sza łek o wy ra że nie
obiek tyw nej opi nii w w/w spra wie.

Oświad cza my jed no znacz nie dla nas dział kow ców nie
są waż ne roz gryw ki po li tycz ne to czą ce się na szczy tach
wła dzy i par la men tu, dla nas waż ne jest do bro Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, nas dział kow ców, na szych ro dzin,
ogro dów któ re stwo rzy li śmy za go spo da ro wa li śmy a te raz
z te go do bra ko rzy sta my.
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Pa ni Mar sza łek pro si my nie po zba wiaj cie nas do rob ku
na szych dziad ków, ro dzi ców, nas sa mych te go co stwo -
rzy li śmy przez dzie się cio le cia.

Cze ka my na rze tel ną i uczci wą od po wiedz Pa ni Mar -
sza łek w tej spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes

/-/ Ry szard Grze lak

Pi ła, 23 lu te go 2012 r.

/-/ Lech Gło wadz ki 
/-/ Be ne dykt Busz ka 

/-/ Wło dzi mierz Mi chal ski 
/-/ Wie sła wa Oczko wicz

Człon ko wie Za rzą du:

/-/ Ry szard Za gór ski 
/-/ Wło dzi mierz Górz ny 

/-/ Te re sa Osad na 

/-/ An drzej Me liń ski
/-/ To masz Kiet zmann 
/-/ An drzej Ko niec ki 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy oraz Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we Ro dzin ne -

go Ogro du Dział ko we go „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie
zwra ca ją się z proś bą do Pa ni Mar sza łek o po moc w for -
mie wspar cia wszyst kich dział kow ców w sta ra niach o za -
cho wa nie swo ich praw. Jak do brze wszy scy wie dzą
przy szłość na szych Ogro dów stoi pod du żym zna kiem za -
py ta nia, wią że się to z za skar że niem przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go ca łej na szej Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Dla te -
go wy ty po wa nie od po wied nich po słów przede wszyst kim
o apo li tycz nych po glą dach zbież nych z po glą da mi nas
czy li dział kow ców, a nie ta kich po słów jak po seł Pię ta Sta -
ni sła wa czy po seł An drzej De ra jest dla dział kow ców tak
waż ne i istot ne.

My pol scy dział kow cy do brze wie my, że są to opo nen -
ci w tej spra wie i bę dą tyl ko szko dzić na sze mu Związ ko -

wi a nie po ma gać, i to w ta kich spra wach, w któ rych dział -
kow cy juz daw no wy po wie dzie li się skła da jąc po nad 
620 000 pod pi sów w obro nie na szej usta wy o ROD.

Wiel ka szko da, że przed Try bu na łem nie mo gą wy stą pić
przed sta wi cie le Związ ku PZD czy sa mi dział kow cy, mo -
że to otwo rzy ło by nie któ rym oczy na na sze spra wy oraz
pró by za gar nię cia te go co my sa mi dział kow cy wy pra co -
wa li śmy wła sny mi si ła mi i fi nan sa mi. Na sze Ogro dy
stwo rzy li śmy na ugo rach, wy sy pi skach śmie ci, ba gnach
itp. te re nach nie ma ją cych żad nej war to ści dla gmin w
chwi li ich prze ka zy wa nia dla dział kow ców. Te ni ko mu nie
po trzeb ne te re ny prze kształ ci li śmy w oa zy ci szy, spo ko ju,
od po czyn ku i zie le ni dla po żyt ku na szych ro dzin i lo kal -
nych spo łecz no ści. W związ ku z tym zwra ca my się do Pa -
ni Mar sza łek o wy zna cze nie po słów kom pe tent nych,
któ rzy bę dą god nie re pre zen to wać Sejm przed Try bu na -
łem Kon sty tu cyj nym i bro nić praw dział kow ców. 

Z wy ra za mi sza cun ku i po zdro wie nia mi

Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Pre zes ROD
/-/ An drzej Jancz

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
/-/ Je rzy Woj cie chow ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/ Bo gu mił Rut kie wicz

Kwi dzyn, 4 stycz nia 2012 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. F. Cey -
no wy w Wej he ro wie oraz człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej
i Ko mi sji Roz jem czej oraz dział kow cy po pie ra ją Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, któ ry bro ni na szych praw i do brze
słu ży wie lo mi lio no wej rze szy pol skich dział kow ców.

Pro te stu je my prze ciw ko zmia nie Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Usta wa z dnia 08 lip ca 2005 r.
jest gwa ran tem spraw ne go funk cjo no wa nia Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych oraz za pew nia dział kow com pra -
wo do te go co znaj du je się na dział ce, a po wsta ło pra cą, 

i na kła dem fi nan so wym dział kow ców. Usta wa w obec -
nym kształ cie do brze słu ży roz wo jo wi ROD i uzy ska ła
po par cie po nad 620 ty sięcz nej rze szy dział kow ców.

W związ ku z po wyż szym ochro na art. 24 usta wy o ROD
jest jed nym z naj waż niej szych za dań PZD.

Zwra ca my się o wspar cie i uzna nie sta rań o za cho wa nie
za sad ni cze go prze pi su Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, któ ra za pew nia dział kow com i ich or ga ni -
za cji sa mo rząd ność i nie za leż ność w dzia ła niu.

Z po wa ża niem

Za rząd oraz człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej ROD im. F. Cey no wy w Wej he ro wie 

Mar sza łek Sej mu RP 
Ewa Ko pacz

PROTEST

Za rząd
/-/ 4 pod pi sy

Pre zes ROD 
/-/ Ka zi mierz Miotk

Ko mi sja Re wi zyj na
/-/ 

Ko mi sja Roz jem cza
/-/ 

Wej he ro wo, 28 grud nia 2011 r.

Za rząd, Ko mi sje Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Sza rot ka” i ROD „Ener ge tyk I” w Ko ni nie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za rząd ROD „Sza rot ka” i Za rząd ROD „Ener ge tyk I”

wraz z Ko mi sja mi Re wi zyj ny mi i Ko mi sja mi Roz jem czy -
mi oraz za pro szo ny mi go ść mi na spo tka niu z oka zji 
30 rocz ni cy po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
zwra ca się z go rą cą proś bą do Pa ni Mar sza łek o we ry fi ka -
cję sta no wi ska w spra wie Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. 

Na sze Ogro dy ob cho dzą w tym ro ku 42 rocz ni cę za ło -
że nia. Te re ny, na któ rym po wsta ły by ły nie użyt ka mi. 
W po cie czo ła, od pod staw na hał dach za kła da li śmy swo -
je ogro dy, z en tu zja zmem urzą dza li śmy swo je dział ki,
two rzy li śmy „zie lo ne płu ca mia sta”. Nikt nie prze ra żał się
ogro mem pra cy ja ka nas cze ka ła, zmie nia li śmy ugo ry 

w ogro dy kwit ną ce, ko lo ro we i pach ną ce. W ogro dach na -
sze ro dzi ny spę dza ją znacz ną część swe go cza su po cięż -
kiej pra cy w uprze my sło wio nym okrę gu. Te ren na szych
ogro dów jest kwit ną cą oa zą zie le ni, któ ra wzbo ga ca lo -
kal ny kra jo braz, two rząc przy ja zne i zdro we oto cze nie dla
dział kow ców jak i miesz kań ców mia sta Ko ni na.

Nie chce my, oby do szło do zmian w obo wią zu ją cym
pra wie, któ re spo wo du je utrud nie nia w dal szym funk cjo -
no wa niu ogro dów dział ko wych w ca łym kra ju. 

Ape lu je my do Pa ni Mar sza łek o obro nę obo wią zu ją cej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Dział kow cy
ma ją wła sny sa mo rząd, chcą być part ne ra mi dla sa mo rzą -
dów lo kal nych i dla te go sta je my w obro nie na szej usta -
wy, na szych na by tych praw.

Po zo sta je my z na dzie ją, że roz wa ży 
Pa ni Mar sza łek nasz Apel

Z po wa ża niem

Prze w. Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Jó zef Sro gi

Prze w. Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Wan da Bo li gło wa

Prze w. Ko mi sji Roz jem czej
/-/ An na La skow ska

Prze w. Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Sta ni sław Ję drze jew ski

Pre zes
/-/ Elż bie ta Kacz ma rek

Pre zes
/-/ Je rzy Osiń ski

/-/ 27 pod pi sów
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Człon ko wie Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej, Ko mi sji
Roz jem czej Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. B. An -
drze jew skie go w Ny sie, w imie niu dział kow ców, człon -
ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, zwra ca ją się do
wy mie nio nych Or ga nów Rzecz po spo li tej Pol skiej o utrzy -
ma nie w nie zmie nio nym kon tek ście usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw prze ciw wszel kim
pró bom zmia ny w Usta wie o ROD wzno szo ne przez wy -
mie nio ne Or ga ny oraz róż ne opcje po li tycz ne. Obu rza nas
przede wszyst kim wnio sek Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją RP wspo mnia nej Usta wy o ROD.

Obec na Usta wa jest gwa ran tem po rząd ku praw ne go 
w ogro dach dział ko wych. Ogród ki dział ko we są in sty tu -

cja mi uży tecz no ści pu blicz nej i dla te go Pań stwo po win no
je wspie rać, sta rać się o ich roz wój a nie nisz czyć to, co sa -
mi dział kow cy wła sny mi rę ka mi prze kształ ci li naj czę ściej
w kwit ną ce en kla wy zie le ni.

Nasz Zwią zek nie ko rzy sta z do ta cji Pań stwa. Je ste śmy
or ga ni za cją nie za leż ną i do brze funk cjo nu ją cą. Utrzy mu -
je my się z wła snych skła dek, two rząc zie lo ne płu ca wo kół
miast i osie dli.

Bio rąc pod uwa gę po wyż sze, wy ra ża my mi mo wszyst -
ko prze ko na nie, że ze spół orze ka ją cy Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go roz pa tru jąc wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go RP w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją Usta wy
o ROD z 8 lip ca 2005 r. od rzu ci wszel kie go ro dza ju sym -
pa tie po li tycz ne i w spo sób obiek tyw ny i rze czo wy oce ni
za sad ność wspo mnia ne go po wy żej wnio sku.

W imie niu spo łecz no ści ogro do wej

Człon ko wie Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej ROD im. B. An drze jew skie go w Ny sie

STANOWISKO

Przew. Kom. Roz jem czej 
/-/ Adolf Nie dziel ski

Przew. Kom. Re wi zyj nej
/-/ Hen ryk Sa dow ski

Pre zes Za rzą du 
/-/ Cze sław Mi krut

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na Roz jem cza ROD „Dą brów ka” w Dą bro wi cy 

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za rząd Ogro du „Dą brów ka” w Dą bro wi cy z udzia łem

Ko mi sji Re wi zyj nej i Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Roz jem -
czej, ze bra ni na swym po sie dze niu w dniu 27.02.2012 r.,
pra gną skie ro wać do Pa ni ni niej sze pi smo, któ re po dyk to -
wa ne jest tro ską i oba wa mi o przy szłość ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

Ja ko przed sta wi cie le dział kow ców Ogro du „Dą brów -
ka” ocze ku je my na wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
w spra wie za skar że nia przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip -
ca 2005 r.

Fakt ten jak i sta no wi sko by łe go Mar szał ka Sej mu Pa -
na Sche ty ny sta wia przy szłość ogro dów dział ko wych 
w Pol sce w nie pew no ści i stwa rza re al ne za gro że nie dla
za cho wa nia praw dział kow ców wy ni ka ją cych z po sta no -
wień usta wy o ROD, dla ist nie nia wie lu ogro dów.

Ne ga tyw nie od no si my się do wy zna czo nych po słów re -
pre zen tu ją cych Sejm przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym:
Sta ni sła wa Pię ta i An drze ja De ra, obaj re pre zen tu ją cy Pra -
wo i Spra wie dli wość. Ich po glą dy, obar czo ne są bra kiem
obiek ty wi zmu o lo sy dział kow ców i przy szłość ru chu

ogrod nic twa dział ko we go. Dla te go pro si my Pa nią Mar -
sza łek o wska za nie in nych po słów do re pre zen to wa nia
Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Pa ni Mar sza łek!
Od kil ku lat a szcze gól nie w ostat nich 4-ech la tach

znacz nie na si li ły się dzia ła nia zmie rza ją ce do zbu rze nia
obec ne go sys te mu funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko -
we go.

Aby prze ciw dzia łać tym za ku som, od był się I i II Kon -
gres PZD a je go tre ścią by ło za ma ni fe sto wa nie in te gra cji
śro do wi ska dział kow ców.

Od by ty IX Zjazd PZD 16-17.12.2011 r. rów nież w swo -
ich do ku men tach wy ra ził nie po kój wo bec po staw władz
par la men tar nych dą żą cych do ra dy kal nej zmia ny sy tu acji
praw nej dział kow ców i ogro dów.

W obec nej sy tu acji spo łecz ność na sze go Ogro du ja ko
cząst ka spo łecz no ści dział kow ców, in te gru je my się wo -
kół naj waż niej szych war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go.

Wal czy my o nie na ru szal ność za pi sów usta wy o ROD,
o ist nie nie ogro dów dla ich ro dzin i przy szłych po ko leń.
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Pa ni Mar sza łek!
Zna jąc Pa ni upór w re ali za cji za dań i ce lów zwra ca my

się do Pa ni Mar sza łek o wy słu cha nie gło su dział kow ców,
któ rzy chcą za cho wa nia usta wy o ROD i za cho wa nia

ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców ja kim jest PZD.
Dla te go pro si my o wspar cie swym au to ry te tem na szych
ocze ki wań.

Z po wa ża niem

Pod pi sy obec nych
/-/ 9 pod pi sów

Dą bro wi ca, 28 lu te go 2012 r.

Człon ko wie Za rzą du i Ko mi sji Roz jem czej ROD „Ko le jarz” w Krzy żu Wlkp.

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz 
War sza wa

Człon ko wie Za rzą du, Ko mi sji Roz jem czej Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Ko le jarz” w Krzy żu Wlkp. z wiel -
ką tro ską ob ser wu ją po czy na nia władz wo kół usta wy
zwią za nej z Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Nasz Ogród w przy szłym ro ku bę dzie ob cho dził 60-le -
cie swo je go ist nie nia. Przez ten czas wie le ro dzin ko rzy -
sta ło z moż li wo ści swo bod ne go upra wia nia nie wiel kich
dzia łek, co spra wia ło im wie le sa tys fak cji i za do wo le nia.

Drą że nie wo kół usta wy o „dział kach” na pa wa nas
ogrom nym prze ra że niem i dla te go zwra ca my się z ape lem

do Pa ni Mar sza łek, aby po zwo li ła nam w spo ko ju i bez -
piecz nie upra wiać na sze dział ki na do tych cza so wych za -
sa dach.

Uwa ża my, że usta wa z 8 lip ca 2005 ro ku jest do brą usta -
wą o Pol skim Związ ku Dział kow ców i nie na le ży jej po -
pra wiać. Rów nież uwa ża my, że po sło wie Pię ta i De ra 
z PiS-u nie po win ni re pre zen to wać Ko mi sji Sej mo wej
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym z uwa gi na szko dli we
dzia ła nia wo bec Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pre zes ROD
/-/ Sta ni sław Le miesz ka

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/ Ta de usz Se ku ter ski

Krzyż, 6 mar ca 2012 r.

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Pod Li pa mi” w Pi le

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Pod Li pa mi” w Pi le po raz ko lej ny na prze -
strze ni ostat nich 6 lat zaj mu je my głos w obro nie na szej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.
Tym ra zem pi sze my do Pa ni Mar sza łek Sej mu, gdyż nie
ro zu mie my dla cze go nie od po wia da Pa ni na List otwar ty
uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z 16 grud nia 2011 ro ku. W wy -
mie nio nym li ście uczest ni cy Zjaz du po in for mo wa li Pa nią
Mar sza łek o pro ble mach z ja ki mi bo ry ka ją się dział kow -

cy i Zwią zek z po wo du ko lej nej pró by pod wa ża nia za pi -
sów na szej usta wy o ROD. Tym ra zem I Pre zes Są du Naj -
wyż sze go w 2010 ro ku skie ro wał do Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z kon sty -
tu cją ca łej usta wy.

Dział kow cy pro te stu ją prze ciw ko zmia nie usta wy, li -
kwi da cji Związ ku i sa mo rzą du ogro do we go, bo usta wa
speł nia na sze ocze ki wa nia i do brze słu ży nam dział kow -
com.

Uczest ni cy Zjaz du pod pi su jąc się pod li stem wy ra ża li
rów nież na szą wo lę i li czy li, że Pa ni Mar sza łek wes prze
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swo im au to ry te tem dział kow ców i ich sa mo rzą dy w wal -
ce o za cho wa nie usta wy, Oka zu je się, że mi nę ły trzy mie -
sią ce a od po wie dzi brak. Ta kie mil cze nie z Pa ni stro ny
świad czy o bra ku od po wie dzial no ści kla sy po li tycz nej.
Tak być nie po win no aby druga oso ba w na szym Pań stwie

lek ce wa ży ła mi lion 250 ty się cy ro dzin dział ko wych 
w więk szo ści osób star szych. 

Pa ni Mar sza łek! 
Cze ka my z nie cier pli wo ścią na Pa ni od po wiedź.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ An drzej Ka spro wicz

/-/ Jan Ga lew ski
/-/ Ma ria Fojt

Pi ła, 12 mar ca 2012 r.

Ko mi sja Roz jem cza ROD im. B. Chro bre go w Oła wie 

STANOWISKO
ROD im. B. Chro bre go w Oła wie

w spra wie obro ny Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Ko mi sja Roz jem cza ROD im. B. Chro bre go w Oła wie
ab so lut nie nie zga dza się z de cy zją by łe go I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go RP dr Le cha Gar doc kie go, któ ry skie ro wał
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów Usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD.

Ko mi sja Roz jem cza ROD ja ko sta tu to wy or gan PZD
wy ra ża swo je za nie po ko je nie in ten cja mi za war ty mi we
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP.

Wy stą pie nie by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w
wnio skiem do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po sia da wszel -
kie zna mio na na gon ki na Pol ski Zwią zek Dział kow ców,
zmie rza ją cy do uni ce stwie nia do rob ku po nad 620 tys. pol -
skich ro dzin dział kow ców.

Pol ska to dziw ny kraj, bo jak moż na zro zu mieć, że naj -
wyż sze or ga ny Pań stwa mo gą pro wa dzić szko dli wą dzia -
łal ność wo bec oby wa te li swo je go pań stwa. Przed sta wi -
cie le władz po bie ra ją nie ma łe prze cież wy na gro dze nie 
z po dat ków rów nież dział kow ców, pro wa dząc jed no cze -
śnie szko dli we po czy na nia wo bec swo ich ży wi cie li 
– dziw ne to, ale nie ste ty praw dzi we.

Na praw dę za zdro ści my dział kow com z państw za chod -

nich, któ rzy nie mu szą bro nić swo ich praw oby wa tel skich
przed swo ją wła dzą, lecz prze ciw nie do świad cza ją peł nej
ochro ny i róż no rod nej po mo cy.

Ape lu je my za tem do naj wyż szych or ga nów na sze go
Pań stwa o spo wo do wa nie od stą pie nia od za ku sów zmie -
rza ją cych do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców
i spo łecz no ści dział kow ców w na szym kra ju i spo wo do -
wa nie wy co fa nia te go ha nieb ne go wnio sku by łe go I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go RP do TK o stwier dze nie nie-
kon sty tu cyj no ści usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ROD.

Dział kow cy pro szą: nie ter ro ry zuj cie nas cią głym gro że -
niem li kwi da cji PZD i po zwól cie nam spo koj nie pra co -
wać i wy po czy wać na swo ich dział kach, bo nie stać nas na
wy po czy nek w dro gich za gra nicz nych ku ror tach, jak do -
świad cza ją te go za na sze po dat ki przed sta wi cie le naj wyż -
szych władz po noć de mo kra tycz nej Pol ski.

Po mi mo wszyst ko li czy my na reszt ki nor mal nych ludz -
kich od ru chów i od stą pie nie od tych nie cnych za mia rów
i po zo sta wie nie w/w usta wy w obec nym kształ cie.

By ło by nie roz wa gą by w imię par ty ku lar nych in te re sów
zni we czyć do ro bek wie lu po ko leń dział kow ców i po nad
100-let nią tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Człon ko wie Ko mi sji Roz jem czej ROD

Prze wod ni czą cy
/-/ Sta ni sław Ko nar ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ta de usz Nie wiń ski

Se kre tarz
/-/ Mie czy sław Za jąc

Człon ko wie:
/-/ Jó zef Mi ko da

/-/ Ire na Ta ra ciń ska

Oła wa, 12 mar ca 2012 r.

Na sze sta no wi sko kie ru je my do: 
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Mar szał ków Sej mu i Se na tu RP, I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP.
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Pro si my Pa nią Mar sza łek o po moc w za cho wa niu do -
tych cza so wych za sad funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce, a zy ska tym Pa ni na szą dział ko wą
wdzięcz ność.

Po zba wie nie mi lio no wej rze szy dział kow ców naj waż -
niej szych gwa ran cji usta wo wych za gra ża ist nie niu ogro -
dów dział ko wych.

Ogro dy dział ko we to te re ny zie lo ne, sta no wią ce do sko -
na łą po moc so cjal ną oraz są miej scem wy po czyn ku ca -
łych ro dzin, lu dzi pra cy, do daj my, lu dzi naj bied niej szych.

Co naj mniej dziw ne więc i nie zro zu mia łe jest dla nas

wy ty po wa nie po słów; An drze ja De ry i Sta ni sła wa Pię ty
do re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym – po słów, któ rzy w prze szło ści okre śla li się wy raź -
nie ja ko prze ciw ni cy wspo mnia nej usta wy. To tak, zda -
niem wie lu dział kow ców, jak by wil ka wy zna czyć do pil -
no wa nia sta da owiec. Pro si my więc o odro bi nę bez stron -
no ści i do brej wo li.

Po zo sta je my też z na dzie ją, że Pa ni Mar sza łek od po wie
nam w mia rę szyb ko na list sy gno wa ny przez 430 de le ga -
tów na nasz Zjazd w grud niu 2011 ro ku. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Re laks” w Za mo ściu

Sza now na Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz
War sza wa

LIST OTWAR TY
o wspar cie i po moc w za cho wa niu obo wią zu ją cych prze pi sów praw nych

Człon ko wie:
/-/ Kry sty na Lejn we ber 

/-/ Hen ryk Ma zur 

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Re laks”
Prze wod ni czą cy

/-/ Zbi gniew Cho le wa 

Za mość, 23 lu te go 2012 r.

Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we ROD im. B. Chro bre go w Oła wie

ODEZWA

do:
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej – Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
Mar sza łek Sej mu – Pa ni Ewy Ko pacz,
Mar szał ka Se na tu – Pa na Bog da na Bo ru se wi cza,
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów – Pa na Do nal da Tu ska,
Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go – Pa na An drze ja Rze pliń skie go,

Sza now ni Pań stwo!
Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we Ro dzin ne go Ogro du Dział -

ko we go im. B. Chro bre go w Oła wie, re pre zen tu ją ce 
420 ro dzin dział kow ców wy stę pu ją z Ode zwą do sza now -
nych Pań stwa o umoż li wie nie po nad mi lio no wej rze szy
pol skich dział kow ców dal sze go ko rzy sta nia ze swo ich
dzia łek i nie ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia łań zmie-

rza ją cych do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Na ród w dro dze de mo kra tycz nych wy bo rów dał Wam

Sza now ni Pań stwo man dat do opra co wy wa nia, pro ce do -
wa nia i uchwa la nia do brych ustaw tak, by nie dzia ła się
krzyw da nam – Po la kom.

W szcze gól no ści sza now ne gro no wy brań ców na ro du
do któ re go kie ru je my tę Ode zwę, nie po win no psuć do -

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP
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bre go pra wa, ja ką jest obec nie obo wią zu ją ca usta wa 
z 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Naj lep szym przy kła dem psu cia do bre go pra wa jest to, że
by ły I Pre zes Są du Naj wyż sze go Pan Lech Gar doc ki wy stą -
pił do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z wnio skiem o stwier -
dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją kil ku ar ty ku łów usta wy
z 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Wy szcze gól nie nie rze ko mo nie kon sty tu cyj no ści okre -
ślo nych ar ty ku łów wy żej cy to wa nej usta wy mo że pro wa -
dzić do in stru men tal ne go za ne go wa nia ca łej tej usta wy,
co zmie rza ło by do li kwi da cji or ga ni za cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a tym sa mym w kon se kwen cji li -
kwi da cji dzia łek w do tych cza so wych Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych w Pol sce i prze zna cza nie tych te re nów
na ce le ko mer cyj ne.

Dla po nad mi lio no wej rze szy Po la ków - dział kow ców,
nie zro zu mia łym jest to, że w in nych kra jach za chod nich
naj wyż sze wła dze nie wi dzą żad ne go zła w or ga ni za cjach
dział kow ców i nikt nie my śli o li kwi da cji do brze dzia ła -
ją cych i de mo kra tycz nych struk tur związ ko wych. Wprost
prze ciw nie, bar dzo waż ne oso bi sto ści obej mu ją pa tro na -
ty nad or ga ni za cja mi dział kow ców.

Sza now ni Pań stwo!
Przez dzie siąt ki lat dział kow cy pra co wa li za wo do wo

przy spa rza jąc te mu kra jo wi dóbr ma te rial nych i or ga ni zu -
jąc so bie z za ro bio nych skrom nych środ ków fi nan so wych
wy po czy nek na dział ce, bo nie ste ty dział kow cy to prze -
waż nie lu dzie któ rych nie stać na wy jaz dy do za gra nicz -
nych ku ror tów wy po czyn ko wych, jak to jest stać tych do
któ rych kie ru je my tę Ode zwę.

My dział kow cy cie szy my się cho ciaż tym skraw kiem
dział ki na któ rej or ga ni zu je my so bie wy po czy nek i za si -
la my swo je bu dże ty do mo we z upraw wa rzyw i owo ców,
za zdrosz cząc eme ry tom w in nych kra jach Unii Eu ro pej -
skiej z 3-krot nie wyż szy mi eme ry tu ra mi, go dzi we go ży -
cia i wy po czyn ku po okre sie ak tyw no ści za wo do wej. 

Sza now ni Pań stwo!
Kie ru jąc na szą Ode zwę do sza now nych Pań stwa li czy -

my na to, że naj waż niej sze or ga ny w na szym Pań stwie nie
ze zwo lą na pro wa dze nie swo istej kru cja ty prze ciw oby -
wa te lom swo je go kra ju, w któ rym prze cież peł nią naj waż -
niej sze funk cje z wy bo ru te go na ro du i nie po zwo lą na
prze pro wa dza nie ja kich kol wiek zmian, bądź stwier dza nia
rze ko mej nie kon sty tu cyj no ści usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Usta wa ta w obec -
nym kształ cie speł nia ocze ki wa nia dział kow ców, sa tys -
fak cjo nu je nas i nie prze szka dza w żad nym przy pad ku
in te re som in nych grup go spo dar czych i spo łecz nych.

W imie niu dział kow ców

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Pe la gia Mam ze row ska

Czło nek Za rzą du ROD
/-/ Mi ko łaj De mia niuk

Prze wod ni czą ca Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Ma ria Pro cyk

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Sta ni sław Ko nar ski

Oła wa, 17 lu te go 2012 r.

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „35-le cia” w Zie lo nej Gó rze

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Ko mi sja Re wi zyj na Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„35-le cia” w Zie lo nej Gó rze re pre zen tu ją ca 926 człon ków
Pol skie go Związ ku Dział kow ców użyt ku ją cych dział ki w
na szym Ogro dzie zwra ca się do Pa ni Mar sza łek z proś bą
o po moc w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Obo wią zu ją ca obec nie usta wa uchwa lo na zo sta -
ła przez Sejm w ro ku 2005 po sze ro kich kon sul ta cjach
spo łecz nych - zo sta ła za skar żo na przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Zna mien -
ne jest, że I Pre zes Są du Naj wyż sze go nie ma pro ble mów
do roz wią zy wa nia w sze ro ko po ję tym sek to rze są dow nic -
twa, tyl ko zaj mo wa nie się za skar ża niem usta wy o ROD?

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „35-le cia” ja ko or gan dzia ła -

ją cy cał ko wi cie spo łecz nie, wy bie ra ny bez po śred nio przez
dział kow ców, kon tro lu ją cy i nad zo ru ją cy ca ło kształt dzia -
łal no ści Ogro du stwier dza, iż dzia ła nie władz związ ko -
wych jest cał ko wi cie de mo kra tycz ne, zgod ne z usta wą 
i dla do bra dział kow ców.

Py ta nie; po co psuć jed ną z nie licz nych w tym kra ju do -
brze funk cjo nu ją cych struk tur?

Wie my, iż ko rzy ści zdro wot ne, eko no micz ne, wy cho -
waw cze, w za kre sie ochro ny śro do wi ska wy ni ka ją ce 
z funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w ra mach obo -
wią zu ją cej usta wy są Pa ni Mar sza łek do sko na le zna ne.
Dla te go pro si my o po moc po przez wska za nie do re pre -
zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, na
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roz pra wie dot. za skar że nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych – po sła któ re mu bli skie są tra dy cja i do ro -

bek mi lio na ro dzin dział kow ców /rów nież wy bor ców/.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ inż. Ze non He nicz

Zie lo na Gó ra, 1 mar ca 2012 r.

Za rząd i Ko mi sja Re wi zyj na ROD im. Sem po łow skiej w Pi le

Sza no wa na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Sem po -

łow skiej wraz z Ko mi sją Re wi zyj ną ROD w Pi le kie ru je
do Pa ni w imie niu 261 ro dzin dział ko wych ten list, gdyż
za pa rę dni od bę dzie się na sze co rocz ne ze bra nie spra woz -
daw cze, pod czas któ re go dział kow cy bę dą nas py ta li co 
z na sza usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 2005 ro ku, któ rą I Pre zes Są du Naj wyż sze go za skar żył
w 2010 ro ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go stwier dza jąc,
że jest ona nie zgod na z na szą kon sty tu cją.

W tej spra wie skie ro wa li do Pa ni List otwar ty uczest ni -
cy IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców li cząc, że Ko bie ta – Mar sza łek Sej mu po -
waż nie po trak tu je po nad mi lion pol skich dział kow ców 

i w cza sie trwa ją ce go kry zy su go spo dar cze go za koń czy tą
po li tycz ną roz gryw kę o te re ny ogro dów dział ko wych 
i o nasz Zwią zek. Nie ste ty nie udzie li ła Pa ni dział kow com
od po wie dzi w tak waż nych dla nich spra wach.

In for mu je my Pa nią Mar sza łek, że dla nas Usta wa 
o ROD z 2005 ro ku jest naj waż niej szym ak tem praw nym.
W niej są za pi sa ne na sze pra wa do grun tów ogro du, do
na szych dzia łek, do spo koj ne go go spo da ro wa nia na nich
przez wie le lat. Nasz ogród ist nie je od 59 lat Wie le dzia -
łek użyt ku je już trze cie po ko le nie na szych człon ków.

Nie zga dza my się rów nież na li kwi da cję Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ ry nas god nie re pre zen tu je 
i bro ni.

Cze ka my ra zem z dział kow ca mi na Pa ni od po wiedź.

Za Za rząd ROD

Ko mi sja Re wi zyj na:
/-/ 4 pod pi sy

Pre zes
/-/ Cze sław Wi śniew ski

Pi ła, 12 mar ca 2012 r.

Ko le gium Pre ze sów ROD Po znań-Je ży ce

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych Po znań-Je ży ce sku pia ją ce 33 ROD w tym 6 100
dzia łek na po sie dze niu w dniu 25 lu te go 2012 r. po sta no -
wi ło przed sta wić Pa ni Mar sza łek sta no wi sko.

Z nie po ko jem stwier dza my, że od dłuż sze go cza su trwa -
ją dzia ła nia ma ją ce na ce lu pod wa że nie Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Usta wa ta sta no wi pod sta wę spo koj ne go upra wia nia
dzia łek przez po nad mi lio no wą rze szę dział kow ców.

Usta wę tą w ca ło ści za skar żył by ły I Pre zes Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ocze ku jąc na
roz pa trze nie spra wy przez TK pro si my Pa nią Mar sza łek,

by w przy pad ku orze cze nia Try bu na łu zmu sza ją ce go Sejm
RP do no we li za cji Usta wy uwzględ nić dwa na sze wnio ski:

– w ewen tu al nych pra cach no we li za cyj nych uwzględ -
nić kon sul ta cję z Pol skim Związ kiem Dział kow ców,

– wziąć pod uwa gę rów nież fakt, iż dział kow ca mi są
prze waż nie lu dzie nie za moż ni, w tym bar dzo du ży od se -
tek eme ry tów i ren ci stów, któ rych nie stać na za kup dzia -
łek re kre acyj nych a dział ki ROD są je dy nym od de chem
od miej skie go zgieł ku, spa lin i ku rzu.

In for mu je my Sza now ną Pa nią Mar sza łek, że ruch dział -
ko wy ma po nad stu let nią tra dy cję, a nie jak wy po wia da ją
się nie któ rzy Po sło wie, że jest „dziec kiem ko mu ni zmu 
w Pol sce”.
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Przy krym dla nas jest fakt, że re pre zen tan ta mi Sej mu
RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym są po sło wie 
PP De ra i Pię ta, któ rzy ruch dział ko wy chcie li by zli kwi -
do wać, a ROD spro wa dzić do agend pod le głych ad mi ni -

stra cji te re no wej. W spra wie na szych za strze żeń rów nież
pi sa li śmy do po przed nie go Mar szał ka Sej mu P. Grze go rza
Sche ty ny.

Pro si my o uwzględ nie nie na szych ra cji.

Z wy ra za mi sza cun ku

Se kre tarz Ko le gium
/-/ Zyg fryd Rem barz

Vi ce Prze wod ni czą cy Ko le gium
/-/ Bar ba ra Cza pla

Prze wod ni czą cy Ko le gium
/-/ Kry sty na Sta cho wiak

Po znań, 25 lu te go 2012 r.

Ko le gium Pre ze sów ROD Po znań-Grun wald

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Ko le gium Pre ze sów ROD Pol skie go Związ ku Dział kow ców Po znań-Grun wald

z dnia 8 mar ca 2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ja ko re pre zen tan ci Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Po znań-Grun wald wy ra ża my głę bo kie za nie po ko je nie
trwa ją cą od lat sy tu acją wo kół ogro dów dział ko wych 
w na szym kra ju oraz usta wy o rod z 2005 r. Za pi sy usta -
wy, przy ję tej przez Par la ment RP, są pod wa ża ne aby po -
zba wić dział kow ców pra wa do ko rzy sta nia z ka wał ka
zie mi w ce lach wy po czyn ko wych.

Nie tyl ko re pre zen tu je my dział kow ców, ale sa mi je ste -
śmy dział kow ca mi. Wie my jak waż na dla każ de go z dział -
kow ców jest moż li wość go spo da ro wa nie na nie wiel kiej
prze strze ni dział ki na obec nych za sa dach okre ślo nych 
w usta wie o rod. Grun ty od da ne pod ogro dy dział ko we
naj czę ściej sta no wi ły te re ny zde gra do wa ne, któ rym ży cie
przy wró ci li wła śnie dział kow cy wła sną pra cą, zy sku jąc 
w za mian prze strzeń do wy po czyn ku i ko rzy ści wy ni ka ją -
ce z uzy ska nia wła snych plo nów.

Sprze ci wia my się de cy zji I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
któ ry pod wa ża kon sty tu cyj ność za pi sów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Ob ser wu je my cią głe ata ki
na ogro dy dział ko we w Pol sce pod wa ża ją ce nie tyl ko isto -
tę ich funk cjo no wa nia, ale rów nież za sad ność ich utrzy -
ma nia w prze strze ni, szcze gól nie du żych miast. Ogro dy
dział ko we ist nie ją w kra jo bra zie miast od po nad 100 lat
tak że w in nych kra jach eu ro pej skich.

Nie po ko ją cy jest brak re ak cji Pa ni Mar sza łek na list
skie ro wa ny do Pa ni przez 430 uczest ni ków IX Zjaz du De -
le ga tów Pol skie go Zwi ązku Dział kow ców, któ ry od był się
w grud niu ubie głe go ro ku.

Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o po par cie na szych
dzia łań w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z 2005 r. Usta wy, któ ra gwa ran tu je spraw ne i bez -
piecz ne funk cjo no wa nie ogro dów i użyt ku ją cych w nich
dział ki dział kow ców.

Pod pi sy uczest ni ków
/-/ 11 pod psiów

Ko le gium Pre ze sów ROD mia sta Rze szo wa

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych mia sta Rze szo wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych mia sta Rze szo wa wy stę pu ją ce w imie niu rze szow -
skich ro dzin dział ko wych, z nie po ko jem ocze ku je na roz -
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strzy gnię cie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie zgod -
no ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 8 lip ca 2005 r. 

Usta wa re gu lu ją ca pod sta wy dzia ła nia ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go, jest w peł ni ak cep to wa na przez dział -
kow ców i więk szość sa mo rzą dów te ry to rial nych. Z uwa gi
na sku tecz ność w obro nie ist nie nia ogro dów dział ko wych
i in te re sów dział kow ców na sza usta wa jest nie ustan nie
ata ko wa na przez roz ma ite ugru po wa nia po li tycz ne. Ostat -
nia ini cja ty wa I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zmie rza
wprost do po zba wie nia rze szy dział kow ców naj waż niej -
szych gwa ran cji usta wo wych i li kwi da cji ich je dy nych
miejsc ak tyw ne go wy po czyn ku. Na ta kie po stę po wa nie
nie mo że my wy ra zić zgo dy.

Szcze gól ny nie po kój wśród dział kow ców wzbu dza brak

od po wie dzi Pa ni Mar sza łek na list skie ro wa ny przez
uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD. Ma -
my jed nak że na dzie ję, że brak re ak cji jest spo wo do wa ny
tyl ko wie lo ma obo wiąz ka mi zwią za ny mi z peł nie niem tak
za szczyt nej funk cji, a nie bra kiem sza cun ku dla spo łecz -
no ści dział ko wej.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dzia ła jąc w imie niu rze szow skich dział kow ców zwra ca -

my się o po moc w obro nie dział kow ców, usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Je ste śmy prze ko na ni, że głos naj wyż sze go przed -
sta wi cie la Sej mu, prze są dzi o po zo sta wie niu usta wy o ROD
w nie zmie nio nej for mie i po zwo li na dal sze ist nie nie oraz
roz wój ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ko le gium Pre ze sów ROD w Rze szo wie
/-/ 23 pod pi syRze szów, 23 lu te go 2012 r.

Ko le gium Pre ze sów ROD Byd goszcz-Wschód

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

STANOWISKO
Ko le gium Pre ze sów Re jo nu Byd goszcz-Wschód

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ko le gium Pre ze sów Byd goszcz-Wschód re pre zen tu jąc

osiem Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych sku pia ją cych
oko ło 1000 człon ków u pro gu se zo nu dział ko we go z nie -
po ko jem ocze ku ją na roz strzy gnię cie Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go w przed mio cie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Re pre zen tu jąc zda nie więk szo ści na szych człon ków nie
zga dza my się i nie po tra fi my zro zu mieć ja kim in ten cja mi
kie ro wa no się po dej mu jąc de cy zję o skie ro wa nie wnio -
sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go kwe stio nu jąc, praw -

nie uchwa lo ną usta wę o ROD. Usta wę gwa ran tu ją cą
dział kow com sze reg praw zwią za nych z użyt ko wa niem
dział ki ro dzin nej.

Czy w swej isto cie nie jest to za mach na rze szę oby wa te -
li, któ rych po la tach cięż kiej pra cy dla kra ju, nie stać na za -
gra nicz ne wo ja że i wy po czy nek w luk su so wych ku ror tach?

Ma jąc na uwa dze sym pa tię Pa ni Mar sza łek do dział -
kow ców, wy ra żo ną w ży cze niach pod czas IX Zjaz du Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, zwra ca my się o wspar cie
i uzna nie sta rań o za cho wa nie usta wy w nie zmie nio nym
kształ cie.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ko le gium Pre ze sów Byd goszcz-Wschód 

Se kre tarz
/-/ Jó zef Cho de nio nek

Prze wod ni czą ca 
/-/ Bar ba ra Ma ko wiec ka 

Byd goszcz, 10 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ja ko re pre zen tan ci po nad 1 000 ro dzin dział kow ców go -

spo da ru ją cych w czte rech Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych w Su le cho wie wy ra ża my głę bo kie za nie -
po ko je nie sy tu acją ja ka trwa od lat wo kół Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro -
ku, pró ba mi jej pod wa że nia i po zba wie nia dział kow ców
praw do go spo da ro wa nia na ka wał ku upra wia nej zie mi.

Je ste śmy nie tyl ko re pre zen tan ta mi, ale rów nież dział -
kow ca mi z co naj mniej 30-let nim sta żem i do sko na le zda -
je my so bie spra wę czym jest dział ka dla nas, ile trze ba by ło
wy sił ku aby do pro wa dzić ten ka wa łek zie mi do sta nu uży -
wal no ści, aby stał się miej scem do upra wia nia wa rzyw, 
i cza sem je dy nym miej scem do spo koj ne go wy po czyn ku.

Bul wer su je nas w dal szym cią gu ak tu al na de cy zja I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go o skie ro wa niu do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go wnio sku o stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści
wspo mnia nej wy żej usta wy o ROD, usta wy któ ra funk -
cjo nu je już 7 lat, a uchwa lo na by ła prze cież przez Sejm w
opar ciu o obo wią zu ją cą Kon sty tu cję. Ob ser wu je my cią -
głe ata ki róż nych in sty tu cji i par tii na nasz zwią zek i pró -
by za wszel ką ce nę znisz cze nia do brze funk cjo nu ją ce go

ogrod nic twa w Pol sce, któ re ist nie je po nad 130 lat. Ta na -
gon ka na ogrod nic two dzi wi tym bar dziej, że w Eu ro pie
do ce nia się dzia łal ność te go ty pu or ga ni za cji, ja kim jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Nie po koi nas fakt bra ku ja kiej kol wiek od po wie dzi Pa -

ni na list otwar ty skie ro wa ny do Pa ni przez 430 uczest ni -
ków IX Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców któ ry od był się w grud niu ubie głe go ro ku. Z bie -
żą cych in for ma cji wy ni ka, że list ten po zo stał bez echa, 
a po twier dza to Kra jo wa Ra da na ze bra niu w dniu
24.02.br. wy stę pu jąc po now nie z li stem do Pa ni.

Po pie ra jąc wszel kie dzia ła nia w obro nie na szej ist nie ją -
cej usta wy po dej mo wa ne przez or ga na na sze go związ ku,
jak rów nież przez ogrom ną rze szę dział kow ców zwra ca -
my się do Pa ni Mar sza łek o wspar cie swo im au to ry te tem
na szych dzia łań o za cho wa nie do tych cza so wej Usta wy 
o ROD da ją cej gwa ran cje ist nie nia Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych, a tym sa mym za cho wa nie bez pie czeń stwa
dział kow ców na do tych cza so wych za sa dach i po zwa la ją -
cej na spo koj ne go spo da ro wa nie bez obaw o ju tro.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ko le gium Pre ze sów ROD w Su le cho wie

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej 

STANOWISKO
Ko le gium Pre ze sów ROD w Su le cho wie

Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre ze sów
/-/ 

Człon ko wie Ko le gium 
/-/ 3 pod pi sy

Su le chów, 27 lu te go 2012 r.

INDYWIDUALNE I ZBIOROWE

Ta de usz Tra czyń ski ze Świe bo dzi na

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ni niej szym pi smem chciał bym wy po wie dzieć się 

w spra wie skie ro wa nia do TK wnio sku o uzna nie za nie kon -
sty tu cyj ną usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Ja ko pre zes ogro du li czą ce go po nad 700 dzia łek go spo -
da ru ją cych na po nad 30 ha zie mi uwa żam, że wpro wa dze -
nie zmian w ar ty ku łach usta wy, za kwe stio no wa nych przez
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go go dzi w naj słab szą część

spo łe czeń stwa i in te re sy wie lu ro dzin dział ko wych. Ogro -
dy dział ko we to czę sto je dy ne miej sce wy po czyn ku dla
ca łej ro dzi ny, gdzie moż na uciec od tru dów ży cia co dzien -
ne go. To tak że miej sce, gdzie wie lu eme ry tów, ren ci stów
i lu dzi star szych znaj du je wy tchnie nie po la tach pra cy za -
wo do wej, re ge ne ru je si ły mo gąc jed no cze śnie pra co wać 
i być uży tecz nym na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. Usta wa
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
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ko wych do brze słu ży dział kow com i po wo du je, iż star si
lu dzie - dział kow cy uczest ni cząc w ży ciu co dzien nym,
bio rąc udział w róż nych przed się wzię ciach spo łecz nych.
Ak tyw ność star szych lu dzi po bu dza do ak tyw no ści i wy -
sił ku fi zycz ne go co sprzy ja lep sze mu sa mo po czu ciu 
i zdro wiu a na pew no jest to naj tań szy spo sób spę dza nia
wol ne go cza su w kon tak cie z na tu rą, Dla nich dział ka to
spo sób na spę dze nie wol ne go cza su, re kre acja, za si le nie
skrom ne go bu dże tu ro dzin ne go.

Wie lu z tych któ rzy te raz wy cią ga ją rę ce po na sze dział -
ki wy cho wa ło się w po dob nych ogro dach, za ja da jąc się
owo ca mi i wa rzy wa mi wy ho do wa ny mi w po cie czo ła
przez ich ro dzi ców i dziad ków.

W związ ku z tym po ja wia się py ta nie „dla cze go psuć

coś, co jest do bre”. Prze cież ogrod nic two dział ko we w na -
szym kra ju ma swo je tra dy cje, jak rów nież to spo sób na
styl ży cia wie lu lu dzi do daj my bied nych lu dzi, bo są ni mi
przede wszyst kim eme ry ci i ren ci ści.

Aby ogro dy dział ko we mo gły do brze funk cjo no wać,
mu szą mieć za pew nio ną sta bi li za cję praw ną, a usta wa 
o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ROD stwa rza praw ne
me cha ni zmy umoż li wia ją ce pra wi dło we ich funk cjo no -
wa nie i za pew nia per spek ty wę sta bi li za cji.

Pa ni Mar sza łek,
Pi sząc to pi smo mam na dzie ję że uży je Pa ni swe go au -

to ry te tu i opo wie się po stro nie słab szych czy li ro dzin
dział kow ców.

Pre zes ROD „1000-le cie”
/-/ Ta de usz Tra czyń ski

Świe bo dzin, 22 lu te go 2012 r.

Bar ba ra Ko rol czuk z Wro cła wia

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz Mar sza łek Sej mu

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Z du żym za in te re so wa niem przy ję łam Pa ni list otwar ty

skie ro wa ny do de le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Po wia ło opty mi zmem – z Pa -
ni słów wy ni ka ło, że do ce nia Pa ni dzia łal ność naj więk szej
or ga ni za cji po za rzą do wej ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców i za chę ca ła do dal szych wy sił ków w tym za kre -
sie. Są dzi łam, że prze ło ży się to na okre ślo ne dzia ła nia
Sej mu tj. zmia nę opi nii na te mat usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych w kon tek ście wnio sku Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go i wy sła nie jej do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, oraz przed sta wie nie wła snej opi nii w tej spra wie.
Ma jąc to na uwa dze IX Zjazd Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców zwró cił się do Pa ni ja ko Mar szał ka Sej mu RP 
w tej spra wie. Nie ste ty, do tej po ry nie otrzy ma li śmy żad -
nej od po wie dzi.

Je stem pre ze sem du że go ogro du dział ko we go we Wro -
cła wiu. Za go spo da ro wa nych jest w nim po nad 500 dzia -
łek i prze wi ja się przez nie oko ło 1000 osób (w week en dy
wie lo krot ność tej licz by). Są to przede wszyst kim lu dzie
star si (70%), któ rzy swo ją mło dość i ży cie za wo do we po -
świę ci li na bu do wę na sze go kra ju. Te raz ocze ku ją tyl ko
wa run ków do spo koj nej lecz ak tyw nej sta ro ści. To za pew -
nia im dział ka. Tu re ali zu ją swo je pa sje, są ak tyw ni spo -
łecz nie. Czu ją się po trzeb ni. Dział ka jest ich miej scem na
zie mi, peł niąc funk cję za ple cza so cjal ne go i spo łecz ne go.
Czy mo że my ich te go po zba wić?

Ci lu dzie, nie jed no krot nie sa mot ni, scho ro wa ni, za po -
mi na ją o swo ich pro ble mach pra cu jąc na dział ce i cie sząc
się plo na mi. Czyż mo że być lep sza te ra pia? Czy dział ka
nie peł ni funk cji proz dro wot nej? Pa ni ja ko le karz wie to
naj le piej. Dru gą, rów nie licz ną gru pą dział kow ców, są ro -
dzi ny z dzieć mi. Z ra do ścią ob ser wu ję jak spę dza ją wol -
ny czas, wa ka cje, week en dy. Dla nich dział ka peł ni funk c-
ję re kre acyj ną , dy dak tycz ną, eko lo gicz ną i proz dro wot ną
tak istot ną dla roz wo ju mło de go po ko le nia. Dla ro dzin zaś
jest spi żar nią i za ple czem so cjal nym. Ogro dy wy rę cza ją
sa mo rzą dy z ich za dań w tym za kre sie.

Pa ni Mar sza łek!
Pro szę wziąć pod uwa gę zna cze nie ogro dów dział ko -

wych dla sze ro kiej gru py spo łecz nej. Ich pra wi dło we
funk cjo no wa nie gwa ran tu je usta wa o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych, któ rej tak usil nie bro ni my. Dla te go też
istot na jest dla mnie Pa ni opi nia w tej spra wie.

Uwa żam, że mam pra wo ocze ki wać od przed sta wi cie la
władz obro ny mo ich praw. Pra gnę żyć w po czu ciu bez -
pie czeń stwa w kra ju, gdzie ży cie i zdro wie oby wa te li jest
cen niej sze niż pie nią dze. Chce spę dzać wol ny czas 
w zdro wym śro do wi sku i tu re ali zo wać swo je pa sje.

Pro szę o usto sun ko wa nie się do mo je go sta no wi ska 
i o od po wiedź na nie.

Z po wa ża niem 

Pre zes ROD „We ster plat te” we Wro cła wiu
/-/ Bar ba ra Ko rol czuk 
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W spra wie zmia ny de sy gno wa nych przez Pa na Mar szał -
ka Sej mu RP Sche ty nę przed sta wi cie li PiS-u, po słów Sta -
ni sła wa Pięty i An drze ja De ry do re pre zen to wa nia Sej mu
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, w spra wie wnio sku
by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o uchy le nie prze pi -
sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r., ja ko nie zgod nej z prze -
pi sa mi Kon sty tu cji RP.

Rów nież pro szę Pa nią Mar sza łek o roz wa że nie moż li wo -
ści wy co fa nia z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go pi sma by łe go
Mar szał ka Sej mu o po par cie 4 ar ty ku łów z wnio sku by łe -
go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i umo rze nie po stę po wa nia.

Nie za mie rzam na świe tlać przy czyn za kwe stio no wa nia
przez by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go ca łej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Sy tu acja jest Pa ni Mar -
sza łek zna na z prze sła nych przez Kra jo wą Ra dę PZD
ma te ria łów IX Zjaz du od by te go w dniach 16 i 17 grud nia
2011 r.

W Zjeź dzie tym uczest ni czy łem ja ko de le gat Okrę gu
Wro cław skie go, po pie ra jąc wszel kie za pa dłe na Zjeź dzie
uchwa ły.

Jak Pa ni Mar sza łek wia do mo by ły I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go skie ro wał w dniach 22 lu te go i 6 wrze śnia 
2011 r. dwa wnio ski do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o uzna nie, w pierw szym przy pad ku za nie zgod ne Kon sty -
tu cji RP kil ku ar ty ku łów usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, a na stęp nie ca łej usta wy.

Ten dru gi wnio sek by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
był za pew ne przy czy ną ma so wej kry ty ki ad re sa ta wnio sku
przez nie mal wszyst kie struk tu ry or ga ni za cyj ne Pol skie go
Związ ku Dział kow ców jak rów nież przez człon ków na -
sze go Związ ku. Wy sła li oni na ad res I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go po nad 1600 pro te stów.

Mar sza łek Sej mu Pan Sche ty na uznał za nie zgod ne 
z prze pi sa mi Kon sty tu cji RP je dy nie 4 ar ty ku ły usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a co do po zo sta łych
nie do pa trzył się ko li zji z prze pi sa mi Usta wy Za sad ni czej.
Jed nak to sta no wi sko Pa na Mar szał ka nie moż na za li czyć
za przy ja zne dla PZD. Pod trzy mał on wnio sek by łe go 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go od no śnie art. 17 usta wy, któ -
ry po zba wia PZD pra wa ve ta przy za mia rze li kwi da cji
ogro dów na ce le dru go rzęd ne – ko mer cyj ne. Gdy by Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny pod trzy mał ten wnio sek był by to ko -
niec ogro dów dział ko wych i ich po nad 100-let niej hi sto rii.
Gmi ny i in ne or ga na pań stwo we mia ły by pra wo li kwi da -

cji ogro dów nie tyl ko na ce le stra te gicz ne, ale na zwy kłe
ce le ko mer cyj ne np. bu do wę su per mar ke tów, apar ta men -
tow ców, sta cji ben zy no wych itp. W przy pad ku za pad nię -
cia w Try bu na le Kon sty tu cyj nym ta kiej de cy zji usta wa 
z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych mu -
sia ła by być zni we lo wa na. By ło by to rów no znacz ne z li -
kwi da cją Kra jo wej Ra dy PZD i moż li wo ścią obro ny
mi lio no wej rze szy dział kow ców.

Na do miar złe go Pan Mar sza łek Sche ty na za ak cep to wał
wy bór przez Ko mi sję Sej mo wą ds. Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go po sła An drze ja De ry, któ ry sam za de kla ro wał swój
udział przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym po wo łu jąc się
na zna jo mość pro ble ma ty ki. Wy stę po wał on już z ra mie -
nia PiS – u w 2008 r. przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
w spra wie gmi ny Wro cław z PZD, a po tem w 2009 r. zło -
żył w Sej mie pro jekt usta wy o uchy le nie lub zmia nę usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, bę dąc ar chi tek-
tem te go pro jek tu. Sejm w dniu 16 lip ca 2009 r. w pierw -
szym czy ta niu od rzu cił ten pro jekt. Rów nież w wie lu wy -
stą pie niach pu blicz nych nie ta ił, że jest prze ciw ni kiem
usta wy i PZD ja ko na czel ne go or ga nu te go Związ ku. Jak
wy ja śniał cho dzi ło mu ja ko człon ko wi Związ ku, ma ją ce -
go ogród w Ostro wie Wiel ko pol skim o prze for so wa nie ta -
kich prze pi sów usta wy, aby mógł w ra zie uwłasz cze nia
wy ku pić dział kę po ce nach ko mer cyj nych.

Wy zna cze nie te go po sła ja ko obroń cę na szej usta wy
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym jest po pro stu iro nią
lo su. Ta ki w cu dzy sło wiu obroń ca źle słu ży na szej spra -
wie. Na su wa się py ta nie dla cze go Mar sza łek Sej mu Sche -
ty na zgo dził się na re pre zen to wa nie przez nie go Sej mu 
w tej spra wie. Czyż by chciał on uzy skać w Try bu na le
Kon sty tu cyj nym ko rzyst ne roz strzy gnię cie przy wy ko rzy -
sta niu przed sta wi cie la PiS-u – obec nie So li dar na Pol ska.

Z tych po wo dów usil nie pro szę Pa nią Mar sza łek o spo -
wo do wa nie wy mia ny przed sta wi cie li Sej mu przed Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym. Przy po mnę, że Plat for ma Oby-
wa tel ska by ła przy chyl na na sze mu ru cho wi, za pew nia jąc
na sze na czel ne or ga na, że w przy szło ści nie po dej mie żad -
nych dzia łań, bez udzia łu przed sta wi cie li na sze go śro do -
wi ska.

Wy stę pu jąc do Pa ni Mar sza łek kie ro wa łem się in te re -
sem wła snym jak rów nież in te re sem ogó łu człon ków
Związ ku ja ko czło nek PZD od po nad 30 lat, dzia ła ją cy
przez 6 ka den cji w Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej we
Wro cła wiu

Po zo sta ję z po wa ża niem
/-/ Jan Kacz ma rzyk

Jan Kacz ma rzyk z Wro cła wia

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

LIST OTWAR TY

Wro cław, 28 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
zwra cam się do Pa ni ja ko dłu go let ni dział ko wicz.
Zna jąc od czu cia swo je go śro do wi ska pra gnę prze ka zać

spo strze że nia do ty czą ce dzia łań po li ty ków chcą cych oba -
lić usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Wszel kie zmia ny le gi sla cyj ne uwa ża my za ne ga tyw ne 
i an ty spo łecz ne. My, dział kow cy, to mi lio no wa część na -
ro du pol skie go. Po sło wie to wy bra ni przez nas przed sta -
wi cie le. Nie któ rzy dzia ła ją jed nak że na na szą szko dę.
Orien tu je my się że pod pre tek stem po pra wy sta nu praw -
ne go ogro dów dział ko wych zmie rza ją do li kwi da cji Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Tak się skła da, że Pań stwo
nie do kła da do na szej or ga ni za cji na wet zło tów ki. A ko -
rzy ści wy ni ka ją ce z funk cjo no wa nia ogród ków dział ko -
wych są bez sprzecz ne i ogól nie zna ne. Dziw na to ten-

den cja rzą dzą cych do ko ry go wa nia te go, co po praw nie
funk cjo nu je.

Nic chcie li by śmy do cze kać wy ro ku ska zu ją ce go, ale
prze wi du jąc go, ape lu je my w „ostat nim sło wie” o roz waż -
ne po dej mo wa nie de cy zji. By wa cza sem, że pod ci na się
ga łąź, na któ rej się sie dzi. A jest ty le pro ble ma tycz nych
dzie dzin fak tycz nie wy ma ga ją cych po pra wy.

Cza sem war to z od gór ne go dzia ła nia wy kre ślić sło wo
„mu si my”, gdyż nie wszyst ko za le ży od rzą dzą cych. Po -
za tym był już ta ki czas, że lu dziom od bie ra no to, co by -
ło dla nich naj droż sze

Dziś wszy scy za to pła ci my, cho ciaż nie wszy scy po no -
si my za to wi nę. Czyż by hi sto ria za to czy ła ko ło? Lu dzi
moż na re for mo wać, ale nie w spo sób, któ ry da je po czu cie
krzyw dy.

Z po wa ża niem

ROD „Bo nar ka” w Kra ko wie
/-/ Ma ria Cze kaj

Ma ria Cze kaj z Kar ko wa

Kra ków, 13 lu te go 2012 r.

Ze non Brzo zow ski z Po zna nia

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Bę dąc uczest ni kiem i de le ga tem II Kon gre su oraz 

IX Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow ców z wiel ką
uwa gą i sa tys fak cją wy słu cha łem tre ści pi sma ja kie Pa ni
Mar sza łek prze sła ła do Zjaz du PZD, zo sta ło ono owa cyj -
nie przy ję te przez uczest ni ków zjaz du.

Śle dząc wy sła ne do Pa ni Mar sza łek li sty i sta no wi ska
prze sła ne przez Okrę go we Związ ki, Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we oraz człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, je stem za sko czo ny tym, że nie mo gę zna leźć ni gdzie
re ak cji i usto sun ko wa nia się Pa ni Mar sza łek do tak licz nej
ilo ści li stów, pism i sta no wisk dział kow ców.

Uwa żam, że tak licz na gru pa spo łecz na za słu gu je na po -
waż ne trak to wa nie. Zwra cam się do pa ni Mar sza łek z ol -
brzy mią proś bą pa mię ta jąc za war te w Pa ni prze sła niu

sło wa kie ro wa ne pod ad re sem Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców i przy ję cie za de kla ro wa ne go w nim sta no wi ska,
w ocze ki wa niu na orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
w od nie sie niu do wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o nie zgod no ści Usta wy o Ogro dach Dział ko wych z Kon -
sty tu cją. Na tę ży do mnie mać, że pro blem ten znaj dzie się
w Wy so kim Sej mie i to Pa ni Mar sza łek ja ko naj waż niej -
sza oso ba w par la men cie, bę dzie w zde cy do wa nej mie rze
współ de cy do wać o lo sie dział kow ców i ich związ ku chlu -
bią ce go się po nad 100-let nią tra dy cją i nada ta ki kie ru nek
ewen tu al nych zmian prze pi sów w kie run ku uwzględ nie nia
po stu la tów se tek ty się cy dział kow ców, utrzy mu jąc za sad -
ni cze za pi sy obec nej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes ROD „Re lax 27” w Po zna niu
/-/ Ze non Brzo zow ski

Po znań, 15 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W grud niu 2011 ro ku, ja ko De le gat okrę gu pil skie go

uczest ni czy łem w ob ra dach IX Kra jo we go Zjaz du De le -
ga tów PZD. Pod czas Zjaz du zo stał od czy ta ny list, któ ry
skie ro wa ła Pa ni do De le ga tów.

Z przy jem no ścią wy słu cha łem Pa ni oce ny na szych 
– dział kow ców dzia łań. Lecz na tym Zjeź dzie wszy scy
de le ga ci z nie po ko jem od no si li się do te go co od kil ku lat
pró bu je się zro bić z na szą usta wą o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku oraz z na szym Związ -
kiem. Zjazd wy sto so wał do Pa ni Mar sza łek w tej spra wie
list otwar ty, pod któ rym pod pi sa ło się 430 de le ga tów z ca -
łej Pol ski, rów nież ja wie rząc, że zaj mie Pa ni w tej spra -
wie sta no wi sko po pie ra ją ce na sze dzia ła nia w obro nie
usta wy. Nie ste ty do dnia dzi siej sze go od po wie dzi nie

otrzy ma li śmy. Mój ogród dział ko wy po ło żo ny jest w cen -
trum mia sta. Dział kow cy ce nią so bie po sia da nie w nim
dział ki. Od 35 lat wspól nie z Bur mi strzem Mia sta i Pol -
skim Ko mi te tem Po mo cy Spo łecz nej je ste śmy or ga ni za -
to rem w na szym Do mu Dział kow ca wcza sów dla osób
sa mot nych, eme ry tów i ren ci stów. Uwa ża my, po dob nie
jak na sza wła dza sa mo rzą do wa, że usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych jest do bra, speł nia ocze ki wa nia
dział kow ców, do brze nam słu ży i roz wią zu je na sze pro -
ble my. Zmia na na szej usta wy i li kwi da cja Związ ku, któ -
ry od po nad 30 lat roz wią zu je na sze spra wy spo wo du je, że
li kwi da cji ule gnie więk szość ogro dów w mia stach i mój
rów nież. Dla te go pro szę aby Pa ni Mar sza łek nam dział -
kow com od po wie dzia ła na list otwar ty i uwzględ ni ła 
w swo jej od po wie dzi na sze po glą dy. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Czło nek PZD w ROD Po wstań ców Wlkp.
/-/ Adam Dasz kow ski

Adam Dasz kow ski z Cho dzie ży

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Cho dzież, 29 lu te go 2012 r.

Zyg munt Czar ny z Pi ły

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek 
Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej!
Zwra cam się do Pa ni z ape lem ja ko dział ko wiec, czło -

nek Pol skie go Związ ku Dział kow ców z 32-let nim sta żem
w upra wia niu ma łe go skraw ka na szej pol skiej zie mi.

Aż trud no uwie rzyć – Pol ska na le żą ca do Unii Eu ro pej -
skiej a pol scy de cy den ci po dej mu ją dzia ła nia, któ re zmie -
rza ją do znisz cze nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
– or ga ni za cji ja ko by prze stęp czej. Na su wa się pro ste py -
ta nie: Czy my Po la cy ży je my w pań stwie pra wa? Czy pol -
scy dział ko wi cze to nie oby wa te le te go kra ju? Dla cze go
wy ta cza się tak cięż kie ar ma ty prze ciw eme ry tom, ren ci -
stom, oby wa te li bez pra cy, bez dom nych, któ rzy nie ma ją
sta łe go miej sca za mel do wa nia, dzie ciom, wnu kom, któ -
rzy z dziad ka mi po zna ją przy ro dę i do bro słu żą ce z upra -
wy dział ki?

Przy każ dej nada rza ją cej się oka zji przed sta wi cie le na -
sze go Pań stwa: Pan Pre zy dent, Pre mier, od po wie dzial ni
mi ni stro wie, po sło wie i se na to ro wie wma wia ją nam, że
ży je my w pań stwie pra wa, któ re bro ni oby wa te li i dzia ła

w ich in te re sie, a na sza usta wa z 08 lip ca 2005 r. od trzech
lat jest za cie kle ata ko wa na za rów no przez wła dze wy ko -
naw cze, jak i wła dze usta wo daw cze.

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu!
Od Po nad dwu dzie stu lat bro ni my na szych praw na by -

tych. Bro ni my na szej eg zy sten cji. Nie po zwo li my na ko -
lej ne eks pe ry men ty praw ne.

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu!
Dział kow cy ma ją dość ob ra zy, po ni ża nia i stra sze nia

oraz cią głe go wznie ca nia nie po ko jów na na szych ogro -
dach. My dział ko wi cze do sko na le wie my, co de cy den ci
chcą nam za brać. Co im prze szka dza w Usta wie o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych?

Nie bę dę wy mie niał, kto się na mi zaj mu je w ska li kra -
ju. A są to dzie siąt ki in sty tu cji pań stwo wych. Ja ko dział -
ko wiec mam żal do by łe go Mar szał ka Sej mu RP, któ ry
skie ro wał 18 grud nia 2010 r. sta no wi sko w spra wie za -
skar że nia Usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
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Przy to czę cy tat ze sta no wi ska Pa na Mar szał ka. W uwa -
gach koń co wych twier dzi on, ze wi dzi ko niecz ność prze -
pro wa dze nia fun da men tal nej zmia ny Usta wy o ROD. Jest
zwo len ni kiem ra dy kal nej zmia ny sy tu acji praw nej dział -
kow ców i ogro dów. Py tam się: A kto uchwa lił usta wę 
w dniu 08 lip ca 2003 r. Ko lej na usta wa do ko sza?, Bu bel
praw ny i le gi sla cyj ny?

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Czas skoń czyć z ośmie sza niem Pań stwa Pol skie go

przez np. by łe go Mar szał ka Sej mu. Uwa gi Pa na Mar szał -
ka są bar dzo groź ne po przez wpro wa dze nie zmian za pi -
sów w Usta wie o ROD. Dla sa mych dział kow ców zmia ny
bę dą wręcz tra gicz ne i bo le sne.

Pa ni Mar sza łek, ra tuj nas – pol skich dział kow co wi Je -
den mi lion dział kow ców cze ka na Pa ni de cy zję. 

Dział ko wiec 
/-/ Zyg munt Czar ny 

Elż bie ta Tho mas z Krzy ża Wlkp.

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz 
War sza wa

Je stem człon kiem Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Bra tek” w Krzy żu Wlkp. Wspól nie z mę żem upra wia my
nasz ogró dek już 40 lat. Pra ca na dział ce jest na szą ra do -
ścią, le kar stwem i sen sem ży cia na eme ry tu rze. Z nie po ko -
jem ob ser wu ję bez czyn ność władz mo je go Kra ju w za ję ciu
sta no wi ska o przy szło ści ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Z du mą mo gę po wie dzieć, że uczest ni czy łam 
w I i II Kon gre sie Pol skie Związ ku Dział kow ców, na któ -
rych kil ku ty sięcz na rze sza dział kow ców wy sto so wa ła 
w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 8 lip ca 2005 r.

Dla cze go obec ne wła dze rzą dzą ce Rzecz po spo li tą nie

zaj mu ją po zy tyw ne go sta no wi ska, na któ re ocze ku ją pa -
sjo na ci upra wia ją cy swo je dział ki.

Ko mu za le ży na tym, aby ten ogrom ny ruch ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce znisz czyć.

Za zdrosz czę dział kow com z Nie miec, An glii, Czech 
i Sło wa cji, że wła dze w tych kra jach po pie ra ją i wspie ra -
ją swo ich dział kow ców.

Wraz ze zbli ża ją cą się wio sną po zwól cie nam ze spo ko -
jem upra wiać na sze uko cha ne ogro dy i nie niszcz cie do -
rob ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ocze ku je my na de fi ni tyw ne po par cie Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych.

Z po wa ża niem

Dłu go let ni dział ko wicz
/-/ Elż bie ta Tho mas

Krzyż Wlkp., 28 lu te go 2012 r.

Eu ge niusz Sta nek z Su le cho wa

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Je stem dział kow cem od 30 lat, eme ry tem, i go spo da ru -

ję na dział ce po wsta łej na za nie dba nym grun cie w Ro dzin -
nym Ogro dzie do któ re go na le ży 386 ro dzin, a wśród nich
więk szość eme ry tów i ren ci stów. Dla nas dział ka jest je -
dy nym miej scem wy po czyn ku i re kre acji, a rów nież jej
plo ny uzu peł nia ją skrom ny bu dżet do mo wy w co raz trud -
niej szych cza sach.

Od dłu gie go okre su ob ser wu ję cią głe ata ki róż nych in -

sty tu cji pu blicz nych na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, 
a tym sa mym dą że nie do roz bi cia do brze funk cjo nu ją cej
sa mo rząd nej or ga ni za cji zrze sza ją cej po nad mi lion ro dzin
w Pol sce. Szcze gól nie bul wer su ją cym jest fakt zło że nia
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści na szej
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku z Kon sty tu cją RP, usta wy któ ra funk -
cjo nu je już 7 lat i do tej po ry by ła zgod na z Kon sty tu cją.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ja ko je den z mi lio no wej rze szy dział kow ców po sta no -

wi łem do Pa ni na pi sać i zwró cić uwa gę na at mos fe rę ja -
ka trwa wo kół nas dział kow ców, któ rzy chcą spo koj nie
go spo da ro wać na przy dzie lo nej dział ce w obec nym sta -
nie praw nym ja ki gwa ran tu je nam już wspo mnia na Usta -
wa o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku, któ ra po win na zo stać

nie zmie nio na, a wo kół któ rej po win ny wresz cie się za -
koń czyć wszel kie ma ni pu la cje.

Prze sy łam ten list z prze ko na niem, że do trze do Pa ni
Mar sza łek, a swo im au to ry te tem ja kim Pa ni cie szy się 
w spo łe czeń stwie spo wo du je Pa ni na wią za nie dia lo gu 
z na mi dział kow ca mi i za koń cze nie pa nu ją cej nie zdro wej
at mos fe ry wo kół ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Eu ge niusz Sta nekSu le chów, 27 lu te go 2012 r.

Ali cja Pa te rek z Tar no brze ga

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pi szę do Pa ni ja ko de le gat na IX Kra jo wy Zjazd De le -

ga tów PZD oraz je den z sy gna ta riu szy li stu otwar te go
skie ro wa ne go do Mar szał ka Sej mu przez ten naj wyż szy
or gan de cy zyj ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Zwra -
cam się z proś bą o od po wiedź na za war te w nim kwe stie
do ty czą ce przy szło ści ogro dów dział ko wych w Pol sce. 
Z przy kro ścią stwier dzam, że nie od nio sła się Pa ni do li -
stu wy sła ne go przez re pre zen tan tów po nad mi lio na człon -
ków PZD. Mam na dzie ję, że nie jest to prze jaw igno ran cji
dział kow ców przez naj wyż szy urząd na sze go pań stwa, 
a zwło ka w od po wie dzi spo wo do wa na jest tyl ko ko niecz -
no ścią wy peł nia nia przez Pa nią Mar sza łek sze re gu waż -
nych obo wiąz ków.

Dział kow cy to w więk szo ści eme ry ci, ren ci ści i oso by
na praw dę nie za moż ne, któ re tyl ko dzię ki swo je mu za an -
ga żo wa niu i po świę ce niu upra wia ją dział ki w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Lu dzie ci po la tach cięż kiej pra cy
wła śnie na dział kach ma ją je dy ną moż li wość spę dza nia

wol ne go cza su na ło nie na tu ry, w oto cze niu ro dzi ny, przy -
ja ciół i zna jo mych. Mo że zda rzyć się tak, że już w naj -
bliż szej przy szło ści bę dą mu sie li opu ścić dział ki, je że li
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta nie
zmie nio na lub cał ko wi cie usu nię ta.

Ape lu ję do Pa ni Mar sza łek o wspar cie dą żeń pol skich
dział kow ców w ce lu za cho wa nia praw na by tych usta wą
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz o zmia nę re pre -
zen ta cji Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym. Nie
mo że być tak, że o przy szło ści ogro dów dział ko wych de -
cy do wać bę dą zde cy do wa ni prze ciw ni cy pol skich dział -
kow ców i za go rza li wro go wie na sze go Związ ku. Dla -
cze go nie mo gą być do pusz cze ni do gło su po sło wie in -
nych ugru po wań po li tycz nych, któ rzy zna ją i do ce nia ją
zna cze nie ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju?

Ufam, że wsłu cha się Pa ni w gło sy swo ich ro da ków -
-dział kow ców wal czą cych o za cho wa nie swo ich dzia łek.
Wie rzę, że zwy cię ży roz są dek i sza cu nek dla dział kow -
ców, a na sza usta wa zo sta nie po zo sta wio na w spo ko ju.

Łą czę wy ra zy sza cun ku 

/-/ Ali cja Pa te rekTar no brzeg, 21 lu te go 2012 r.

Ewa Za włoc ka z Wą grow ca

Mar sza łek Sej mu RP 
Ewa Ko pacz 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Zwra cam się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o udzie le nie

od po wie dzi na list De le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du De -

le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od był się
w War sza wie w dniach 16-17 grud nia 2011 ro ku. By łam
De le ga tem na Zjazd z okrę gu pil skie go. Pod pi sa łam się
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pod nim, bo nie zga dzam się aby zmie nia no na szą usta wę
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku,

po zba wia no nas dział kow ców na szych praw i li kwi do wa -
no Zwią zek, któ ry nas bro ni i re pre zen tu je.

Po zdra wiam i ocze ku ję na od po wiedź

Pre zes ROD „Nad Nie lbą”
/-/ Ewa Za włoc kaWą gro wiec, 20 lu te go 2012 r.

Cze sław Sko nec ki z Gry fi na

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Zwra ca się do Pa ni Mar sza łek ja ko dłu go let ni dział ko -

wiec w imie niu wła snym jak i in nych dział kow ców bar dzo
du że go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go w Gry fi nie /po -
nad 1100 dzia łek/ z proś bą o wspar cie dział kow ców 
w utrzy ma niu obec nie obo wią zu ją cych za pi sów usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Za skar że nie usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest
bar dzo krzyw dzą ce wszyst kich dział kow ców i na szym
zda niem jest bez za sad ne.

Po za po zna niu się z tre ścią Pa ni li stu otwar te go z dnia
15.11.2012 r. skie ro wa ne go na rę ce Pa na Eu ge niu sza Kon -

drac kie go Pre ze sa PZD na le ży przy jąć, że po pie ra Pa ni
„wal kę” dział kow ców o za cho wa nie za pi sów usta wy 
o ROD. W związ ku z po wyż szym bar dzo Pa nią pro szę 
o me ry to rycz ne za ję cie sta no wi ska w spra wie obro ny
upraw nień mi lio na ro dzin dział kow ców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Zwra cam też uwa gę, że wy zna cze ni po sło wie do re pre -

zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym Pa -
no wie An drzej De ra i Sta ni sław Pię ta nie po win ni w tym
pro ce sie wy stę po wać. Uwa żam, że po sło wie z te go sa me -
go ugru po wa nie któ re go ce lem jest li kwi da cja PZD, bę dą
za prze cze niem obiek ty wi zmu w tym pro ce sie.

Z wy ra za mi sza cun ku

ROD im. A. Za wadz kie go
/-/ Cze sław Sko nec kiGry fi no, 22 lu te go 2012 r.

Wie sław Ry sze lew ski z Ło dzi

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W dniach 16–17 grud nia 2011 ro ku uczest ni czy łem 

w IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, ja ko de le gat Okrę gu Łódz kie go. Pod czas
zjaz du pod pi sa łem się pod li stem skie ro wa nym na rę ce
Pa ni Mar sza łek. List przed sta wiał re al ne za gro że nie, ja -
kie dla ogro dów i dział kow ców stwa rza za skar że nie do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Dział kow cy
mo je go ogro du są świa do mi, iż uchy le nie czte rech prze pi -
sów z usta wy o ROD spo wo du je, że usta wa bę dzie mia ła
„ka dłu bo wy” cha rak ter, co spo wo du je ko niecz ność głę -
bo kich zmian jak to przed sta wił Pa ni po przed nik Mar sza -
łek Grze gorz Sche ty na.

W sta no wi sku Zjaz du z 16 grud nia 2011 r. w imie niu
mi lio no wej or ga ni za cji, py ta li śmy o przy szłość ogro dów
i dział kow ców w Pol sce o re pre zen ta cje Sej mu w roz pra -
wie przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym. Obec na usta wa
od po wia da po trze bą i ocze ki wa niom dział kow ców. Ile ra -
zy moż na spraw dzać zgod ność Na szej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych przed Try bu na łem Kon sty-
tu cyj nym, wpro wa dza jąc stan nie pew no ści bra ci dział ko -
wej. Ogro dy dział ko we to te re ny zie le ni, płu ca Pol skich
miast, to miej sca od po czyn ku wie lu Pol skich ro dzin, to
moż li wość wspo mo że nia bu dże tów naj uboż szych po przez
zbiór wła snych owo ców i wa rzyw. Czy Pa ni Mar sza łek,
sta no wi sko Pol skich wy bor ców, któ ry mi są dział kow cy
Na szych ogro dów bie żę pod uwa gę w swej dzia łal no ści
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par la men tar nej? Chce my być trak to wa ni na rów ni z in ny -
mi pod mio ta mi ży cia spo łecz ne go, ogro dy są urzą dze nia -
mi uży tecz no ści pu blicz nej, słu żą cy mi za spo ka ja niu

wy po czyn ko wych i re kre acyj nych tak że spo łecz no ści lo -
kal nych.

Z po wa ża niem 
De le gat IX Zjaz du PZD z Okrę gu Łódz kie go 

/-/ Wie sław Ry sze lew ski Łódź, 2 mar ca.2012 r.

Grze gorz Oracz z Ostro łę ki
Pa ni Ewa KOPACZ
Mar sza łek Sej mu RP
Sejm RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Je stem jed nym z 430 de le ga tów uczest ni czą cych 

w IX Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i pod pi su ją cych w po ło wie grud nia ub. ro ku list do
Pa ni Mar sza łek. Pod pi sy wa łem w słusz nym prze świad -
cze niu, że tak trze ba czy nić, li sty do in nych pro mi nent -
nych osób w na szym pań stwie. Po dob nie, jak wie lu
in nych uczest ni ków Zjaz du pra gną łem ape lo wać do ster -
ni ków wła dzy i na wy pań stwo wej o zro zu mie nie ra cji, dla
któ rych ape lu je my o za prze sta nie prób de mon ta żu ła du
praw ne go re gu lu ją ce go byt ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce od 8 lip ca 2005 ro ku. Chcę to Pa ni Mar sza łek po -
wie dzieć, acz z przy kro ścią, ze mil cze nie ad re sa tów na -
szych li stów od bie ram źle. Mnie nie ba wi at mos fe ra
„ci szy przed bu rzą”, ta ca ła sce ne ria jak z fil mów Hitch -
coc ka. Pań stwa mil cze nie, nie po ru sza nie się wręcz, nie
jest naj lep szą me to dą. Mil czy cie jak za mu ro wa ni  – Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny, Pa ni Mar sza łek, Sejm, Pan Pre mier,
Mi ni ster In fra struk tu ry – nie chce cie lub nie umie cie zgo -
dzić się z pre zen to wa ną przez ty sięcz ne rze sze pol skich
dział kow ców opi nią o ce lo wo ści za cho wa nia ja ko obo -
wią zu ją cych, norm praw nych za war tych w Usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, tej z 8 lip ca 2005 ro ku.
Do bro pu blicz ne, któ re gwa ran tu je ona mi lio no wi pol -
skich ro dzin – użyt kow ni kom ist nie ją cych Ogro dów, nie
po win no i nie mo że być pod po rząd ko wy wa ne źle za ka -
mu flo wa nym in te re som róż nych grup na ci sku, lob by de -
ve lo per skie mu i im po dob nym. Nie wol no Pań stwu, Pa ni
Mar sza łek tak że, za po mi nać bądź lek ce wa żyć mas ludz -
kich za in te re so wa nych użyt ko wa niem skraw ka zie mi z
po żyt kiem dla sie bie i ro dzi ny. Zna czą cej czę ści spo łe -
czeń stwa nie by ło, nie jest i nie bę dzie stać na ku po wa nie

„bez war to ścio wych” le śni czó wek od życz li wych le śnictw,
„zruj no wa nych” pa ła ców i pa ła cy ków od roz ma itych
agen cji, na pre fe ren cyj nych za sa dach i za tzw. śmiesz ne
pie nią dze. 

Pa ni Mar sza łek!
PZD nie byt, nie jest i z pew no ścią ni gdy i ni ko mu nie

bę dzie ani za ka łą, ani za wa dą. Nie wcze pi li śmy się pa zu -
ra mi w po sia da ny i użyt ko wa ny grunt, nie za be to no wa li -
śmy się na po trze by lo kal nych spo łecz no ści. Od daw na,
uzna jąc po trze by zwią za ne z roz wo jem spo łe czeń stwa 
i je go po trzeb, Pol ski Zwią zek Dział kow ców li kwi du je
ogro dy – po wsta ją no we dro gi, osie dla, sta dio ny.... Nie
wie rzy Pa ni Mar sza łek? – prze cież to moż na spraw dzić!!!

Prze strze ga my i pod po rząd ko wu je my się re gu łom de -
mo kra cji, sa mi sto su je my je w swo jej dzia łal no ści. Wi dzi -
my jed nak, że więk szy po słuch w krę gach rzą dzą cych
ma ją, że wręcz fo ro wa ni są na gmin nie na ru sza ją cy nor -
my praw ne pseu do dział kow cy z Olsz ty na, Szcze ci na,
Swa rzę dza. Py tam się Pa nią Mar sza łek ja kim że to pra -
wem wspo mnia ni wy żej mo gą ucho dzić za au to ry te ty mo -
ral ne, do ra dzać mi ni ste rial nym urzęd ni kom ????

Pa ni Mar sza łek!!! Pro szę za uwa żyć, że li sty pi sa ne do
Pa ni i do in nych wiel kich te go świa ta to nie ano ni my. Każ -
dy z osob na, wszyst kie ma ją nadaw cę/nadaw ców wraz 
z ad re sem i pod pi sem. Za słu gu ją na to, by Wy so ki Ad re -
sat ze chciał się ode zwać do nich ludz kim gło sem.

Pi szę do Pa ni Mar sza łek z Ostro łę ki. To nie jest zbyt da -
le ko od War sza wy. Mam ogrom ną na dzie ję, że list mój do
Pa ni do trze, że zo sta nie prze czy ta ny, a je śli od po wie dzią
nań bę dzie list do nas, dział kow ców pol skich to bę dę się
czuł tak Jak bym ode brał list do sie bie. To nie wie le kosz -
tu je, niech Pa ni Mar sza łek spró bu je!!! 

Łą czę wy ra zy sza cun ku 

Dział ko wiec w ROD „Cze czot ka”
/-/ Grze gorz Oracz Ostro łę ka, 7 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Je stem od wie lu lat dział kow cem i upra wiam dział kę 

w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Ko le jarz” w No -
wym Są czu.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców a za ra zem je go człon ko -
wie – dział kow cy mo gą upra wiać swo je dział ki na pod -
sta wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku Usta wa ta przed wej ściem w ży cie by -
ła sze ro ko kon sul to wa na z dział kow ca mi. Obec nie znaj du -
je się ona w Try bu na le Kon sty tu cyj nym za skar żo na przez
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Fakt za skar że nia ca łej usta -
wy o ROD sta wia przy szłość ogro dów dział ko wych w sy -
tu acji, stwa rza ją cej re al ne za gro że nie dla za cho wa nia
praw dział kow ców -wy ni ka ją cych z po wyż szej usta wy.

Waż nym pro blem dla nas dział kow ców jest wy zna cze -
nie przez Sejm po przed niej ka den cji po sła A. De ry i Sta -
ni sła wa Pię ty ja ko re pre zen tan tów Sejm RP przed Try-
bu na łem Kon sty tu cyj nym w roz pra wie do ty czą cej wnio -
sku za skar ża ją ce go na szą usta wę. Po glą dy obu Pa nów Po -
słów na te mat Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz

sa mych dział kow ców, pre zen to wa ne przez nich wie lo krot -
nie, obar czo ne są jaw nym bra kiem obiek ty wi zmu. Pan Po -
seł A. De ra w 2009 ro ku zło żył pro jekt no wej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ry miał na ce lu
li kwi da cję PZD i uchy le nie ist nie ją cej usta wy. Oba wy
dział kow ców wo bec kan dy da tur po wyż szych Po słów do
re pre zen to wa nia w Sej mu w spra wie istot nej dla przy szło -
ści po nad mi lio no wej spo łecz no ści upra wia ją cej dział ki
są w peł ni uza sad nio ne.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Od przed sta wi cie li Sej mu w roz pra wie przed TK ocze -

ku je my obiek ty wi zmu i rze tel no ści.
Zwra cam się więc do Pa ni Mar sza łek o wy zna cze nie do

mniej sze go po stę po wa nia po słów nie ob cią żo nych ne ga -
tyw ny mi emo cja mi zdol nych do obiek ty wi zmu wo bec
ocze ki wań Po la ków – dział kow ców.

Li czy my na wspar cie ze stro ny Pa ni Mar sza łek w na -
szych sta ra niach o za cho wa nie ist nie ją cej usta wy i ogrod -
nic twa dział ko we go.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Elż bie ta Jach nik

Elż bie ta Jach nik z No we go Są cza

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz

No wy Sącz, 17 lu te go 2012 r.

Wło dzi mierz Kaucz z Wro cła wia

Sza now na Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz
War sza wa

PROŚ BA:

Zwra cam się do Pa ni Mar sza łek z uprzej mą proś bą o:
1. wy co fa nie wnio sku by łe go Mar szał ka Sej mu P. Grze -

go rza Sche ty ny z dnia 8 grud nia 2010 r. skie ro wa ne go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie wnio sków by łe go
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia 22 lu te go i 6 wrze śnia
2010 r. o uzna nie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych Dz. U. Nr 169 poz. 1419 za
nie zgod ną z za pi sa mi Usta wy Za sad ni czej.

2. wy co fa nie po słów PiS-u pp. Sta ni sła wa Pięty i An -
drze ja De ry z re pre zen to wa nia Sej mu RP przed Try bu na -
łem Kon sty tu cyj nym w spra wie wnio sków by łe go I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go o uzna nie za nie zgod ną z prze pi -
sa mi Usta wy Za sad ni czej, usta wy z 8 lip ca 2005 r., o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w ra zie nie uwzględ nie nia
proś by w pkt l, o za stą pie nie ich po sła mi z klu bu par la -
men tar ne go PO lub PSL, czy SLD.

UZA SAD NIE NIE

W pi śmie z dnia 8 grud nia 2010 r. skie ro wa ne go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie wnio sków by łe go I Pre -

ze sa Są du Naj wyż sze go prof. Lesz ka Gar doc kie go prze -
ciw ko usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
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dział ko wych, Pan Mar sza łek prze kro czył de cy zję za war tą
w opi nii Ko mi sji Sej mo wej ds. Usta wo daw czych.

Mia no wi cie roz sze rzył wnio sek Ko mi sji Sej mo wej do -
dat ko wo o art. 17 § 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Prze pis ten jest naj waż niej szy w za skar żo nej
usta wie, gdyż gwa ran tu je PZD pra wo ve ta w przy pad ku
gdy by wła dze chcia ły prze jąć do wol ny ogród, nie na ce le
stra te gicz ne, lecz na ce le pu blicz ne (ko mer cyj ne). W przy -
pad ku uwzględ nie nia wnio sku Pa na Mar szał ka przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny był by to po czą tek koń ca ist nie ją cych
po nad 110 lat ogro dów dział ko wych na te re nie Pol ski, bę -
dą cych wte dy pod za bo ra mi. Fak tycz nie je den ogród na
te re nie za bo ru pru skie go po wstał w Koź mi nie Wiel ko pol -
skim oko ło 180 lat, a ko lej ny w Gru dzią dzu 110 lat te mu.
Funk cjo nu ją one do chwi li obec nej.

Ko lej nym nie przy chyl nym ze stro ny Pa na Mar szał ka
dzia ła nia mi wo bec PZD i mi lio no wej rze szy je go człon -
ków, by ło de sy gno wa nie do wy stą pie nia przed Try bu na -
łem Kon sty tu cyj nym po słów PiS-u pp. Sta ni sła wa Pięty
i An drze ja De ry. Po sło wie ci po dob nie jak ich par tia by li
ne ga tyw nie usto sun ko wa ni wo bec PZD, w szcze gól no ści
po seł An drzej De ra. Wy stę po wał on już w 2008 r. przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w spra wie wnio sku Gmi ny
Wro cław kon tra PZD. W le cie 2009 r. był on ini cja to rem
zło żo ne go w Sej mie pro jek tu usta wy, o zmia nie usta wy,
lub jej uchy le nie i li kwi da cji PZD. Pro jekt ten upadł 
w dniu 16 lip ca 2009 r. w pierw szym czy ta niu przez Sejm.
Prze ciw ko te mu pro jek to wi gło so wał z nie licz ny mi wy -
jąt ka mi tak że Klub Par la men tar ny PO i po zo sta łe Klu by
po za PiS-em. Wy mow nym w tej spra wie fak tem jest, że
kie dy 1 grud nia 2010 r. ob ra do wa ła Ko mi sja Sej mo wa ds.
Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej, to Klub
PO re pre zen to wał tyl ko po seł Koz droń z PO i po jed nym
z PSL, SLD i aż i kil ku po słów z PiS-u. Prze wod ni czą cy
Ko mi sji po seł Szra ma, za wnio sko wał na przed sta wi cie la
Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym po sła PiS-u
Sta ni sła wa Pięt y. W cza sie dość burz li wych ob rad, 
w któ rych za bie rał kil ka ra zy głos po seł Kło po tek z PSL,
po seł An drzej De ra za pro po no wał swój udział. Uza sad -
niał on swo ją kan dy da tu rę tym, że po seł Sta ni sław Pięt ka
nie da so bie ra dy w tak trud nej spra wie. Pod kre ślił, że on
zna ma te rie spra wy, gdyż już wy stę po wał prze ciw ko PZD.
Za sko cze niem by ło, po par cie je go kan dy da tu ry przez po -
sła PO Pa na Koz dro nia. Prze są dzi ło to, że obaj po sło wie
PiS-u bę dą re pre zen to wać Sejm w spra wie prze ciw ko
PZD. Ta ką też re pre zen ta cję za apro bo wał Mar sza łek Sej -
mu de sy gnu jąc do udzia łu przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym. Nie wy co fał tej re pre zen ta cji na wet po mi mo
ma so wych pi sem nych pro te stów ze stro ny śro do wi ska
dział kow ców i struk tur or ga ni za cyj nych PZD. W ten spo -
sób Pan Mar sza łek dał przy kład ne ga tyw ne go sto sun ku
do śro do wi ska dział kow ców i PZD. Zo sta ło to źle ode bra -
ne przez ogół związ kow ców, gdyż jak do tych czas nie któ -
rzy przed sta wi cie le PO de kla ro wa li przy róż nych oka zjach
przy chyl ny do nas sto su nek. Wy ra zem te go by ło wy stą -

pie nie po sła Czer wiń skie go, a na I kon gre sie PZD se na to -
ra Mie czy sła wa Au gu sty na i Ja na Ku la sa – wszy scy z PO.

Kie dy po I Kon gre sie PZD z 14 lip ca 2009 r. i od rzu ce -
niu 16 lip ca 2009 r. przez Sejm w pierw szym czy ta niu pro -
jek tu P i S -u o uchy le nie lub zmia ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, dział kow cy ode tchnę li li cząc na
spo koj ne pro wa dze nie swych mi ni ogro dów.

Nie ste ty oka za ło się, że w Pol sce ist nie ją licz ne si ły po -
li tycz ne i lob by stycz ne, któ re dą żą do li kwi da cji ogro dów,
zwłasz cza w du żych aglo me ra cjach miej skich.

Przy kła dem te go by ły licz ne pi sma kie ro wa ne na prze -
ło mie lat 2009/2010 przez by łe go Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich do Pa ni Pre zy dent mia sta War sza wy, a po tem
do Mi ni stra In fra struk tu ry o wzię cie PZD pod nad zór 
w ce lu ogra ni cze nia je go mo no po li stycz nej wła dzy. Tym -
cza sem struk tu ra or ga ni za cyj na i kom pe ten cje or ga nów
PZD ni czym nie róż nią się od struk tu ry Pol skie go Związ -
ku Ło wiec kie go, czy Węd kar skie go w za kre sie człon ko -
stwa, uisz cza nia opłat, czy dys cy pli no wa nia z ty tu łu
na ru sza nia prze pi sów sta tu tów tych or ga ni za cji.

Ko lej no w 2010 r., swo imi wnio ska mi do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go wpi sał się by ły I Pre zes Są du Naj wyż -
sze go, wy ka zu jąc wy so ce nie przy chyl ny – nie wia do mo
skąd sto su nek do PZD. Wy ra zem te go jest, że na wet pod -
pi su ją cy ten pro jekt Pro ku ra tor Ge ne ral ny po parł go tyl ko
w za kre sie kil ku ar ty ku łów, zaś ko mi sja Sej mo wa ogra ni -
czy ła je do za le d wie 3 ar ty ku łów.

Z ko lei Naj wyż sza Izba Kon tro li włą czy ła się do kru -
cja ty do ko nu jąc w koń cu 2009 r. kon tro li ro dzin nych ogro-
dów dział ko wych, pod ką tem pra wi dło wo ści dzia ła nia.
Ra port ten opu bli ko wa no do pie ro w li sto pa dzie 2011 r.
Ra port ten przed sta wiał PZD i ogro dy w wy jąt ko wo ne ga -
tyw nym świe tle, su ge ru jąc po trze bę no we li za cji usta wy.
W efek cie ten den cyj ne przed sta wio nych za rzu tów, sta -
now czo za re ago wa ło śro do wi sko dział kow ców.

Praw dzi wej oce ny war to ści ra por tu NIK do ko na ła w dniu
3 grud nia 2011 r. Ko mi sja Sej mo wa ds. Sa mo rzą du Te ry to -
rial ne go, po wy słu cha niu przed sta wi cie li kie row nic twa
PZD, przed sta wi cie li NIK-u i in nych or ga nów. Uzna no, że
ra port nie był obiek tyw ny i że su ge ro wał po trze bę zmia ny
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W efek cie wi -
ce pre zes NIK-u pan Ma rek Za ją ka ła prze pro sił przed sta wi -
cie li PZD za nie zbyt obiek tyw ne za rzu ty, w związ ku z czym
po sta no wio no nie nada wać te mu ra por to wi z za war ty mi 
w nim wnio ska mi dal sze go bie gu.

Kon klu du jąc są dzę, że przed sta wio ne wy żej fak ty uza -
sad nia ją mo je wnio ski. Je stem dział kow cem od po nad 45,
a pod szyl dem PZD od 31 lat. Prze ży łem 83 la ta i da lej
upra wiam czyn nie dział kę, któ rej za wdzię czam osią gnię -
cie tak za awan so wa ne go wie ku. A ja ko eme ry to wa ny
praw nik ze sta żem pra cy po nad 45 lat i dal szą pra cą spo -
łecz ną uwa żam, że osią gną łem te wy ni ki dzię ki czę ste mu
prze by wa niu od wio sny do je sie ni w pra cy na świe żym
po wie trzu. Tak też swój za awan so wa ny wiek trak tu ją in -
ni star si wie kiem dział kow cy. Stąd też mój po mysł 
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o zwró ce nie się do Pa ni Mar sza łek w spra wie obro ny
PZD. Na mo je po dob ne w tre ści pi smo z dnia 23 stycz nia
2011 r. skie ro wa ne do Pa na Mar szał ka Sche ty ny, nie
otrzy ma łem z je go biu ra żad nej od po wie dzi.

Na za koń cze nie swe go pi sma, chcę ja ko oby wa tel swe -
go kra ju za py tać dla cze go u nas trak tu je się dział ki zwłasz -
cza w mia stach ja ko za wa li dro gi, mi mo, że we Wro cła wiu
prze ka za no w ostat nich kil ku la tach aż oko ło 40 hek ta rów
te re nów ogro do wych na ce le stra te gicz ne zwią za ne z po -
trze bą roz wo ju kra ju i przy go to wa nia do Eu ro 2012.

Nie zga dza my się tyl ko na li kwi da cję ca ło ści ogro dów
w du żych mia stach na ce le ko mer cyj ne, gdyż gwa ran tu ją
nam to prze pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

Je ste śmy człon kiem Unii Eu ro pej skiej. Tam wła dze po -
pie ra ją dzia łal ność ogro dów zwłasz cza w mia stach wi dząc
w nich zie lo ne płu ca słu żą ce lo kal nej spo łecz no ści. Wy ra -
zem te go są prze sła nia do na szych władz ze stro ny kie -

row nictw 15 Mię dzy na ro do wych Związ ków Unii Eu ro -
pej skiej w obro nie PZD.

Ostat nio Pa ni dr An ge la Mer kel Kanc lerz Nie miec wy -
stą pi ła w in te re sie nie miec kich dział kow ców. Przy po -
mnia ła, że dzia łal ność tych ogro dów trwa 150 lat. Po ws-
ta ły one w okre sie in du stria li za cji i so cjal nej bie dy. Jej or -
ga ni za to rem był le karz M. Schre ber. Opo wia dał się za po -
trze bą za kła da nie nie zbęd nych dla zdro wia dzie ci,
mło dzie ży i lu dzi pra cy, aby za pew nić im do stęp do prze -
by wa nia na świe żym po wie trzu. Za pew ni ła ona, że nie do -
pu ści do li kwi da cji ogro dów bę dą cych zie lo ny mi świa t-
ła mi dla miast. Do ce ni ła ist nie nie w mia stach ma łych ka -
wał ków grun tu, któ re moż na upra wiać we dług wła snych
po my słów, co spra wia przy jem ność, zwłasz cza dla wie lu
mło dych ro dzin.

Ko rzy sta jąc z ich do świad cze nia nie czyń my szko dy na -
szym dział kow com i nie ogra ni czaj my im moż li wo ści ko -
rzy sta nia z „zie lo nych płuc”.

Z po wa ża niem

/-/ mgr Wło dzi mierz Kaucz
Do wia do mo ści:
– Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych PO, PSL, SLD.

Wro cław, 29 lu te go 2012 r.

Bo gu sław Dą brow ski Czło nek PZD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Je stem jed nym z 430 sy gna ta riu szy Li stu Otwar te go,

któ ry de le ga ci na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców wy sto so wa li do Pa ni Mar sza -
łek o wspar cie i po moc w za cho wa niu obo wią zu ją cych
norm praw nych do ty czą cych ogrod nic twa dział ko we go
re ali zo wa ne go przez mój Zwią zek.

Od cza su wy sła nia te go li stu mi nę ło już pra wie dwa
mie sią ce i ja ko Oby wa tel oraz dział ko wiec z Okrę gu
Gdań skie go je stem za wie dzio ny bra kiem re ak cji.

Brak od po wie dzi na list skie ro wa ny przez de le ga tów na
Zjazd, re pre zen tan tów naj więk szej w Pol sce spo łecz nej,
po za rzą do wej or ga ni za cji li czą cej je den mi lion 250 ty się -
cy człon ków pol skie go spo łe czeń stwa jest nie tyl ko dla
mnie nie zro zu mia ły.

Sy gna ta riu sze te go Li stu skła da jąc z wła snej wo li swój
pod pis ma ją pra wo ocze ki wać uzy ska nia od po wie dzi na
tre ści w nim za war te, nie zmier nie waż ne i istot ne dla na -
szej dział ko wej spo łecz no ści.

Pa ni Mar sza łek, ja ko le karz z za wo du wie do brze, że
lep sza jest pro fi lak ty ka niż póź niej sza in ge ren cja w ży wy
or ga nizm. Nasz Zwią zek funk cjo nu ją cy w opar ciu o do brą
i ak cep to wa ną przez dział kow ców Usta wę o ROD, jest ta -
kim wła śnie or ga ni zmem.

Pro szę wsłu chać się w gło sy pol skich dział kow ców, pol -
skich Oby wa te li, któ re ślą do Pa ni Mar sza łek a z pew no -
ścią zwy cię ży roz są dek i sza cu nek dla nich.

Po zo sta ję z na dzie ją na szyb kie udzie le nie przez Pa nią
Mar sza łek od po wie dzi na List sy gno wa ny przez 430 de -
le ga tów na nasz Zjazd.

Lu do we przy sło wie mó wi, że ko bie ty ła go dzą oby cza -
je pro szę, więc to czy nić. Ni niej sze wy stą pie nie po zwa -
lam so bie dro gą elek tro nicz ną rów nież prze ka zać do
wia do mo ści Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Eu ge niu sza Kon drac kie go, Prze wod ni czą cej Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt i Pre ze sa Okrę go we -
go Za rzą du PZD w Gdań sku Cze sła wa Smo czyń skie go.

Po zo sta ję z wy ra za mi nie zmien ne go sza cun ku 

/-/ Bo gu sław Dą brow skiGdy nia, 15 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W dniach 16–17 grud nia 2011 ro ku w War sza wie od był

się IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, w któ rym bra łam udział, ja ko je den z re -
pre zen tan tów Okrę gu Po znań skie go.

Nasz Zjazd, naj wyż szy or gan sa mo rzą du PZD gło sa mi
430 de le ga tów skie ro wał do Pa ni Mar sza łek List Otwar -
ty, pod któ rym tak że się pod pi sa łam, z proś bą o pod ję cie
dzia łań zmie rza ją cych do wspar cia i po mo cy w za cho wa -
niu obo wią zu ją cych prze pi sów praw nych za war tych 
w Usta wie  o  Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip -
ca 2005 ro ku. Usta wie, któ rą w ca ło ści za skar żył do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go po przed ni Pierw szy Pre zes Są du
Naj wyż sze go. Je stem roz cza ro wa na i za nie po ko jo na bra -
kiem od po wie dzi na ten List, po mi mo upły wu pra wie
dwóch mie się cy.

Nie do pusz czam do sie bie my śli, by ta zwło ka spo wo -
do wa na by ła ja ki miś za ku li so wy mi pra ca mi po dej mo wa -
ny mi przez sze ro ko po ję tą wła dzę pu blicz ną. 

Ja ko Oby wa tel i dłu go let ni dział ko wiec pro szę Pa nią
Mar sza łek o udzie le nie od po wie dzi na na sze de le ga tów
wy stą pie nie, bo wiem jest to dla dział kow ców zrze szo nych
do bro wol nie w Pol skim Związ ku Dział kow ców bar dzo
waż ne.

Mo je wy stą pie nie do Pa ni Mar sza łek prze sy łam dro gą
elek tro nicz ną, bo naj szyb szą i naj pew niej szą, tak że do:

– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu -
sza Kon drac kie go,

– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
Ma rii Fojt,

– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu Zdzi -
sła wa Śli wy.

Z po wa ża niem i dział ko wym po zdro wie niem 

/-/ Do ro ta Ze rba

Do ro ta Ze rba Czło nek ROD „Re laks” w Imiel nie

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Swa rzędz, 15 lu te go 2012 r.

Ka rol Woj ty siak z Ża ga nia

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Je stem dział kow cem w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -

wym „Za ci sze” w Ża ga niu. Dział ka to dla nas miej sce wy -
po czyn ku, ale też i moż li wość wspar cia nie wiel kiej
eme ry tu ry.

Pi szę ten list do Pa ni Mar sza łek ja ko do oso by sto ją cej
na cze le Pol skie go Par la men tu i ro zu mie ją cej nas dział -
kow ców cze mu wy raz da ła Pa ni w li ście skie ro wa nym do
Zjaz du, któ ry ob ra do wał w dniach 16–17 grud nia 2011 r. 

Od dłuż sze go cza su nie po ko je ni je ste śmy cią gły mi ata -
ka mi prze ciw ni ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców dą -

żą cy mi do wpro wa dze nia zmian w Usta wie o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 7 lip ca 2005 r.

W tej spra wie sta no wi sko swo je przed sta wi li de le ga ci
na IX Kra jo wy Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
wy sto so wu jąc list do Pa ni Mar sza łek, na któ ry po dzień
dzi siej szy ja ko dział kow cy nie otrzy ma li śmy od po wie dzi.

Uwa żam, że nie na le ży psuć te go co jest bar dzo do bre 
i do brze słu ży ogrom nej rze szy dział kow ców.

Z uwa gą ocze ku ję na od po wiedź w po wyż szej spra wie
skie ro wa ną do nas dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Ka rol Woj ty siak
Ża gań, 20 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W dniach 16–17 grud nia 2011 ro ku od był się w War -

sza wie IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Zjazd wy sto so wał do Pa ni Mar sza łek List
Otwar ty pod któ rym ja ko de le gat z okrę gu pil skie go
wspól nie z 430 de le ga ta mi się pod pi sa łam.

W wy mie nio nym li ście przed sta wi li śmy Pa ni Mar sza -
łek bar dzo waż ne spra wy dla dział kow ców i ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce a w szcze gól no ści pro ble my
zwią za ne z na szą usta wą o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, któ ra w 2010 ro ku zo sta ła 
w ca ło ści za skar żo na do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Dział kow -
cy z tym wnio skiem się nie zga dza ją, bo usta wa speł nia
na sze ocze ki wa nia, za bez pie cza nam na sze pra wa, dzię ki

któ rym spo koj nie i bez piecz nie ko rzy sta my z dzia łek.
Usta wa spraw dzi ła się bar dzo do brze w funk cjo no wa niu
ogro dów i Związ ku. Za skar że nie usta wy ozna cza dla
dział kow ców ogra ni cze nie ich praw, li kwi da cję wie lu
ogro dów dział ko wych i ich Związ ku, któ ry bar dzo do brze
nas dział kow ców bro ni i re pre zen tu je.

W li ście po pro si li śmy Pa nią Mar sza łek o pod ję cie sta rań
o po sza no wa nie wo li po nad mi lio na Pol skich Dział kow -
ców i wspar cie nas swym au to ry te tem w wal ce o za cho -
wa nie na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z 2005 ro ku. Jed nak z przy kro ścią stwier dzam, że nie
udzie li ła nam Pa ni od po wie dzi na nasz list, a my dział -
kow cy li czy my, że to wła śnie Pa ni Mar sza łek wy słu cha
na sze go gło su w spra wach dla nas naj waż niej szych.

Po zdra wiam Pa nią i ocze ku ję na od po wiedź

ROD „Pod Li pa mi” w Pi le
/-/ Ma ria Fojt

Ma ria Fojt z Pi ły

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa 

Pi ła, 17 lu te go 2012 r.

Ma rian Pra czyk z Pi ły

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pod czas IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go

Związ ku Dział kow ców, któ ry od był się w dniach 16–17
grud nia 2012 ro ku – De le ga ci wy sto so wa li do Pa ni Mar -
sza łek list w spra wach waż nych dla nas dział kow ców,
ogro dów dział ko wych i Związ ku. List ten wy sto so wa li
De le ga ci, gdyż w 2010 ro ku Pierw szy Pre zes Są du Naj -
wyż sze go skie ro wał do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio -
sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej na szej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 
2005 ro ku. Wnio sek ten pod wa ża wszyst kie na sze – dział -
kow ców pra wa i sta no wi za gro że nie li kwi da cją więk szo -
ści ogro dów w mia stach oraz li kwi da cją na sze go Związ ku,
któ ry nas bro ni i speł nia na sze ocze ki wa nia od po nad 
30 lat.

Ja ko De le gat okrę gu pil skie go pod pi sa łem się pod li -
stem, gdyż pro si li śmy w nim Pa nią Mar sza łek o wspar cie
na szych dzia łań o nie zmie nia nie usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, któ ra speł nia na sze dział kow ców
ocze ki wa nia. Nie ste ty Pa ni Mar sza łek od dwóch mie się -
cy nie udzie la nam od po wie dzi. Za sta na wiam się ja kie są
te go przy czy ny, że po nad mi lion dział kow ców w Pol sce
nie otrzy mu je od po wie dzi w waż nych dla nich spra wach
od naj waż niej szej oso by po Pre zy den cie RP w na szym
Pań stwie?

Pa ni Mar sza łek
– ocze ku ję na Pa ni od po wiedź.

Z po wa ża niem

ROD „Za le sie” w Pi le
/-/ Ma rian Pra czykPi ła, 17 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
By łem De le ga tem Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

okrę gu pil skie go na IX Kra jo wym Zjeź dzie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ ry od był się w dniach 
16–17 grud nia 2011 ro ku.

Pod czas Zjaz du De le ga ci kry tycz nie od nie śli się do ko lej -
nej pró by zmia ny na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, li kwi da cji na szych ogro -
dów praw dział kow ców i na sze go Związ ku, któ ry nas bro -
ni i roz wią zu je na sze pro ble my. W tej spra wie Zjazd wy słał
do Pa ni Mar sza łek list pod któ rym się pod pi sa łem wraz 
z wszyst ki mi De le ga ta mi Zjaz du, ale mi nę ło już kil ka ty go -
dni a Pa ni Mar sza łek na nie go nam nie od pi su je i nie zaj mu -
je sta no wi ska w spra wach dla nas naj waż niej szych.

Po zdra wiam i ocze ku ję na od po wiedź
/-/ Jan Lijewski

ROD im. Mar cin kow skie go w Ro goź nie

Jan Li jew ski z Ro goź na

Mar sza łek Sej mu RP 
Ewa Ko pacz 

Ro goź no, 17 lu te go 2012 r.

Ry szard Do rau z Gru dzią dza

Sza now na Pa ni Mar sza łek Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
IX Zjazd De le ga tów PZD, któ re go by łem uczest ni kiem

wy sto so wał list otwar ty do Pa ni Mar sza łek, w któ rym
przed sta wio ne zo sta ło na sze sta no wi sko w obro nie ak tu al -
ne go sta nu praw ne go w ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Za war te w nim zo sta ły wąt pli wo ści, co do obiek tyw ne go
sta no wi sko przed sta wi cie li Sej mu de sy gno wa nych w spra -
wie wnie sio nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Do tych cza -
so we po stę po wa nie tych po słów, otwar cie gło szą cych
wręcz wro gość do dział kow ców i na szej or ga ni za cji po wo -
du je, że po sło wie re pre zen tu ją cy Sejm za miast bro nić do -
rob ku Wy so kiej Izby w roz wią za niach przy ję tych w usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych sta ną się stro ną ata ku -
ją cą. Szcze gól nie do ty czy to po sła An drze ja De ry, któ re go
ne ga tyw ną po sta wę po zna łem oso bi ście w spra wie wnie -

sio nej przez sa mo rzą do we wła dze Wro cła wia.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Zro zu mia ła by ła nie obec ność Pa ni Mar sza łek na IX Zjeź -

dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po mi mo wy sto so -
wa ne go za pro sze nia. Z tym zro zu mie niem uczest ni cy
Zjaz du przy ję li treść li stu Pa ni Mar sza łek skie ro wa ne go do
Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie zro zu mia łe
na to miast jest mil cze nie i brak od po wie dzi na list otwar ty
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów z 16 grud nia 2011 ro ku.
Dział kow cy, z któ ry mi się spo ty kam za in te re so wa ni swo imi
lo sa mi w związ ku z za skar że niem usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych wy ra ża ją dez apro ba tę wo bec mil -
cze nia Pa ni Mar sza łek i ocze ku ją jed no znacz ne go sta no wi -
ska Pa ni Mar sza łek i od po wie dzi na list otwar ty.

Z dział ko wym po zdro wie niem 

Czło nek PZD w ROD 
im. Ta de usza Ko ściusz ki w Gru dzią dzu

/-/ Ry szard Do rau

Fran ci szek Bors z Żar

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ma jąc na uwa dze od dłu go trwa łe go cza su, w spra wie

po ja wia ją cych się obie go wych opi nii, a w związ ku z tym
obaw o zmia nę do tych czas ist nie ją ce go po rząd ku praw -

ne go re gu lu ją ce go funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce oraz o zmia nę usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ROD w świe tle po wyż sze go po sta no wi łem ja ko je den z
mi lio na człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców na pi -



126

sać do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP, ko bie ty pierw szej sto ją -
cej na cze le Pol skie go Par la men tu, ale ko bie ty, któ ra zna
re alia i stan ma te rial ny pol skich ro dzin.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Je stem dział kow cem od 30 lat i upra wiam 300 m2 dział -

ką, a w na szym ogro dzie 7094 dział kow ców to eme ry ci 
i ren ci ści. Dla tych dział kow ców dział ka jest miej scem
wy po czyn ku i re kre acji a na wet uzu peł nie niem bu dże tu
do mo we go w obec nym cza sie.

Zbul wer so wa ny je stem de cy zją I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go o skie ro wa niu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio -
sku o stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści usta wy o ROD.
Usta wa funk cjo nu je już 7 lat (a Pre zes SN do pie ro się obu -
dził) wi dzę bez pre ce den so we ata ki ze stro ny In sty tu cji pu -
blicz nych na PZD, je stem prze ko na ny, że jest to pró ba
znisz cze nia do brze funk cjo nu ją ce go ogrod nic twa w Pol -

sce, któ re ist nie je po nad 130 lat.
Po mysł tej swo istej „re wo lu cji” w ogrod nic twie dział ko -

wym bu dzi tym więk sze zdzi wie nie, że w Eu ro pie ce ni się
i do ce nia dzia łal ność or ga ni za cji po za rzą do wych a ta ką
jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Z wy żej wska za nych po wo dów wy po wia dam się, 

i optu ją za utrzy ma niem usta wy o ROD w nie zmie nio nym
sta nie. Obec ny stan praw ny tj. usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ROD, da ją ca peł ną gwa ran cję ist nie nia ogro dów dział -
ko wych. Prze sy łam do Pa ni Mar sza łek mój list z peł nym
prze ko na niem, że swo im au to ry te tem, ja kim Pa ni cie szy
się w spo łe czeń stwie i wśród wy bor ców bę dzie do brze
zro zu mia na przez Pa nią Mar sza łek i tych po słów by po -
czu cie bez pie czeń stwa dział kow ców by ło za cho wa ne na
do tych cza so wych wa run kach.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Fran ci szek DorsŻa ry, 17 lu te go 2012 r.

Je rzy Wo gra lik z Ochli
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu RP!
Je stem wie lo let nim dział ko wi czem Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Sa wan na” w Ochli i pa sjo na tem swo jej
dział ki a tak że jed nym z pierw szych ,któ ry otrzy mał sta -
tus człon ka Pol skie go Związ ku Dział kow ców i dział ko -
wi cza w tu tej szym ogro dzie. Dział kę swo ją upra wiam już
od trzy dzie stu lat, wy bu do wa łem al ta nę zro bi łem na sa -
dze nia, upra wiam wa rzy wa i wy po czy wam w wol nych
chwi lach od pra cy. To spo koj ne miej sce z da la od miej -
skich blo ko wisk trak tu ję jak swój dru gi dom, gdzie na ło -
nie na tu ry mo gę w spo sób ak tyw ny wy po cząć i zre ge-
ne ro wać swo je si ły, a mo jej ro dzi nie za pew nić ta nie i
zdro we wa rzy wa i owo ce. Kie dy we szła w ży cie Usta wa
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych przy ją łem ten fakt
z du żą apro ba tą, po nie waż re gu lo wa ła ona kwe stie praw -
ne ogro dów, oraz za pew nia ła przy wi le je dla naj uboż szych.
Jed nak ten stan rze czy nie trwał dłu go. Naj pierw po ja wi -
ła się męt nie przed sta wia na pry wa ty za cja dzia łek i li kwi -
da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Kie dy to się nie
po wio dło, na sku tek pro te stów dział kow ców, za czę to
kwe stio no wać pod sta wy praw ne na szej Usta wy ja ko nie -
zgod ne z Usta wą Za sad ni czą. I tak moż na by są dzić, że
dział kow cy i ich Usta wa sta ła się oczkiem w gło wie nie -

któ rych na szych par la men ta rzy stów, a upra wa wa rzyw i
owo ców na dział kach jest stra te gicz nym ele men tem pol -
skiej go spo dar ki. Kwe stio no wa nie ist nie nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców uwa żam za nie po ro zu mie nie, po -
nie waż ist nie nie tej or ga ni za cji ze spa la ogro dy i ogrod nic -
two dział ko we, pro pa gu je wie dzę ogrod ni czą oraz
za pew nia ochro nę praw ną dział kow com, i stoi na stra ży
ich ży wot nych in te re sów, ja ko w peł ni de mo kra tycz na or -
ga ni za cja. Bę dąc człon kiem te go związ ku mam pra wo
wy bo ru mo gę być wy bie ra nym do władz na każ dym
szcze blu wła dzy związ ko wej. Ja ko or ga ni za cja je ste śmy
sa mo wy star czal ni i sa mo fi nan su ją cym się or ga nem i nie
ocze ku je my żad ne go wspar cia od pań stwa a tak że by li -
śmy współ twór ca mi swo ich ogro dów za go spo da ro wu jąc
nie użyt ki, prze kształ ca jąc je w oa zy zie le ni. Sza now na Pa -
ni Mar sza łek obo wią zu ją ca już od po nad pię ciu lat Usta -
wa o ROD do sko na le spraw dzi ła się w prak ty ce, do brze
słu żąc spo łecz no ści dział ko wej da jąc jej po czu cie sta bi li -
za cji i bez pie czeń stwa oraz gwa ran cję na by tych praw. Ja
nie je stem ana li ty kiem pra wa, ale uwa żam że nie na le ży
zmie niać te go co do brze słu ży tak licz nej gru pie spo łecz -
nej, dla te go też zwra cam się do pa ni Mar sza łek o wspar -
cie w ce lu utrzy ma nia obec ne go kształ tu usta wy o ROD.

Z po wa ża niem

/-/ Je rzy Wo gra likOchla, 20 lu ty 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ja ko je den z sy gna ta riu szy li stu otwar te go de le ga tów na

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, re pre zen tu ją cy 46 ty -
się cy ro dzin dział ko wych Okrę gu Łódz kie go PZD ośmie -
lam się po pro sić Pa nią Mar sza łek o od po wiedź na za war te
w nim kwe stie do ty czą ce przy szło ści ogro dów dział ko -
wych w Pol sce. Z roz cza ro wa niem pi szę, że upły wa ją ko -
lej ne dni a Pa ni Mar sza łek nie od nio sła się do li stu
otwar te go, któ ry zo stał skie ro wa ny przez re pre zen tan tów
1.143 tys. pol skich ro dzin. Czyż by oby wa te le -sy gna ta riu -
sze li stu – na sze go Pań stwa, któ rzy zło ży li swo je pod pi sy
pod tym li stem by li igno ro wa ni przez naj wyż szy urząd w
na szym pań stwie? Mo gę zro zu mieć, że od po wiedź na ty -
sią ce li stów czy ape li kie ro wa nych do Pa ni Mar sza łek
przy spa rza wie le kło po tów, ale od po wiedź na je den list
skie ro wa ny w tro sce o 1.143 tys. ro dzin w Pol sce rów nież
spra wia kło pot, czy jest to igno ro wa nie swo ich oby wa te li?
Pa ni Mar sza łek jak każ dy oby wa tel w Pol sce mam pra wo
ocze ki wać na od po wiedź nie zmier nie waż ną dla mnie 
i mo ich współ ro da ków. W li ście tym jak i w ty sią cach li -
stów skie ro wa nych do Pa ni Mar sza łek po stawio ne jest za -
sad ni cze py ta nie. Czy o przy szło ści ogro dów dział ko wych
przed TK ma ją wy po wia dać się re pre zen tan ci Sejm, któ -
rych po glą dy są roz bież ne z ocze ki wa nia mi dział kow ców?
A bez wąt pie nia są to po sło wie Sta ni sław Pię ta i An drzej
De ra zde cy do wa ni prze ciw ni cy nas – Pol skich dział kow -
ców. Czy obiek tyw ny mo że być au tor pro jek tu usta wy 
o ROD Pan Po seł An drzej De ra, któ re go au tor ski pro jekt
usta wy o ROD zo stał od rzu co ny w pierw szym czy ta niu
przez Wy so ką Izbę we wrze śniu 2011 r.? Licz ne wy stą pie -
nia dział kow ców wska zu ją na brak obiek ty wi zmu ze stro -
ny tych po słów, któ rzy wy jąt ko wo ne ga tyw nie na sta wie ni
są do do brze funk cjo nu ją cej usta wy o ROD z 2005 r. oraz
Związ ku. Pa ni Mar sza łek 1.143 tys. pol skich dział kow ców,

któ rzy zło ży li 620 tys. pod pi sów w obro nie usta wy nie
chcą uszczę śli wia nia nas na si łę przez po słów PiS. Pod pi -
sy w spra wie obro ny usta wy to jed no, a ty sią ce zbio ro wych
wy stą pień, w któ rych dział kow cy pro te stu ją prze ciw ko
pró bie pod wa ża nia klu czo wych za pi sów usta wy to dru gie
Dla cze go po la tach trans for ma cji wra ca my do dyk ta tu ry
na rzu co nej przez „ni by spra wie dli wych” po słów? Dla cze -
go np. nie wy słu cha się wy po wie dzi Pa ni Po seł Bry gi dy
Ko len da – Ła buś z Klu bu Plat for my Oby wa tel skiej, któ ra
w swych wy stą pie niach z sza cun kiem od no si się do cięż -
kiej pra cy wie lu po ko leń dział kow ców oraz do po trze by
ist nie nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych w obec nym
kształ cie? Dla cze go nie wy słu cha się Po słów z po zo sta -
łych Klu bów, tyl ko z PiS oraz SP. Ape lu ję i pro szę Pa nią
Mar sza łek o wspar cie dą żeń pol skich dział kow ców w ce -
lu za cho wa nia na szych praw na by tych oraz o zmia nę re -
pre zen ta cji Sej mu przed TK Usta wa w obec nym kształ cie,
któ ra jest w peł ni po pie ra na przez dział kow ców za bez pie -
cza ist nie nie i dal szy roz wój ogro dów dział ko wych, dział -
kow com za bez pie cza do bre wa run ki do wła ści we go
użyt ko wa nia dzia łek. Dzia łek, któ re w znacz nej więk szo -
ści po wsta ły na wy sy pi skach, te re nach za le wo wych, nie -
użyt kach etc. a dziś dzię ki wy sił ko wi mi lio nów Po la ków są
en kla wa mi ci szy i spo ko ju, zie lo ny mi płu ca mi miast, któ -
re sa mo rzą dy wie lu miast po pie ra ją. Po pie ra ją z pro ste go
po wo du, bo nie ob cią ża ją bu dże tów sa mo rzą dów, a wspie -
ra ją skrom ne bu dże ty mo ich i Pa ni Mar sza łek ro da ków. Je -
że li Pa ni Mar sza łek wsłu cha się w gło sy swo ich ro da ków,
rów nież tych ze Ska ry sze wa czy swo je go Okrę gu Wy bor -
cze go, w któ rym zdo by ła Pa ni za ufa nie u 41.554 ro da ków
to zwy cię ży roz są dek i sza cu nek do gło su dział kow ców 
i ty się cy ape li, li stów czy próśb o po zo sta wie nie usta wy 
w spo ko ju.

NIECH ZWYCIĘŻY ROZSĄDEK!

Po zo sta ję z wy ra za mi sza cun ku
De le gat na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów

i II Kon gres PZD 

Dział ko wiec ROD „War ta” Pa jęcz no 
/-/ Piotr Wa lu siak

Piotr Wa lu siak z Pa jęcz na

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz 

Pa jęcz no, 8 lu te go 2012 r. 

Agniesz ka Bie sie kir ska z Ostró dy
Mar sza łek Sej mu
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Z du mą śle dzi łam Pa ni pra cę i wy stą pie nia, gdy by ła Pa -

ni Mi ni strem Zdro wia. Bo kto le piej, niż ko bie ta zro zu -
mie tro ski i oba wy in nych ko biet. My ko bie ty pol skie je -
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ste śmy dum ne, że naj wyż szą oso bą, któ ra spra wu je wła -
dzę w Sej mie RP - JEST KOBIETA. Pi szę do Pa ni z po -
zy cji dzia ła cza spo łecz nej or ga ni za cji, ja kim jest Pol ski
Zwią zek Dział kow ców.

Człon kiem Związ ku je stem od 1977 ro ku. Przez okres
34 lat ob ser wo wa łam i od czu wa łam róż ne po czy na nia po -
li ty ków, któ rzy z róż nym skut kiem „ma ni pu lo wa li” przy
na szej usta wie związ ko wej i oba wy ko biet, ma tek, babć,
któ re nie jed no krot nie w tro sce o swe ro dzi ny, ja ko „je dy -
ny” spo sób na wy po czy nek wła snych dzie ci, wnu ków mo -
gły za pew nić ro dzi nie „zdro wą żyw ność” i wy po czy nek
na ło nie przy ro dy z po zy cji upra wia nej dział ki.

Sza now na Pa ni Mar sza łek! 
Bę dąc uczest nicz ką:
– II Kon gre su Dział kow ców Pol skich, 22.09.2011 r. 

i de le ga tem
– IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD w dniach 

16–17.12.2011 r.
mia łam moż li wość wsłu chi wać się w sło wa i za pew nie -

nia skła da ne nam przez par la men ta rzy stów, ja ko ich za -
an ga żo wa nie, któ re przy szło ścio wo prze zna czą na obro nę
po nad mi lio no wej spo łecz no ści dział ko wej... I co da -
lej???...

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu 360 człon ków na szej spo łecz no ści ogro do -

wej ja kim jest ROD „Nad Drwę cą”, zwra cam się do Pa ni
Mar sza łek z proś bą o wspar cie POLSKICH DZIAŁ-
KOWCÓW, w ich sta ra nia o za cho wa nie swych praw do
użyt ko wa ne go skraw ka zie mi. Uchwa lo na usta wa 
z 08.07.2005 r. zna la zła du że po par cie dział kow ców. Gwa -
ran to wa ła i za pew nia ła dział kow com ich pra wa i przy wi -
le je wy ni ka ją ce z usta wy.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Po nad 110-let nia tra dy cja ogrod nic twa w Pol sce, to

ogrom ny do ro bek za rów no wie lu po ko leń jak i dnia dzi -
siej sze go. Za dbaj my o to, by przy szłe po ko le nia mo gły
być dum ne ze swych przod ków, któ rzy nie jed no krot nie
przez la ta spo łecz nej pra cy spo łecz nej na rzecz wspo mnia -
ne go ogrod nic twa i cięż kiej, wy trwa łej pra cy spo łecz nej 
w two rze niu ogro dów, nie „po szły na ma mę”.

Nie pi szę do Pa ni z po zy cji prze pi sów, któ rych ma Pa -
ni na co dzień ca łe ster ty, ale z głę bi ser ca.

Sza now na Pa ni Mar sza łek! – wie rzy my, że znaj dzie my
w Pa ni sprzy mie rzeń ca w obro nie na szych praw. Zrób my
wszyst ko, aby nie za mknię to nas w ka mien nych pu sty -
niach i jesz cze „coś” dla przy szłych po ko leń.

Sza now na Pa ni Mar sza łek! Pa mię taj my o ogro dach!!!

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Agniesz ka Bie sie kir skaOstró da, 27 lu te go 2012 r.

Ed mund Kacz ma rek z No wej So li

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu 
Ewa Ko pacz

Ja ko uczest nik I i II Kon gre su PZD ob ser wo wa łem i po -
dzi wia łem de ter mi na cje i wy si łek Pa na Pre ze sa i człon -
ków Kra jo wej Ra dy w or ga ni za cji obro ny usta wy o ROD.

Ja ko dział ko wiec z 45-let nim sta żem ape lu je do Pa ni
Mar sza łek o po par cie władz PZD w wal ce o oca le nie od
uni ce stwie nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i po -
zba wie nie nas, lu dzi nie pierw szej mło do ści je dy nej for -
my re kre acji i moż li wo ści kon tak tów z ludź mi, ja ka nam
w tym kra ju po zo sta ła. Mój Ogród dział ko wy jest pięk -
nym miej scem, któ re przed la ty za kła da łem wspól nie 
z mo imi ko le ga mi z za kła du „Do za met” w No wej So li.
Dziś za kład Już daw no prze stał ist nieć, dzię ki PZD i usta -
wie o ROD my dział kow cy mo że my się cią gle cie szyć do -

bro dziej stwem, ja kim są dział ki i z ra do ścią za uwa ża my,
iż w ogro dzie za czy na ją po ja wiać się mło de twa rze, mał -
żeń stwa z ma ły mi dzieć mi, któ re rów nież dzie lą na szą pa -
sję i umi ło wa nie do ogrod nic twa i śro do wi ska na tu -
ral ne go.

Je stem prze ko na ny, że Pa ni po par cie bę dzie dział kow -
com bar dzo po trzeb ne gdyż mam po waż ne oba wy, że wy -
rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go mo że być dla nas
nie ko rzyst ny.

Zwra cam się do Pa ni, ja ko do naj waż niej szej oso by 
w pol skim Par la men cie, aby nie do pu ści ła Pa ni do zli kwi -
do wa nia tak pięk nej i po trzeb nej idei ja ką jest ogrod nic two
dział ko we.

Z po wa ża niem

ROD „Do za met” w No wej So li 
/-/ Ed mund Kacz ma rek 
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Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu,
Je stem wie lo let nim człon kiem Pol skie go Związ ku

Dział kow ców, na sza or ga ni za cja przez ostat nie dwa dzie -
ścia lat wal czy o swo je ist nie nie. Trud na jest do zro zu mie -
nia po sta wa nie któ rych po li ty ków, dą żą cych do li kwi da cji
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i rów nież wy ko rzy sta -
nie do te go ce lu nie któ rych or ga nów pań stwo wych. Bo le -
sne jest to, że nie do strze ga ją war to ści, ja kie zy sku je
Pol ska ma jąc w in fra struk tu rze miej skiej ogro dy dział ko -
we. Ser decz ne sło wa, ja kie skie ro wa ła Pa ni w li ście do
uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców pra gnął bym aby sta ły się po cząt -
kiem do brej i owoc nej współ pra cy z na szą or ga ni za cją.

8 lip ca 2005 ro ku Sejm Rzecz po spo li tej Pol ski uchwa -
lił usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Akt praw -
ny ocze ki wa ny przez mi lio no wą spo łecz ność Pol skie go

Związ ku Dział kow ców. Akt praw ny, dzię ki któ re mu ro -
dzin ne ogro dy dział ko we mo gą się roz wi jać. W spo sób ja -
sny i czy tel ny okre śla pra wa i obo wiąz ki człon ków
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we to tra dy cja i hi sto ria. Nie -
za prze czal ny do ro bek wie lu po ko leń. Łą cze nie wię zi mię -
dzy ludz kich, bo gac two przy rod ni cze.

Do ko nu jąc zmian w za pi sach usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, tym sa mym krzyw dzi się nas
dział kow ców.

Kie ru jąc do Pa ni ten list zwra cam się aby Pa ni Mar sza łek
przy czy ni ła się do zmia ny przed sta wi cie li Sej mu po słów
An drze ja De ry i Sta ni sła wa Pię ty wy zna czo nych do re pre -
zen to wa nia Sej mu w Try bu na le Kon sty tu cyj nym pod czas
roz pa try wa nia wnio sku do ty czą ce go usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Jan Bar dziń ski

Jan Bar dziń ski z Kro sna Od rzań skie go

Pa ni
Ewa Ko pacz Mar sza łek Sej mu RP 

Kro sno Odrz., 21 lu te go 2012 r.

Ja dwi ga Pa trak z Wro cła wia
Mar sza łek
Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za nie po ko jo na o los Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach

Dział ko wych z dnia 08.07.2005 r., w imie niu wła snym
oraz in nych dział kow ców z ROD „Pil czy ce” we Wro cła -
wiu, pra gnę wy ra zić wiel kie nie za do wo le nie, z po wo du
bra ku re ak cji Par la men tu RP, na sy tu ację Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, w związ ku z wnio skiem Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, za skar ża ją cym za pi sy usta wy. Li czę, że Pa ni
Mar sza łek wes prze w tej spra wie dział kow ców, de sy gnu -
jąc do re pre zen to wa nia przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym po słów, któ rzy bę dą bro nić praw, za gwa ran to wa nych
nam w obec nej usta wie.

Ob ra du ją cy w War sza wie, w dniach 16–17 grud nia 
2011 ro ku, IX Kra jo wy Zjazd PZD skie ro wał do Pa ni list
otwar ty, w któ rym de le ga ci wy ra zi li oba wy o przy szłość
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, zrze sza ją ce go nie mal -
że mi lio no wą rze szę dział kow ców. Ocze ku jąc na od po -

wiedź, wy ra żam na dzie ję, że nie bę dzie Pa ni Mar sza łek
obo jęt ny los lu dzi w po de szłym wie ku – pol skich ren ci -
stów i eme ry tów, dla któ rych dział ka jest wszyst kim: miej -
scem ak tyw ne go spę dza nia cza su, wy po czyn ku, spo tkań i
wza jem ne go wspie ra nia się w trud nych chwi lach ży cia 
tj. w cho ro bie czy po odej ściu naj bliż szych.

To czą ca się od wie lu lat wal ka nas dział kow ców o obro -
nę praw, ja kie za bez pie cza usta wa o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych w obec nym kształ cie, tyl ko na krót ko
od da la ła wid mo li kwi da cji ogro dów.

Obec nie zna leź li śmy się w szcze gól nie trud nej sy tu acji,
gdyż pod wa ża się już wszyst kie pra wa dział kow ców, a ist -
nie nie na szych ogro dów jest za gro żo ne jak ni gdy w prze -
szło ści.

Wy ra żam na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek, peł nią ca tak god -
ny Urząd, za uwa ży głos nas dział kow ców, zrze szo nych w
Pol skim Związ ku Dział kow ców, a swo imi dzia ła nia mi
wes prze w dą że niu do utrzy ma nia do tych cza so wych praw.

Z po wa ża niem
Dział ko wiec ROD „Pil czy ce” i czło nek Okrę go wej

Ko mi sji Re wi zyj nej PZD we Wro cła wiu
/-/ Ja dwi ga Pa trak

Wro cław, 20 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W grud niu ubie głe go ro ku ja ko de le gat na IX Kra jo wy

Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców z sa tys fak cją ode -
bra łem Pa ni cie pły, mi ły i tchną cy ko bie cą spo le gli wo ścią
list do pol skich dział kow ców.

My pol scy dział kow cy z wdzięcz no ścią przyj mu je my
Pa ni oce nę na szych dzia łań na rzecz śro do wi ska lu dzi „za -
ra żo nych” pa sją mi ło ści do na tu ry, kwia tów, na tu ral nych
owo ców i wa rzyw, zdro we go i roz sąd ne go spę dza nia cza -
su wol ne go.

Otu chę w na sze ser ca wle wa Pa ni sto su nek do dział -
kow ców, któ ry nie jest tyl ko sto sun kiem do spra wy ja ki
oka zu je Naj wyż szy Re pre zen tant Pań stwa, ale wi dzi my
w nim też si łę i emo cje Ko bie ty, Mat ki i Le ka rza.

Oba wia my się, że za wi ro wa nia i trud no ści ja kie tar ga ją
współ cze sną Eu ro pą i Pol ską są złym zna kiem dla nas
dział kow ców.

Do świad cze nie ży cio we mó wi nam, iż w trud nych cza -

sach za wsze naj bar dziej na ra że ni są naj słab si, a my ja ko
śro do wi sko acz kol wiek bar dzo licz ne (mi lion człon ków)
nie dys po nu je my wiel ki mi środ ka mi na ci sku by bro nić
swo ich słusz nych in te re sów. Za na mi nie stoi wiel ki ka pi -
tał, nie re pre zen tu ją na szych in te re sów rze sze lob by stów,
nas nie wi dać na de mon stra cjach, je dy nym efek tem na -
sze go ist nie nia są za do wo le ni zdrow si lu dzie, czyst sze po -
wie trze w mia stach, pta ki śpie wa ją ce w wiel kich aglo-
me ra cjach, kwit ną ce ogro dy. Te efek ty na sze go ist nie nia
są bar dzo na tu ral ne i nie są spe cjal nie za uwa żal ne, jed -
nak że je że li na sku tek błęd nych po dyk to wa nych żle poj -
mo wa nym in te re sem Pań stwa de cy zji zo sta nie my usu nię ci
z na szych miast i gmin stra ta bę dzie bar dzo wi docz na i
od czu wal na nie tyl ko dla nas. Skła da jąc wy ra zy naj wyż -
sze go sza cun ku po zo sta ję w na dziei, iż Pa ni Mar sza łek
po zo sta nie orę dow ni kiem i opie ku nem dział kow ców i po -
czy ni wszel kie sta ra nia by nie do pu ścić do zmia ny Usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Z wy ra za mi naj wyż sze go sza cun ku

/-/ Je rzy Te luk

Je rzy Te luk z Zie lo nej Gó ry

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Zie lo na Gó ra, 23 lu te go 2012 r.

Je rzy Przy byt niak z Ko żu cho wa

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Bę dąc uczest ni kiem IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów

PZD z wiel ką uwa gą i za do wo le niem wy słu cha łem li stu
skie ro wa ne go do nas De le ga tów. Z tre ści za war tej w li -
ście zro zu mia łem, że oprócz wro gich nam osób dą żą cych
do li kwi da cji PZD są oso by i to bar dzo waż ne w na szym
Kra ju ro zu mie ją ce na szą hi sto rię i osią gnię cia.

W pa ni oso bie szcze gól nie ja ko le ka rza oso bi ście wi -
dzę, iż ro zu mie Pa ni co zna czy zdro wa żyw ność, wy po -
czy nek, uciecz ka z aglo me ra cji miej skich po za nią.
Wy po wia dam się tak że w imie niu se tek dział kow ców 
w więk szo ści lu dzi star szych, dla któ rych dział ka jest czę -
sto wiel kim do dat kiem do skrom ne go bu dże tu, miej scem
wy po czyn ku i spo tka nia ze zna jo my mi a dla wie lu wszyst -
kim. Ro dzin ne Ogro dy są w wie lu aglo me ra cjach oa za mi

zie le ni i płu ca mi miast a mi mo to przez nie zro zu mie nie
lu dzi, któ rym bliż sza jest wa ka cyj na Hisz pa nia, Tur cja czy
Taj lan dia to ma być uni ce stwio ne by stwo rzyć be to no we
en kla wy dla bo ga tych.

Uwa żam, że obo wią zu ją ca Usta wa z 2005 ro ku jest do -
sko na ła i nie ma po trze by jej „do sko na lić” szcze gól nie
przez po słów An drze ja De rę i Sta ni sła wa Pię tę, któ rzy ma -
ją re pre zen to wać Sejm w Try bu na le Kon sty tu cyj nym,
prze ciw ko cze mu sta now czo pro te stu ję. Po sło wie ci i tak
czę sto ośmie sza ją się w Sej mie i nie jest po trzeb ne by
ośmie sza li Sejm na ze wnątrz.

Pi sząc te sło wa do Pa ni Mar sza łek my ślę, że sło wa za -
war te w Pa ni Li ście do IX Zjaz du speł nią się w Pa ni dzia -
ła niach na rzecz mi lio na dział kow ców i ich ro dzin.

Z wy ra za mi wiel kie go sza cun ku

Pre zes ROD „Me ta lo wie” w Ko żu cho wie
/-/ inż. Je rzy Przy byt niakKo żu chów, 22 lu te go 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
By łem uczest ni kiem IX Kra jo we go Zjaz dy De le ga tów

PZD, któ ry od był się w dniach 16-17 grud nia 2012 r. 
w War sza wie. Po sia dam dział kę od 1980 ro ku w ROD
„Oa za” w Olsz ty nie. Wiem na przy kła dzie mo im oraz in -
nych dział kow ców z na sze go ogro du ja kie ko rzy ści i sa -
tys fak cję da je nam po sia da nie dział ki za rów no dla nas 
i na szych ro dzin, któ re z niej ko rzy sta ją. Wiem ile pra cy 
i wy sił ku kosz to wa ło nas za ło że nia i or ga ni za cja te go
ogro du. Pa mię tam w ja kich oko licz no ściach i z ja kim tru -
dem po wstał PZD i któ ry przez ko lej ne la ta udo sko na lał
się i za bez pie czał na sze wspól ne in te re sy. Bo prze cież po
uchwa le niu usta wy w 1981 r. i na stęp nie jej prze kształ ce -

niu w 1995 r. ma my peł ne za bez pie cze nie na szych ogro -
dów i dzia łek.

Od po nad 20 lat na si prze ciw ni cy pró bu ją uszczę śli wić
dział kow ców, ale cel jest in ny i ja sny, roz bi cie Związ ku 
i li kwi da cja ogro dów. Dla te go też z wiel kim za in te re so -
wa niem, po wa gą i na dzie ją wy słu cha łem, pod czas trwa nia
Zjaz du, słów za war tych w Pa ni li ście skie ro wa nym do
uczest ni ków. Wy ni ka z nie go, że ogro dy i dział kow cy cie -
szą się Pa ni uzna niem i sza cun kiem. W Związ ku z tym li -
czę, że po mo że nam Pa ni w roz wią za niu na szej trud nej
sy tu acji i sta nie po stro nie dział kow ców, ogro dów i Związ -
ku. Po twier dze niem na to jest fakt jak trud ne sy tu acje roz -
wią zy wa ła Pa ni peł niąc funk cję Mi ni stra Zdro wia.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Jó zef Ciu no wicz

Jó zef Ciu no wicz z Olsz ty na

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Olsz tyn, 7 mar ca 2012 r.

Ma ria So wa -Szcze ciń ska z Kra ko wa

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

W związ ku po ja wia ją cy mi się od dłuż sze go cza su in for -
ma cja mi do ty czą cy mi zmia ny Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych wy ra żam swo je głę bo kie za nie -
po ko je nie roz wo jem sy tu acji zwią za nej z funk cjo no wa -
niem Ogro dów Dział ko wych w Pol sce.

W od czu ciu Dział kow ców za skar że nie Usta wy ROD do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez Pa na Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go sta wia pod zna kiem za py ta nia ist nie nie ogro -
dów dział ko wych w Pol sce oraz po wo du je zdu mie nie,
gniew i dez apro ba tę w na szym śro do wi sku. Zde cy do wa -
na więk szość Dział kow ców są to lu dzie nie za moż ni, star -
si, czę sto eme ry ci i ren ci ści. Ocze ku ją oni peł ne go sza-
cun ku i po waż ne go trak to wa nia ze stro ny in sty tu cji i or -
ga nów pań stwo wych. Chcą, aby nie de cy do wa no o nich
bez nich, żą da ją gwa ran cji spo ko ju i sta bil nych unor mo -
wań praw nych w za kre sie dzia łal no ści i roz wo ju Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych. Ak tu al nie obo wią zu ją ca
usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych cie szy się
po wszech nym po par ciem Dział kow ców, spo łecz no ści lo -
kal nej i sa mo rzą dów, cze go naj lep szym do wo dem jest ze -
bra nie po nad 619 ty się cy pod pi sów Dział kow ców i in nych
osób pod ape lem o za cho wa nie na szej usta wy w obec nym
nie zmie nio nym kształ cie, a co za tym idzie, utrzy ma niu
gwa ran cji dla praw i dal sze go ist nie nia ogro dów. Ogro dy
na zie miach pol skich prze trwa ły wszyst kie, na wet naj czar -
niej sze cza sy w hi sto rii na sze go Pań stwa. Do bro dziej stwa,

ja kie nio są ze so bą ogro dy dział ko we, spra wi ły, że ma ją
one przy ja ciół wszę dzie, gdzie tyl ko ich idea zo sta ła za -
szcze pio na. Wy star czy wspo mnieć, iż bry tyj skie ogro dy
cie szą się ofi cjal nym pa tro na tem księ cia Ka ro la, a do ro bek
prze szło mi lio na nie miec kich dział kow ców zna lazł peł ne
uzna nie w oczach Kanc lerz An ge li Mer kel.

Ogro dy dział ko we speł nia ją wie le po ży tecz nych funk cji
m.in. są to funk cje śro do wi sko we wy cho waw cze, wy po -
czyn ko wo -re kre acyj ne i oświa to we. Dziś ogro dy dział ko -
we co raz czę ściej przej mo wa ne są przez przed sta wi cie li
mło de go po ko le nia. Przy kła dem te go rów nież jest mo ja
oso ba. To na dział ce w ROD „Za mość” w Za bie rzo wie
spę dza łam czas z mo ją cór ką nie ba wem już stu dent ką
Wyż szej Uczel ni.

Za da ję py ta nie: Dla cze go w na szym kra ju jest ty le ata -
ków na Dział kow ców i ogro dy oraz cze mu to ma słu żyć?

Pa ni Pro fe sor!
Ja ko przed sta wi ciel mło de go po ko le nia, czło nek OZM

i Wi ce pre zes ROD „Za mo ście” w imie niu wszyst kich
Dział kow ców w Pol sce zwra cam się do Pa ni oraz do Po -
li ty ków wszyst kich ugru po wań o po dej mo wa nie de cy zji
ko rzyst nych dla Nas – Dział kow ców.

Ma jąc na uwa dze przy ja zne sta no wi sko Pa ni Mar sza łek
- re pre zen to wa ne na IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów
PZD w dniach 16–17 grud nia 2011 r. – gdzie w cie płych
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sło wach pod kre śli ła Pa ni wa gę na szej spo łecz nej or ga ni -
za cji, są dzę, że Dział kow cy w ca łej Pol sce mo gą li czyć na
Pa ni po moc w obro nie praw na by tych wy ni ka ją cych 
z Usta wy o ROD.

Ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych do brze słu ży in te re som ogro dów dział -
ko wych i Dział kow com.

Z wy ra za mi sza cun ku i dział ko wym po zdro wie niem,

Czło nek OZM w Kra ko wie, Vi ce pre zes Za rzą du ROD
„Za mo ście” w Za bie rzo wie
/-/ Ma ria So wa -Szcze ciń ska

Kra ków, 11 mar ca 2012 r.

Jó zef Ja szew ski z Ny sy 

Pa ni Mar sza łek Sej mu RP 
Ewa Ko pacz

Zwra cam się z proś bą do Pa ni Mar sza łek, ja ko czło wie -
ka o du żym au to ry te cie o spo wo do wa nie wy co fa nia z Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go za skar żo nej Usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Proś bę swą uza sad niam;
1. Trwa ją cy mi od wie lu lat ata ka mi na nas dział kow -

ców, na na sze dział ki w na szych ogro dach i na nasz Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. Czy w na szym kra ju mu si my
cią gle żyć w nie pew no ści ju tra, co do dal sze go funk cjo no -
wa nia na szych ogro dów dział ko wych.

2. Je stem dział kow cem od 1980 ro ku w Ogro dzie ROD
„Me ta lo wiec” w Ny sie. Za kład mój tj. Za kła dy Urzą dzeń
Prze my sło wych/już ich nie ma/ by ły słyn ne nie tyl ko w
kra ju ale w ca łej Eu ro pie. To za kład nasz wy ku pił zie mię
od rol ni ków z prze zna cze niem na pra cow ni cze Dział ki.
W Za rzą dzie ROD „Me ta lo wiec” są do ku men ty kup na.
To za na sze po mniej szo ne „Trzy nast ki” pie nią dze prze -
zna cza no na za kup dzia łek oraz in ne ce le so cjal ne dla pra -

cow ni ków. Dziś ma my pięk ny Ogród o 443 dział kach ile
pra cy po trze ba by ło wło żyć aby do pro wa dzić do te go co
dziś ma my.

3.  Usta wa na sza speł nia wszyst kie wy mo gi praw ne 
i jest gwa ran tem obro ny in te re sów ca łej spo łecz no ści
dział ko wej. Obec na Usta wa obo wią zy wa ła przez pa rę lat
i te raz na gle sta ła się nie do bra. Z tym ar gu men tem trud no
mi się zgo dzić.

4.  Więk szość na szych dział kow ców z ROD „Me ta lo -
wiec” w wy bo rach do Sej mu i Se na tu gło so wa ła na Plat -
for mę Oby wa tel ską, któ ra Pa ni Mar sza łek jest przed-
sta wi cie lem. Czy to Jest po dzię ko wa nie za to że dział kow -
cy Wam za ufa li. 

Uwa żam, że Pa ni Mar sza łek mo że pod jąć dzia ła nia 
o wy co fa nie za skar żo nej Usta wy z Try bu na łu. Wie rzę w
Pa nią Mar sza łek tak jak wie rzy łem jak by ła Pa ni Mi ni -
strem Zdro wia.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Jó zef Ja szew skiNy sa, 9 mar ca 2012 r.

Jan Da wi do wicz z Gdań ska
Sz. P. Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ja ko wie lo let ni dział ko wicz i dzia łacz Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców, de le gat – uczest nik IX Zjaz du zwra cam
się do Pa ni o pod ję cie sto sow nych dzia łań, o któ re zwró -
ci li się de le ga ci IX Zjaz du re pre zen tu ją cy mi lion pol skich
dział kow ców.

Z sa tys fak cją wy słu cha łem Li stu Pa ni Mar sza łek Sej mu
RP skie ro wa ne go do uczest ni ków IX Zjaz du PZD, w któ -
rym dzię ko wa ła Pa ni za ak tyw ność w pro pa go wa niu zdro -
we go sty lu ży cia, szcze gól nie wśród osób star szych, 

a tak że za po dej mo wa ne dzia ła nia na rzecz ochro ny przy -
ro dy. Te sło wa spra wi ły, że IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów
PZD skie ro wał do Pa ni Mar sza łek List Otwar ty, sy gno -
wa ny 430-to ma pod pi sa mi, w któ rych zwró ci li śmy się 
o wspar cie pol skich dział kow ców w ich sta ra niach o za -
cho wa nie swych praw ja kie da je usta wa uchwa lo na
08.07.2005 r. przez Sejm RP o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych,

Zwró ci li śmy się też do Pa ni Mar sza łek, aby ko rzy sta jąc
ze swych upraw nień wy zna czy ła do roz pa trze nia za skar -
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żo nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na szej usta wy po -
sła, któ ry by god nie re pre zen to wał pol skich dział kow ców
zgod nie z pra wem, a nie z gó ry ne ga tyw nie na sta wio ne go
do usta wy o ROD i dział kow ców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ja ko wie lo let ni dział ko wicz i lo jal ny oby wa tel te go Kra -

ju, mam pra wo ocze ki wać na opie kę Pań stwa i usza no wa -
nie z Je go stro ny mo ich praw ja kie da ła mi dłu go
ocze ki wa na usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
uchwa lo na przez Sejm RP w dniu 8 lip ca 2005 r.

Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go uzna -
ję, po dob nie jak dział kow cy z któ ry mi mam kon tak ty, ja -

ko zło śli we dzia ła nie, nic ma ją ce związ ku z po sza no wa -
niem sta no wio ne go przez Sejm pra wa, a głów nie ja ko za -
mach na pra wa dział kow ców i re pre zen tu ją ce go nas na co
dzień Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Je stem głę bo ko prze ko na ny, że mój skrom ny głos, ja ko
je den z 620 tys. po twier dzo ny pod pi sem w obro nie usta -
wy o ROD, zo sta nie wzię ty pod uwa gę i skło ni Pa nią Mar -
sza łek Sej mu RP do pod ję cia dzia łań i dia lo gu z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców i Kra jo wą Ra dą w obro nie na -
szej usta wy o ROD, któ ra nam je da je, sto sow nie do Li stu
skie ro wa ne go do Pa ni Mar sza łek w dniu 24.02.2012 r.
przez Kra jo wa Ra dę.

Z wy ra za mi sza cun ku

Dział ko wicz ROD im. M. Re ja w Gdy ni
/-/ Jan Da wi do wiczGdańsk, 14 mar ca 2012 r.

Sta ni sław Za wad ka z War sza wy

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
By łem uczest ni kiem IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów

Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry ob ra do wał 
w dniach 16–17 grud nia 2011 r., re pre zen to wa łem oko ło
500 człon ków na sze go ogro du. List skie ro wa ny przez Pa -
nią Mar sza łek do Zjaz du de kla ru ją cy uzna nie dla na sze go
ruchu dział ko we go oso bi ście przy ją łem z za do wo le niem,
któ re rów nież prze ka za łem mo im wy bor com.

Nie ste ty po mi mo upły wu trzech mie się cy od na sze go wy -

stą pie nia, po zo sta ło ono bez echa. Za pa rę ty go dni spo tkam
się z wy bor ca mi na wal nym ze bra niu spra woz daw czym w
mo im ogro dzie na pew no pad nie py ta nie co z od po wie dzią
Pa ni na li si otwar ty do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP.

Do dział kow ców do cho dzą sy gna ły o przy go to wa niach
do zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

My dział kow cy bę dzie my wal czyć o pra wa i in te re sy
mi lio na ro dzin ko rzy sta ją cych z dzia łek. Li czy my, że i Pa -
ni Mar sza łek sta nie w obro nie dział kow ców.

Z po wa ża niem

od 37 lat czło nek ROD „Pel co wi zna” w War sza wie
/-/ Sta ni sław Za wad kaWar sza wa, 16 mar ca 2012 r.

Hen ryk Ka sprzyc ki z To ru nia

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Pi szę do Pa ni Mar sza łek ja ko de le gat Okrę gu To ruń sko -
-Wło cław skie go PZD, uczest ni czy łem w IX Kra jo wym
Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w War sza wie w dniach 16 i 17 grud nia 2011 r.

Na Zjeź dzie tym od czy ta no list Pa ni Mar sza łek do de le -
ga tów z ży cze nia mi uda nych i kon struk tyw nych ob rad
przy ję ty dłu go trwa ły mi bra wa mi.

De le ga ci IX Zjaz du skie ro wa li do Pa ni Mar sza łek list
otwar ty pod pi sa ny przez 430 uczest ni ków pod któ rym zło -

ży łem swój pod pis.
W li ście tym przed sta wi li śmy ak tu al ne za gro że nia dla

Pol skich dział kow ców, wy ni ka ją ce z za skar żo nej usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, a tak że ocze ki wa nia na wspar cie Pa ni Mar -
sza łek na szej wal ki w obro nie usta wy o ROD. Uczes-
t ni cząc w spo tka niach z dział kow ca mi w obec nej co rocz -
nej kam pa nii spra woz daw czej w Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, na któ rych in for mu ję ich o usta le niach IX
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Zjaz du PZD, ale na py ta nia o gwa ran cję ich praw nie je -
stem w sta nie udzie lić jed no znacz nej od po wie dzi, gdyż
ja ko uczest nik naj wyż sze go gre mium Związ ku, nie znam

sta no wi ska dru giej oso by w Pań stwie Pol skim do ty czą ce -
go lo sów mi lio na pol skich ro dzin dział ko wych, rów nież
ca ła spo łecz ność dział ko wa.

Z wy ra za mi sza cun ku

De le gat na IX Kra jo wy Zjazd PZD re pre zen tu ją cy
dział kow ców Okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go

/-/ Hen ryk Ka sprzyc ki
To ruń, 12 mar ca 2012 r.

Cze sław Ko zi kow ski z Chełm na

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ja ko je den z po nad czte ry stu de le ga tów na IX Kra jo wy

Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców by łem współ au -
to rem li stu do Pa ni Mar sza łek.

Re pre zen tu jąc po nad 26 ty się cy ro dzin Okrę gu To ruń sko -
-Wło cław skie go w li ście tym jak i po zo sta li au to rzy re pre -
zen tu ją cy mi lio no wą rze szę pol skich ro dzin sku pio nych 
w Pol skim Związ ku Dział kow ców zwró ci łem się o wspar -
cie pol skich dział kow ców w obro nie ogro dów i praw za -
war tych w usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Przez po nad 70 lat mo je go ży wo ta na uczy łem się cier -
pli wo ści. Ale i ona ma swo je gra ni ce. Trzy mie sią ce to
wy star cza ją cy okres ocze ki wa nia na Pa ni re ak cje wo bec
tak waż ne go dla nas pro ble mu. Nie ste ty mi mo słów sym -
pa tii, ja kie za war ła Pa ni w skie ro wa nym do Zjaz du li ście
dział kow cy czu ją się przez Pa nią Mar sza łek igno ro wa ni
tak sa mo jak przez wie lu in nych de cy den tów wła dzy. Jest

to dla wie lu z nas uwła cza ją ce, bo wiem to dział kow cy
two rzą naj licz niej sze sa mo rząd ne, sa mo fi nan su ją ce, po -
za rzą do we sto wa rzy sze nie, z dzia łal no ści, któ rej ko rzy sta
po nad 4 mi lio ny Po la ków.

To Pol ski Zwią zek Dział kow ców ko rzy sta jąc z kil ku po -
ko le nio we go do rob ku i do świad cze nia re ali zu je idee, 
o któ rych Pa ni Kanc lerz dr An ge la Mer kel zwra ca jąc się
do nie miec kich dział kow ców mó wi ła „speł nia cie ma rze -
nia naj bied niej szych o pra wie do ka wał ka wła snej zie mi”.

Pol skim dział kow com ta kie pra wo za pew nia, do brze im
słu ży usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. To w jej obro nie sta ją ta -
cy jak ja, któ rzy od po nad 30 lat wie co to za do bro dziej stwo
ob co wać z przy ro dą i wła sną pra cą kształ to wać oto cze nie.

Jesz cze raz zwra cam się do Pa ni Mar sza łek o obro nę
praw dział kow ców. Bę dzie nią pu blicz ne wspar cie na szej
usta wy, któ ra do brze się spraw dzi ła słu żeb ną ro lą wo bec
dział ko wych ro dzin.

Z wy ra za mi sza cun ku

ROD im. W. Fiał ka w Chełm nie
/-/ Cze sław Ko zi kow skiChełm no, 12 mar ca 2012 r.

Sta ni sław Brzo stow ski z Ba bi mo stu
Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pi sząc po niż sze pi smo, pra gnę wy ra zić swo je sta no wi -

sko w związ ku ze skie ro wa niem do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go wnio sku o uzna nie za nie kon sty tu cyj ną Usta wę 
z dnia 08 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

Usta wa zo sta ła uchwa lo na przez le gal nie wy bra ny Sejm
RP i po zwo li ła na ure gu lo wa nie spraw zwią za nych z pra -

wi dło wym funk cjo no wa niem ogrod nic twa w Pol sce. 
W mo men cie prac nad Usta wą oraz jej uchwa la nia nikt
nie kwe stio no wał za pi sów po szcze gól nych ar ty ku łów tej -
że Usta wy. Dzię ki tej Usta wie wie lu dział kow ców wie, ja -
kie ma pra wa któ re chro nią je go in te re sy oraz je go
Ro dzi ny. Dział ki w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
nie są tyl ko in dy wi du al ny mi spra wa mi po szcze gól nych
oby wa te li Na sze go Pań stwa, ale rów nież są to ca łe Ro dzi -
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ny, któ re dzię ki te mu, że mo gąc upra wiać dział ki po lep -
sza ją swój sta tus ma te rial ny. Dział kow ca mi są lu dzie z ro -
dzin ubo gich, eme ry ci, ren ci ści, bez ro bot ni któ rzy dzię ki
dział kom mo gą po zy skać owo ce i wa rzy wa, któ rych czę -
sto nie ku pi li by so bie tych pro duk tów bo by ich fi zycz nie
nie by ło na nie stać. Dział ka da je na miast kę swo jej nie za -
leż no ści, po zwa la wie lu oso bom speł niać swo je ma rze nia
je że li cho dzi o moż li wość kształ to wa nia, two rze nia swo -
je go oto cze nia. Po zwa la dzie ciom i mło dzie ży na na ukę
pod sta wo wych za sad ży cia oraz pra cy, tej u pod staw. Ta
mło dzież nie mu si prze sia dy wać na ła wecz kach w par ku,
nie de mo lu je urzą dzeń pu blicz nych, bo ma za ję cie na
dział ce. Za skar ża nie Usta wy do TK mo że do pro wa dzić do
dal sze go zu bo że nia spo łe czeń stwa, po nie waż w mo men -
cie jej unie waż nie nia wie lu lu dzi zo sta nie po zba wio nych
ochro ny praw nej te go cze go się do ro bi li w trak cie swo je -
go ży cia, czę sto ta dział ka jest wszyst kim co po sia da ją ja -
ko ich do ro bek ży cia, nie li cząc lo ka tor skie go miesz ka nia,

któ re dla wie lu lu dzi jest tyl ko sy pial nią a dział ka miej -
scem ich pra cy, od po czyn ku, re lak su, speł nia niem się na
eme ry tu rze, gdy prze sta ją być po trzeb ni spo łe czeń stwu.

Wy zna cze nie Po sła De ry, ja ko obroń cy przed TK za -
skar żo nej Usta wy świad czy o tym, że do da ne go za gad nie -
nia pod cho dzi się in stru men tal nie, praw do po dob nie
kie ru jąc się tyl ko in te re sem osób pry wat nych lob bu ją cych
na rzecz po zy ska nia grun tów na któ rych le żą ogro dy dział -
ko we. Je że li ktoś zwal cza ogro dy, wal czy z Usta wą o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych ni gdy nie bę dzie do-
brym jej obroń cą. Jest to wbrew lo gi ce.

Pa ni Mar sza łek!
Pi sząc to pi smo mam na dzie ję, że sta nie Pa ni po stro nie

dział kow ców co po zwo li na pra wi dło we ure gu lo wa nie
obec ne go sta nu rze czy po przez choć by wy zna cze nie oso -
by, któ ra bę dzie au ten tycz nym obroń cą wie lu se tek ty się -
cy Ro dzin ko rzy sta ją cych dzię ki ist nie ją cej Usta wie.

Z po wa ża niem

Pre zes ROD „Re laks” w Ba bi mo ście
/-/ Sta ni sław Brzo stow skiBa bi most, 14 mar ca 2012 r.

Da nu ta Dro bek z Su le cho wa

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Od wie lu lat je stem użyt kow ni kiem dział ki w ROD 

„Przyle sie” w Su le cho wie i człon kiem Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Dział ka jest dla mnie i mo jej ro dzi ny
miej scem wy po czyn ku i re lak su. Jest to nasz azyl, na któ -
rym mo że my spę dzić mi ło i spo koj nie czas po dłu gim ty -
go dniu pra cy, schro nić się przed ha ła sem mia sta i pro b-
le ma mi dnia co dzien ne go.

Upra wa zie mi spra wia mi rów nież ogrom ną przy jem -
ność, a plo ny z niej ze bra ne są dla mnie i mo jej ro dzi ny
bar dzo du żym wspar ciem w bu dże cie do mo wym. 

Nie po koi mnie w dal szym cią gu zło żo ny wnio sek 
o pod wa że niu usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.
Trud no się po go dzić z tak lek ce wa żą cym trak to wa niem
nas dział kow ców. Chcia ła bym, aby zo sta ły za cho wa ne do -
tych cza so we do bre roz wią za nia praw ne – wy ni ka ją ce 
z obec nej usta wy.

Dla te go też zwra cam się z proś bą o udzie le nie po mo cy
w spra wie wy co fa nia wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go i za koń cze nie dal szych prób pod wa ża nia za sad no ści
ist nie nia wspo mnia nej usta wy.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Da nu ta Dro bek
Su le chów, 1 mar ca 2012 r.

Elż bie ta Ju dek z Su le cho wa

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Je stem użyt kow ni kiem (wraz z mo ją ro dzi ną) dział ki 

w ogro dach dział ko wych v Su le cho wie, Od wie lu mie się -

cy je stem za nie po ko jo na pró ba mi pod wa że nia po sta no -
wień Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. Nie zro zu mia łe jest
dla mnie to, że naj pierw jest sta no wio ne pra wo, a na stęp -
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nie po kil ku la tach po dej mo wa ne są dzia ła nia zmie rza ją -
ce do je go zmia ny, Te dzia ła nia wy to czo no prze ciw ko
mnie i mo jej ro dzi nie. Dział ka w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym jest mi po trzeb na do ak tyw ne go wy po czyn -
ku po ca łym ty go dniu pra cy, pro wa dze nia upraw eko lo -
gicz nych na wła sne po trze by. Upra wiam dział kę z za mi-
ło wa niem, za go spo da ro wu ję dział kę dzię ki swo je mu wy -
sił ko wi, pra cą i wła snym na kła dom. Nie użyt ki zo sta ły za -

mie nio ne w dział kę z róż no rod ną ro ślin no ścią.
Mam świa do mość, że usi łu je mnie i mo ją ro dzi nę po -

zba wić przy wi le jów, ja kie gwa ran tu je usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Zwra cam się z proś ba 
o wy co fa nie wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i za -
koń cze nia dal szych prób pod wa ża nia za sad no ści ist nie nia
wspo mnia nej usta wy.

Z wy ra za mi sza cun ku 

użyt kow nik dział ki ni 125 w Su le cho wie 
/-/ Elż bie ta Ju dekSu le chów, 3 mar ca 2012 r.

Ali na No cuń z  Zie lo nej Gó ry

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu!
W grud niu ubie głe go ro ku ja ko de le gat IX Kra jo we go

Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow ców z sa tys fak cją
ode bra łam Pa ni list i prze ko na niem, że da ne mi bę dzie na -
dal upra wia nie dział ki ogro do wej, cie sze nia się z jej uro -
ków w wa run kach praw nych do tych czas za pi sa nych.
Wzbu dził we nie na dzie je, że nie obo jęt ne są Pa ni Mar sza -
łek lo sy or ga ni za cji z po nad 110-let nią tra dy cji ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce, że wsłu cha się Pa ni Mar sza łek
w głos Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

List Pa ni Mar sza łek zo stał przy ję ty przez De le ga tów, ale
i przez po zo sta łą rze szę dział kow ców ja ko prze jaw sym -
pa tii i uzna nia z Pa ni stro ny do ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go. Roz bu dził re al ną na dzie ję pod ję cia ro li orę dow-
ni ka a cho ciaż by me dia to ra go dzą ce go róż ne nie rzad ko
sprzecz ne in te re sy tym bar dziej do ty czą ce tak znacz nej
gru py po la ków.

Wy ra zem tych na dziei i po par cia w obro nie usta wy 
o ROD z 8 ma ja 2005r był cho ciaż by list skie ro wa ny do
Pa ni Mar sza łek z na ra dy:

• okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej PZD w Zie lo nej Gó rze
z 15 lu te go br.,

• szko le nio wo in struk ta żo wej dla prze wod ni czą cych ko -
mi sji re wi zyj nych i skarb ni ków Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych okrę gu zie lo no gór skie go z 28 lu te go br pod -
pi sa ny przez po nad 120 jej uczest ni ków.

Nie znie chę ca mnie fakt bra ku na nie od po wie dzi. Ro -
zu miem, że jest to spo wo do wa ne du żą ilo ścią spraw i za -
gad nień przy pi sa nych tak waż nej funk cji, ja ką Pa ni

Mar sza łek peł ni w pol skim par la men cie a nie ich igno ro -
wa nia.

Zwra cam się jed nak z proś bą o za in te re so wa nie się spra -
wą dal sze go ist nie nia na szej or ga ni za cji, a cho ciaż by spo -
tka nie się z przed sta wi cie la mi Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Na spo tka niu tym by ła by moż li wość przed sta -
wie nia na szej ar gu men ta cji i mo de lu dal sze go jej funk cjo -
no wa nia.

Gwa ran cją ist nie nia ru chu dział ko we go zrze sza ją ce go
mi lion ro dzin pol skich dzia ła ją ce go w do brze funk cjo nu -
ją cej or ga ni za cji ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, to
utrzy ma nie w do tych cza so wej for mie Usta wy o ROD 
z 8 lip ca 2005 ro ku. Usta wy, któ ra do brze słu ży dział kow -
com od pra wie sied miu lat ale rów nież da je moż li wość
ak tyw ne go pro pa go wa nia od ro we go sty lu ży cia szcze gól -
nie wśród osób star szych oraz i dzia ła nia na rzecz ochro -
ny przy ro dy. Re al ne za gro że nie dla dal sze go ist nie nia
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 8 lip ca 2005 r.

W ostat nich sło wach li stu skie ro wa ne go do de le ga tów
IX Zjaz du Polskiego Związku Działkowców, Pa ni Mar -
sza łek ży czy ła ca łej spo łecz no ści dział ko wej w 2012 r.
speł nie nia ma rzeń. Mo im ma rze niem jest spo koj ne upra -
wia nie dział ki ogro do wej bez cią głej wal ki o ist nie nie tej
or ga ni za cji.

Po kła dam na dzie je, że dzię ki Pa ni wspar ciu ży cze nie się
speł ni a usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 r. bę dzie na dal funk cjo no wa ła w obec nym
kształ cie przez wie le jesz cze lat.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Ali na No cuńZie lo na Gó ra, 19 mar ca 2012 r.
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Je stem człon kiem ROD „Pio truś” w Sty rzyń cu gm. Bia -
ła Pod la ska od po cząt ku je go two rze nia tj. od ro ku 1983.
Zwra ca ni się do Pa ni Mar sza łek o wspar cie sta rań w spra -
wie utrzy ma nia do tych cza so wej usta wy z dnia 8 lip ca
2005 ro ku do ty czą cej ogro dów dział ko wych. Od kil ku lat
część po słów, ostat nio wspie ra nych przez by łe go I Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go nie po ko ją po my sła mi prze ję cia te -
re nów użyt ko wa nych przez naj bied niej szą część spo łe -
czeń stwa pol skie go. Te re ny bę dą ce nie użyt ka mi, sta no -
wią ce ba last wie lu miast i osie dli prze ję li lu dzie ko cha ją -
cy przy ro dę. Te skraw ki zie mi do pro wa dzi li do roz kwi tu.
Ogro dy dział ko we w do tych cza so wych uwa run ko wa niach
są nie zbęd ne, bo:

– są płu ca mi miast i wsi,
– wa run ku ją spraw ność fi zycz ną wie lu lu dzi,

– przy wra ca ją nie jed no krot nie zdro wie lu dziom ma ło
spraw nym,

– da ją moż li wość upra wy wa rzyw, owo ców, co ra tu je
ma te rial nie naj bied niej szych, tym sa mym wzbo ga ca ją ry -
nek kra jo wy,

– za pew nia ją bez pie czeń stwo wszyst kim dział kow com.
Czy to nie wy star czy?
Część spo łe czeń stwa żar li wie pra cu ją ca na ma łych

skraw kach zie mi za ra zi ła za pa łem nie któ re kra je za chod -
nie. Są pań stwa jak: An glia, Da nia, Niem cy, Sta ny Zjed -
no czo ne, któ re do ce nia ją waż ność ist nie nia te re nów
dział ko wych i u sie bie two rzą en kla wy dla chęt nych, czę -
sto naj bied niej szych. Dla te go tym od waż niej zwra cam się
do Pa ni Mar sza łek o wspar cie na szych

/-/ mgr Bar ba ra Jan kow ska 

Bar ba ra Jan kow ska z Bia łej Pod la skiej
Sza now na Pa ni 
dr Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Bia ła Pod la ska, 5 mar ca 2012 r.

Ha li na Dłu gosz z Ko zie nic

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz

Dot. li stu otwar te go XX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD 
skie ro wa ne go do Mar szał ka Sej mu Pa ni Kwy Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Bę dąc uczest ni kiem DC Zjaz du De le ga tów PZD 

w dniach 16-17 grud nia 2011 r., wła sno ręcz nie pod pi sa -
łam wraz z 430 uczest ni ka mi apel, w któ rym wy stą pi li -
śmy do Pa ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie sta rań dział-
kow ców z ca łej Pol ski o za cho wa nie praw za war tych 
w Usta wie o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Wów czas by li śmy peł ni opty mi zmu, że mi lio no wa re -
pre zen ta cja PZD zo sta nie zro zu mia na przez wła dze na -
sze go par la men tu.

Otóż od 3-ch mie się cy brak ja kie go kol wiek za in te re so -
wa nia w/w pro ble ma mi. Gdzie po dzia ły się te za sa dy „nic
o nas bez nas”.

Z sza cun kiem 

Dział ko wicz ka z Ko zie nic z 38-let nim sta żem
/-/ Ha li na Dłu goszKo zie ni ce, 12 mar ca 2012 r.

Zbi gniew Ma li szew ski z Puł tu ska

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Je stem dział kow cem od po nad 35 lat. Po dej mo wa łem

de cy zje ad mi ni stra cyj ne w za kre sie po zy ska nia te re nu 

z prze zna cze niem na ogro dy dział ko we na rzecz miesz -
kań ców mia sta Puł tu ska, pra cow ni ków za kła dów pra cy.
Po wsta ły ogro dy na ob sza rze po nad 25 ha, z któ rych ko -
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rzy sta po nad 4 tys. miesz kań ców.
Ogro dy na sze pod wzglę dem za go spo da ro wa nia, es te ty -

ki, upraw sa dow ni czych i wa rzyw ni czych zaj mu ją czo ło -
we miej sce wśród ogro dów wo je wódz twa ma zo wiec-
kie go. Sta no wią też ba zę wy po czyn ku i spo ko ju.

Jak okre ślił Pan Bur mistrz Mia sta Puł tu ska w li ście do
dział kow ców z oka zji 35-le cia ist nie nia Ogro du cy tu ję:
„Ten Ogród, to miej sce, gdzie two rzą Pań stwo swój ma ły
zie lo ny raj, w któ rym od po czy wa ją Pań stwo wraz z ro dzi -
na mi od miej skie go zgieł ku i pro ble mów dnia co dzien ne -
go. Swo ją po sta wą przy czy nia ją się Pań stwo do po pu-
la ry za cji ak tyw nej i zdro wej for my wy po czyn ku oraz roz -
wo ju ru chu dział ko we go w na szym mie ście”.

Po dob ne sło wa uzna nia skie ro wał Pan Sta ro sta Puł tu -
ska: cy tu ję: „Pań stwa Ogród na ma pie mia sta to osto ja
szcze gól nie waż na w dzi siej szych cza sach, w któ rych co -
raz wy raź niej do strze ga my po trze bę po zo sta wia nia wol -
nych prze strze ni, ape lu jąc mniej be to nu wię cej zie le ni”.
To miej sce, w któ rym do ko nu je się in te gra cja lu dzi i wy -
mia na po ko leń, w du chu wza jem nej życz li wo ści oraz po -
sza no wa nia osób star szych.

Na su wa się py ta nie, czy or ga ny wła dzy cen tral nej po sia -
da ją opi nię władz lo kal nych co do ist nie nia Ogro dów,
pod wa ża nia za sad no ści i dą że nia do zmia ny Usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Za sta na wiam się po dob nie jak dział kow cy, czy dłu go
jesz cze naj wyż sze wła dze pań stwo we, któ re zgod nie z Kon -
sty tu cją RP ma ją obo wią zek pro wa dzić po li ty kę sprzy ja ją -
cą za spo ka ja niu po trzeb oby wa te li, bę dą pro wa dzi ły
szko dli wą po li ty kę dla na sze go Związ ku, ogro dów i dział -
kow ców, an ga żu jąc rze sze pra cow ni ków, praw ni ków do
pod wa ża nia za sad no ści uchwa lo nej przez Sejm Usta wy.

Czy ob szer ne wy stą pie nia, uza sad nie nia: I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go za wie ra ją ce 15 stron: 

– Mar szał ka Sej mu za wie ra ją ce 82 stro ny,
– Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go za wie ra ją ce 95 stron oraz in -

nych przed sta wi cie li na szej wła dzy są ko niecz ne.
Czy ten wy si łek nie po wi nien być skie ro wa ny w in nym

kie run ku, np.: jak jest re ali zo wa na Usta wa z dnia 21 sierp -

nia 1997 r., o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, a w szcze -
gól no ści: w za kre sie prze tar gów na zby cie nie ru cho mo -
ści, cen opłat i roz li czeń za nie ru cho mo ści. Czy nie na le ży
do ko nać ana li zy co się dzie je z nie ru cho mo ścia mi Agen -
cji Rol nej, Agen cji Mie nia Woj sko we go, z ma jąt kiem Pań -
stwo wych Go spo darstw Rol nych, za kła dów prze my s-
ło wych i spół dziel czych. Co z nie ru cho mo ścia mi sta no -
wią cy mi za byt ki np.: ko sza ry w Puł tu sku, w Mo dli nie.

Mi nę ło po nad 10 lat od opra co wa nia przez mia sta „Stu -
dium uwa run ko wań i kie run ku za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go”. Jed nak jak do tych czas nie wszyst kie mia sta
opra co wa ły miej sco we pla ny za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Nie mu szę uza sad niać waż no ści pla nu dla roz -
wo ju miast i wy da wa nych de cy zji.

Nie zro zu mia łe jest dla mnie, jak też i dział kow ców dla -
cze go cią gle je ste śmy ata ko wa ni, jak nie przez no we pro -
jek ty ustaw, to wy stą pie nia o stwier dze nie nie kon sty-
tu cyj no ści za pi sów Usta wy.

Nasz Zwią zek i je go struk tu ry to de mo kra tycz nie wy -
bra ne or ga ny dział kow ców, re ali zu ją ce za da nia wy ni ka -
ją ce z prze pi sów pra wa pań stwo we go i związ ko we go. Nie
róż ni my się od eu ro pej skich związ ków dział kow ców, czy
kra jo wych or ga ni za cji.

Ape lu ję nie mar nuj cie te go co funk cjo nu je do brze 
i zgod nie z wo lą dział kow ców i władz lo kal nych.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pro ce du ra po stę po wa nia przed Try bu na łem Kon sty tu -

cyj nym nie prze wi du je moż li wo ści udzia łu Związ ku,
dział kow ców do re pre zen to wa nia Sej mu. Sejm wy zna czył
po słów PiS Pa na An drze ja De rę i Pa na Sta ni sła wa Pię tę.
Pan Po seł An drzej De ra w prze ko na niu dział kow ców nie
da je gwa ran cji obiek tyw ne go udzia łu w spra wie przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, gdyż był au to rem pro jek tu
Usta wy PiS, ata ko wał Zwią zek i dział kow ców.

Je stem prze ko na ny, że Pa ni Mar sza łek i wła dza na sze -
go kra ju zda ją so bie spra wę ja ką krzyw dę mo gą wy rzą -
dzić spo łecz no ści dział ko wej zmie nia jąc za pi sy Usta wy.

Z wy ra za mi sza cun ku,

/-/ Zbi gniew Ma li szew ski
Puł tusk, 9 mar ca 2012 r.

Jo lan ta Bom ze Świe bo dzi na

Pa ni
Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Zwra cam się do Pa ni z na dzie ją, że przy czy ni się z ra cji

po wa gi swo je go urzę du do pod nie sie nia pra wo rząd no ści

w na szym pań stwie i zwró ci uwa gę na pro ble my licz nej
gru py dział kow ców zrze szo nych w Pol skim Związ ku
Dział kow ców.
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Z na dzie ją przy ję łam Pa ni list, skie ro wa ny do IX Kra jo -
we go zjaz du De le ga tów, do ce nia ją cy ak tyw ność dział -
kow ców w pro pa go wa niu zdro we go sty lu ży cia, a tak że za
po dej mo wa ne dzia ła nia na rzecz ochro ny przy ro dy. Tak
do bre in ten cje na tchnę ły mnie na dzie ją na moż li wość po -
myśl ne go za koń cze nia na szych kil ku let nich zma gań
praw nych w obro nie Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. to czo nych m.in. przed Try -
bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Nie ste ty, ko lej ny raz spo ty ka nas roz cza ro wa nie. Po mi -
mo upły wu cza su nie do cze ka li śmy się żad nej in ter wen cji
w tej spra wie. Na dal pro blem po zo sta je bez echa w naj -
wyż szych krę gach wła dzy usta wo daw czej.

Ja ko zwy kły, sze re go wy czło nek Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych im. 1000-le cia ze Świe bo dzi na, zwra cam się
do Pa ni Mar sza łek z proś bą o obro nę mo jej wła sno ści, wy -
pra co wa nej prze ze mnie i mo ich ro dzi ców, ota cza nej sen -
ty men tem. Ogród dział ko wy, na któ rym mo gę po pra -
co wać pie ląc grząd ki wa rzyw ne z chwa stów, gdzie ro sną

kil ku na sto let nie drze wa owo co we przy no szą ce cień i ro -
dzą ce owo ce bez che mii jest na dal miej scem wy tchnie nia,
za spo ka ja ją cym mo je po czu cie es te ty ki ko lo ro wy mi ra -
ba ta mi kwia to wy mi. Brzmi to mo że in fan tyl nie, jak lu do -
wa po ezja, ale to miej sce za pew nia mi spo kój, bez pie-
czeń stwo i chwi lę re lak su.

Ser decz nie Pa nią pro szę, by mi te go nie ode bra no, aby
po sta wić tam ko lej ny mar ket, fa bry kę, zbu do wać par king,
czy osie dle do mów, bo ta kie moż li wo ści da zmia na pro po -
no wa na przez wie le śro do wisk, któ rym za le ży na fi zycz -
nej li kwi da cji wła sno ści PZD.

Pa ni Mar sza łek!
Zwra cam się do Pa ni z proś bą o opie kę nad ty sią ca mi ta -

kich jak ja, zwy kłych oby wa te li jesz cze wie rzą cych w ist -
nie nie pań stwa pra wa chro nią ce go tak że tych, któ rzy chcą
się cie szyć oa za mi zie le ni po dniach pra cy za wo do wej,
wie rząc w pa ni hu ma ni ta ryzm i ludz kie po czu cie spra wie -
dli wo ści.

Ta de usz Ja rzę bak ze Szcze ci na

Pa ni Ewy Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Je stem dział kow cem od po nad 40 lat. Ogro dy dział ko -

we za wsze cie szy ły się sym pa tią spo łe czeń stwa za ich ro -
le ja kie wy peł nia ją. 

Przez wie le lat ta sfe ra dzia łal no ści po za rzą do wej by ła
rów nież do ce nia na przez naj wyż sze czyn ni ki pań stwo we. 

Od mo men tu gdy we szli śmy na dro gę roz wo ju opar te -
go na go spo dar ce ryn ko wej po ja wia się wie le ini cja tyw
by te ogro dy dział ko we wy rwać i po pro stu sprze dać dla
ra to wa nia tej cią gle nie do za sy pa nia dziu ry bu dże to wej. 

Są to tzw. te ma ty wiel kiej po li ty ki. Mnie in te re su je jed -
nak przy szłość ogro dów dział ko wych. Ja kie są za mia ry
oraz co w tej spra wie się ro bi.

Dla cze go zda rza ją ce się przy pad ki na ru sza nia pra wa są

dość ła god nie trak to wa ne. Czy to jest już trend po li ty ki rzą -
do wej, czy tyl ko po my sły lob by stów i pseu do re for ma to -
rów uzur pu ją cych so bie pra wo do przej mo wa nia ogro dów?

Ma my do brą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, jest ona po pie ra na i speł nia swo ją ro lę. Jed nak zo -
sta ła ona za skar żo na do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
z przy czyn dość dys ku syj nych. Z punk tu wi dze nia dział -
kow ca prze pi sy usta wy ma ją istot ne zna cze nia. Co raz czę -
ściej do świad cza my, że nie wie le ro bi się dla zwy kłe go
oby wa te la, któ re mu co raz trud niej jest się le czyć i god nie
wy po czy wać. Dla cze go po mi mo kie ro wa nych sta no wisk
do naj wyż szych czyn ni ków Pań stwa pa nu je dość za gad -
ko we mil cze nie. Dział kow cy nie za słu gu ją na to aby ich
lek ce wa żyć.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Ta de usz Ja rzę bakŚwie bo dzin, 9 mar ca 2012 r.

Ha li na Kmie ciak z Kra ko wa

LIST OTWARTY
do Mar szał ka Sej mu RP Pa ni Ewy Ko pacz

w spra wie pod ję cia kon sul ta cji z Pol skim Związ kiem Dział kow ców, do ty czą cych obro ny usta wy o ROD

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ja ko czło nek Pol skie go Związ ku Dział kow ców re pre -

zen tu ją cy Okręg Ma ło pol ski, uczest nik IX Zjaz du De le ga -
tów PZD, po zo sta jąc w zgo dzie i pod pi su jąc się pod li -
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stem otwar tym, wy sła nym do Pa ni w dniu 24.02.2012 r.
przez Kra jo wą Ra dę PZD, wy ra zi li śmy na dzie ję na pod -
ję cie przez Pa nią Mar sza łek dia lo gu ze śro do wi skiem
dział kow ców. Owe za pro sze nie do pod ję cia roz mów i po -
par cia po stu la tów na sze go Związ ku jest kon ty nu acją wal -
ki o za cho wa nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział-
ko wych, to czo nej od wie lu lat. Pi sem na od po wiedź na za -
pro sze nie, w któ rej choć kie ru je Pa ni przy ja zne i cie płe
sło wa pod ad re sem dział kow ców, nie od zwier cie dla na -
szych ocze ki wań w sto sun ku do peł nio nej przez Pa nią
funk cji Mar szał ka Sej mu RP i ro li ja ką mo że Pa ni ode -
grać w na szej ba ta lii.

Ro dzin ne ogro dy zrze sza ją oko ło mi lio no wą gru pę
dział kow ców w ca łym kra ju. Z ich wa lo rów ko rzy sta o
wie le wię cej osób, bę dą cych człon ka mi ro dzin czy też bli -
ski mi dział kow ców. W co raz bar dziej zur ba ni zo wa nych
aglo me ra cjach miej skich, ogro dy dział ko we sta no wią
swo iste go ro dza ju pie lo ne oa zy”, bę dą ce miej sca mi ode -
rwa nia się od co dzien no ści, trosk i zgieł ku to wa rzy szą ce -
mu ży ciu w na szych mia stach. Ogro dy za pew nia ją
re kre ację i ak tyw ność ca łe mu spek trum spo łe czeń stwa od
eme ry tów, lu dzi ak tyw nych za wo do wo czy też mło dzie ży
i sta no wią al ter na ty wę w ob rę bie in fra struk tu ry dla ko lej -
nych blo ko wisk czy też cen trów han dlo wych. Są też, co

nie po zo sta je bez zna cze nia te re na mi zie lo ny mi na ma pie
na szych miast.

Zwra ca jąc się do Pa ni Mar sza łek, nie ro ści my so bie żad -
nych do dat ko wych praw. Do ma ga my się je dy nie te go co
za gwa ran to wa no nam w usta wie z 8 lip ca 2005 o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych oraz ochro ny ogro dów dział -
ko wych, któ re dzia ła ją od po nad 100 lat i są uzna ne za
spo łecz nie i eko lo gicz nie uży tecz ne. Uwa ża my, że Pań -
stwo w za kre sie le gi sla cyj nym i praw nym po win no chro -
nić te en kla wy /ROD/ w sze ro kim in te re sie spo łecz nym.

Ocze ku je my od Pa ni re al ne go wspar cia na szych dą żeń
do ochro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, pod ję cia
roz mów z na szym śro do wi skiem, wy zna cze nia przez Pa -
nią osób kom pe tent nych spo śród par la men ta rzy stów do
re pre zen to wa nia na szych in te re sów przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych oraz pod ję cia kon sul ta cji z Ra dą Mi ni -
strów /dzia łań mię dzy re sor to wych/ w za kre sie opi nii
praw nych, któ re mo gą nam po móc w obro nie na by tych
praw /usta wy/. Li czy my na Pa ni po moc, po par cie i za an -
ga żo wa nie w/w spra wie.

Ape lu je my po raz ko lej ny o spo tka nie się z dział kow ca -
mi człon ka mi PZD, pod ję cie dia lo gu i dal szych dzia łań na
rzecz ochro ny i przy szło ści ROD. 

W ocze ki wa niu na od po wiedź,
Po zo sta jąc z po wa ża niem

Pre zes OZM PZD w Kra ko wie 
/-/ Ha li na Kmie ciakKra ków, 11 mar ca 2012 r.

Gra ży na Wa tras z Wro cła wia
Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W dniach 16-17 grud nia 2011 r. by łam uczest ni kiem 

IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Z wiel kim za do wo le niem ode bra łam sło -
wa skie ro wa ne przez Pa nią Mar sza łek do Zjaz du. Wy ni ka -
ła z nich tro ska o lo sy pol skich ro dzin i zro zu mie nie
pro ble mów szcze gól nie osób star szych.

List bu dzi na dzie je na wspar cie dział kow ców przez Pa -
nią Mar sza łek w utrzy ma niu praw za gwa ran to wa nych
przez usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 r., a pod wa ża nych m.in. przez by łe go Pierw -

sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Pa na Le cha Gar doc kie -
go i by łe go Mar szał ka Sej mu Pa na Grze go rza Sche ty nę.

Li cząc na wni kli wość Pa ni Mar sza łek oraz zro zu mie nie
po trzeb spo łe czeń stwa pol skich dział kow ców, zwra cam
się z proś bą o wy co fa nie wnio sku skie ro wa ne go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go za skar ża ją ce go usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Pro szę rów nież o wy z-
na cze nie in ne go po sła re pre zen tu ją ce go Sejm w tej spra -
wie przed Try bu na łem Kon sty tu cyj ny – oso by, któ ra 
w spo sób rze tel ny, kom pe tent ny i bez stron ny przed sta wi
pro ble my dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Gra ży na Wa tras
Wro cław, 8 mar ca 2012 r.



141

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Je stem od wie lu lat dział kow cem i upra wiam dział kę 

w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Ko le jarz” w No -
wym Są czu.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców a za ra zem je go człon ko -
wie – dział kow cy mo gą upra wiać swo je dział ki na pod -
sta wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku Usta wa ta przed wej ściem w ży cie by -
ła sze ro ko kon sul to wa na z dział kow ca mi. Obec nie znaj du -
je się ona w Try bu na le Kon sty tu cyj nym za skar żo na przez
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Fakt za skar że nia ca łej usta -
wy o ROD sta wia przy szłość ogro dów dział ko wych w sy -
tu acji, stwa rza ją cej re al ne za gro że nie dla za cho wa nia
praw dział kow ców -wy ni ka ją cych z po wyż szej usta wy.

Waż nym pro blem dla nas dział kow ców jest wy zna cze -
nie przez Sejm po przed niej ka den cji po sła A. De ry i Sta -
ni sła wa Pię ty ja ko re pre zen tan tów Sejm RP przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w roz pra wie do ty czą cej
wnio sku za skar ża ją ce go na szą usta wę. Po glą dy obu Pa -
nów Po słów na te mat Pol skie go Związ ku Dział kow ców
oraz sa mych dział kow ców, pre zen to wa ne przez nich wie -

lo krot nie, obar czo ne są jaw nym bra ki cm obiek ty wi zmu.
Pan Po seł A. De ra w 2009 ro ku zło żył pro jekt no wej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ry miał na ce -
lu li kwi da cję PZD i uchy le nie ist nie ją cej usta wy. Oba wy
dział kow ców wo bec kan dy da tur po wyż szych Po słów do
re pre zen to wa nia w Sej mu w spra wie istot nej dla przy szło -
ści po nad mi lio no wej spo łecz no ści upra wia ją cej dział ki
są w peł ni uza sad nio ne.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Od przed sta wi cie li Sej mu w roz pra wie przed Try bu na -

łem Kon sty tu cyj nym ocze ku je my obiek ty wi zmu i rze tel -
no ści.

Zwra cam się więc do Pa ni Mar sza łek o wy zna cze nie do
ni niej sze go po stę po wa nia po słów nie ob cią żo nych ne ga -
tyw ny mi emo cja mi zdol nych do obiek ty wi zmu wo bec
ocze ki wań Po la ków – dział kow ców.

Li czy my na wspar cie ze stro ny Pa ni Mar sza łek w na -
szych sta ra niach o za cho wa nie ist nie ją cej usta wy i ogrod -
nic twa dział ko we go.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Elż bie ta Jach nik

Elż bie ta Jach nik z No we go Są cza

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz

No wy Sącz, 17 lu ty 2012 r.

Wła dy sław Bie niek z Tar no brze ga

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Ja ja ko De le gat z zie mi tar no brze skiej na IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z wiel kim za do wo le niem przy ją łem Pa ni sło wa uję te w li -
ście skie ro wa ne do nas uczest ni ków IX Zjaz du De le ga -
tów. Te sło wa przy ją łem ja ko prze jaw sym pa tii do nas
dział ko wi czów a szcze gól nie do Ru chu Ogrod nic twa
Dział ko we go w Pol sce. Sza now na Pa ni – wy stę pu je 
w imie niu w imie niu pew nej czę ści Dział ko wi czów wo je -

wódz twa pod kar pac kie go o wspar cie nas w Sej mie 
w obro nie na szej bar dzo do brej Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych przed za ku sa mi I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go za skar ża ją ce go ją do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go. Sza now na Pa ni Mar sza łek bar dzo pro szę o wy -
zna cze nie po słów do re pre zen to wa nia Sej mu przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, któ rzy są przy chyl ni Pol -
skie mu Związ ko wi Dział kow ców i nam Dział ko wi czom.

Z wy ra za mi sza cun ku

De le gat Tar no brze ga 
/-/ Wła dy sław Bie niek
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IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców skie ro wał do Pa ni Mar sza łek list otwar ty z proś -
bą o wspar cie sta rań dział kow ców o za cho wa nie na szych
ogro dów oraz ak tu al nie obo wią zu ją cej usta wy o ROD. 

W li ście tym wno si li śmy tak że o zmia nę re pre zen tan -
tów Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w oso bach
po słów St. Pię ty i A. De ry – uzna nych prze ciw ni ków usta -

wy o ROD – któ rzy wła śnie ma ją „bro nić” jej za pi sów.
Mi mo upły wu 3 mie się cy dział kow cy nie uzy ska li sta -

no wi ska Pa ni Mar sza łek w tak waż nym dla nas te ma cie.
Ja ko uczest nik Zjaz du, zwra cam się wraz z mo imi są sia -

da mi dział kow ca mi o po zy tyw ne, dla nas dział kow ców,
sta no wi sko Pa ni Mar sza łek w tej spra wie.

Ma rian We so łow ski z Gro dzi ska Ma zo wiec kie go

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

/-/ Hen ry ka Sa la mu cha
/-/ Gra ży na Olej nik
/-/ Sta ni sław Pysz czak

/-/ Ma rian We so łow ski 
/-/ Edward Pie cho ta 
/-/ Elż bie ta Bar to siak

/-/ Ha li na Myst kow ska
/-/ Je rzy Wy szyń ski
/-/ Jó zef Kar na sie wicz

Gro dzisk Ma zo wiec ki, 10 mar ca 2012 r.

Jó zef Bier nac ki ze Stro ni Ślą skich

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Pa ni Mar sza łek,
Zwra cam się do Pa ni Mar sza łek ja ko oby wa tel, ja ko

dział ko wiec i ja ko de le gat Zjaz du któ ry pod pi su jąc skie -
ro wa ne do Pa ni wy stą pie nie mia łem prze ko na nie, że na -
sze pi smo nie po zo sta nie bez echa. Mi nę ło 70 dni od
16.12.2011 r. – więc jak to jest – czy pra wo jest dla
wszyst kich? To py ta nie po zo sta wiam, ja ko re to rycz ne 
i nie łu dzę się te otrzy mam od po wiedz. Pro szę tyl ko 
o dwie rze czy:

– o od po wiedź na list wy sto so wa ny przez Zjazd, a je -
stem prze ko na ny, że Kra jo wa Ra da PZD prze ka że od po -
wiedz tym wszyst kim, któ rzy zwra ca li się do Pa ni

Mar sza łek. Być mo że Kan ce la ria Sej mu jest zbyt prze cią -
żo na wy sy ła niem od po wie dzi.

– o zmia nę przed sta wi cie li Sej mu przed ewen tu al nym
roz pa try wa niem przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny za pi sów
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Prze cież
tak du żo się zmie ni ło w ostat nim cza sie, i cią gle „coś” się
zmie nia. Je stem prze ko na ny, że tak licz na gru pa spo łecz -
na ma pra wo li czyć na po waż ne i uczci we trak to wa nie.

– a tak na za koń cze nie – ja ki jest sens zmie niać prze pi -
sy, któ re się spraw dzi ły – nie na ru sza jąc praw in nych,
stwa rza ją gwa ran cje spo koj ne go i ra cjo nal ne go funk cjo -
no wa nia ROD.

Z po wa ża niem,

/-/ Jó zef Bier nac kiStro nie Ślą skie, 1 mar ca 2012 r.

Bo gu mi ła But kie wicz z Zie lo nej Gó ry
Pa ni  Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek na wstę pie prze sy łam Pa ni
cząst kę ra do ści, ja kiej do zna ję prze by wa jąc na dział ce.

Użyt kow nicz ką dział ki je stem już po nad 13 lat w nie wiel -
kim, spraw nie dzia ła ją cym ogro dzie w Zie lo nej Gó rze. Mi la
at mos fe ra spo łecz no ści dział ko wej spra wi ła, że włą czy łam

się do pra cy na rzecz te goż ogro du i trwam w tym już po nad
10 lat, po mi mo, że pra cu ję jesz cze za wo do wo.

Przy kro jest mi słu chać cią głych ata ków na Zwią zek,
dział kow ców i ogro dy. Uwa żam, że ogro dy dział ko we są
przy sta nią dla osób i ich ro dzin naj bar dziej po szko do wa -
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nych spo łecz nie i eko no micz nie, po trze bu ją te go skraw ka
zie mi, gdzie od zy sku ją spo kój, a to za pew nia POLSKI
ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW. 

Prze ciw na je stem, by dla speł nie nia ocze ki wań za in te re -
so wa nej gru py lu dzi znisz czo na zo sta ła idea ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Pra gnę nad mie nić, że na pod sta wie usta wy o ROD 

z 8 lip ca 2005 r. na sze ogro dy spraw nie funk cjo nu ją 
i wszel kie zmia ny są nie po trzeb ne.

Sza now na Pa ni Mar sza łek, zwra cam się do Pa ni 
z uprzej mą proś bą o po moc w obro nie do brze funk cjo nu -
ją cej usta wy i do tych cza so wych roz wią zań praw nych
gwa ran tu ją cych dział kow com spo koj ne i bez piecz ne ko -
rzy sta nie z dzia łek.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Bo gu mi ła But kie wiczZie lo na Gó ra, 27 lu te go 2012 r.

Jan Wo si chow ski z Ust ki

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ja ko uczest nik IX Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców w dniu 16 grud nia 2011 ro ku, by łem sy gna ta riu szem
li stu otwar te go do Pa ni Mar sza łek Sej mu z proś bą 
o wspar cie nas dział kow ców w wal ce o za cho wa nie na -
szych praw okre ślo nych w usta wie z 8 lip ca 2005 ro ku.

Nie ste ty, mi mo upły wu 3 mie się cy od tam te go cza su na -
dal na sze proś by o wspar cie po zo sta ją, bez echa.

Na dal przed dział kow ca mi ist nie je groź ba ra dy kal nej
zmia ny usta wy i tym sa mym usu nię cie ogro dów dział ko -
wych z zaj mo wa nych te re nów.

Na dal Ist nie je groź ba, że w de mo kra tycz nym pań stwie,
w któ rym rzą dy spra wu je par tia po li tycz na o przy miot ni -
ku oby wa tel ska, kil ka mi lio nów oby wa te li, ko rzy sta ją cych
z ogro dów dział ko wych nie ma wpły wu na swój los.
Wska zu je na to cho ciaż by fakt, że przed TK do obro ny
usta wy o ROD z 2005 ro ku, Sejm wy zna czył dwóch po -
słów, któ rzy da li się po znać w mi nio nych la tach ja ko bar -
dzo ak tyw ni w pro ce sie zmia ny tej usta wy. Na dal ist nie je
groź ba, że wie le te re nów zaj mo wa nych przez ogro dy
dział ko we, zo sta nie sprze da nych na ce le ko mer cyj ne.

Ocze ku je my de cy zji zgod nych z pra wem, ale rów nież 
z sze ro ko po ję tym in te re sem spo łecz nym. Pa ni Mar sza -
łek ja ko le karz naj le piej wie jak du żą ro lę w ży ciu czło -
wie ka zwłasz cza w po de szłym wie ku, speł nia ruch na
świe żym po wie trzu. Pań stwo ło ży ogrom ne pie nią dze na
wspar cie naj uboż szych, na re ha bi li ta cję ru cho wą, na urzą -
dza nie te re nów zie lo nych. Dział kow cy ma ją to wszyst ko
na swo ich dział kach, a zwią zek dział kow ców utrzy mu je
się ze skła dek człon kow skich bez do ta cji pań stwa.

Z nie po ko jem ocze ku je my na za koń cze nie roz pę ta nej
na gon ki na Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Ape lu je my i
pro si my Pa nią Mar sza łek o za an ga żo wa nie się w spra wy
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Nie zga dza my się na eks pe ry men ty praw ne z usta wa mi,
któ re pod rzą da mi tej sa mej Kon sty tu cji naj pierw są t nią
zgod ne, a po kil ku la tach już nie.

Z przy kro ścią kon sta tu je my, że przez ta kie dzia ła nia,
Plat for ma Oby wa tel ska, któ rej Pa ni jest człon kiem i re -
pre zen tan tem, tra ci swój ka pi tał po li tycz ny i sym pa tie
wśród dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Jan Wo si chow ski

Ust ka, 15 mar ca 2012 r.

Ju lian Bin da ze Szcze ci na

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Je stem dział kow cem i człon kiem Pol skie go Związ ku

Dział kow ców.
Dział kow cy na le żąc do Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców przez 110-let nie do świad cze nie w or ga ni za cji ogro -
dów ma ją wy pra co wa ne me to dy pra cy współ pra cy oraz
osią ga ją zna czą ce plo ny zdro wej żyw no ści w swo ich
ogro dach.
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Dział kow cy nie chcą an ga żo wać się w roz gryw ki po li -
tycz ne, ale spy cha się nas na mar gi nes. Nie go dzi my się na
ta kie nas trak to wa nie. W Try bu na le Kon sty tu cyj nym jest
zło żo ny wnio sek I Pre ze sa SN, kwe stio nu ją cy za pi sy usta -
wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pa ni Mar sza łek,
Ca łą na szą na dzie ję skła da my na Pa ni Mar sza łek rę ce,

że by wy co fać nie uza sad nio ny wnio sek z Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go i prze stać za drę czać spo łecz ność dział kow -
ców. My też ma my swo je pla ny roz wo ju i mo der ni za cji.
Ta kie dzia ła nia nie sprzy ja ją roz wo jo wi Ro dzin nych

Ogro dów Dział ko wych i sta bi li za cji. Naj wyż szy czas na
po zy tyw ną de cy zję.

Uwa żam, że obec ne roz wią za nia praw ne nie ha mu ją 
i nie sto ją na prze szko dzie roz wo ju miast.

Wie rzę, że głos dział kow ców w obro nie usta wy z 8 lip -
ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta nie
wy słu cha ny, a Pa ni Mar sza łek swo im au to ry te tem za koń -
czy ten nie po trzeb ny spór, wy ni ka ją cy w mo im od czu ciu
z nie po ro zu mie nia i ma łej zna jo mo ści pro ble ma ty ki ogro -
dów. Na to miast za ku sy na użyt ko wa ne grun ty przez dział -
kow ców, nie po trzeb nie za ostrzą sy tu ację spo łecz ną, gdy
bę dzie dal sza kon ty nu acja od gór ne go ata ku na ogro dy.

Po zo sta je z sza cun kiem,

/-/ Ju lian Bin da

Jan Mi lia rek ze Szcze ci na
Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Z do tych cza so wych dzia łań naj wyż szych or ga nów kra -

jo wych, wy ni ka nie dwu znacz nie, że Usta wa na sza o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 roku sta no wi
prze szko dę w prze ję ciu na ce le ko mer cyj ne po nad 40 ty -
się cy ha zie mi, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ogro dy dział -
ko we w na szym kra ju.

Zwra cam się do Pa ni Mar sza łek, o pod ję cie dzia łań za -
koń cze nia, z two rzo nej przez la ta, co raz bar dziej na si la -
ją cej się at mos fe ry po li tycz no -spo łecz nej zmie rza ją cej do
zbu rze nia ak tu al ne go sys te mu funk cjo no wa nia ogrod nic -
twa dział ko we go. Wy ra ża się to przede wszyst kim w kwe -
stio no wa niu kon sty tu cyj no ści Usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, dzię ki któ rej pra wie mi lion pol -
skich ro dzin ko rzy sta z do bro dziejstw, ja kie da ją ogro dy
dział ko we.

Nasz Zwią zek zrze sza głów nie eme ry tów, ren ci stów i

bez ro bot nych, a ostat nio co raz czę ściej mło de ro dzi ny na
do rob ku. Nie po koi nas fakt, że do wal ki prze ciw ko ogro -
dom dział ko wym w ostat nich la tach włą czył się Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich, Naj wyż sza Izba Kon tro li oraz nie -
któ re ugru po wa nia po li tycz ne. Czas szyb ko mi ja i obec nie
rzą dzą cy mo że nie wszy scy, ale pew na część za kil ka lat
przej dą w stan spo czyn ku i wte dy bę dą za bie gać o dział -
ki. Czy po my śle li o tym na stę pu ją cym pro ce sie spo łecz -
nym. Oby nie by ło za póź no. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pro szę o po zo sta wie nie na szej usta wy o ROD w ca ło ści.

Za koń czyć dzie le nie spo łe czeń stwa bo i ta le jest bar dzo
po dzie lo ne. Za ufa nie spo łecz ne jest nie tyl ko do brem eki -
py rzą dzą cej, ale i nas, spo koj nych oby wa te li spo łecz no -
ści dział ko wej. Tak bę dzie na praw dę roz sąd nie i spra -
wie dli wie.

Z wy ra za mi sza cun kiem

/-/ Jan Mi lia rek
Szcze cin, 16 mar ca 2012 r.

Ol gierd Kow nac ki z Ko ło brze gu
Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

By łem uczest ni kiem IX Zjaz du De le ga tów PZD, któ ry
ob ra do wał w grud niu 2011ro ku.

Ja ko de le gat re pre zen to wa łem na Zjeź dzie 3800 ko ło -
brze skich dział kow ców. 

Też ja ko de le gat wspól nie z 430 uczest ni ka mi na Zjeź -
dzie wła sno ręcz nie pod pi sa łem List Otwar ty skie ro wa ny
do Pa ni Mar sza łek.

Wszy scy pod pi su ją cy ten do ku ment by li śmy prze świad -



145

cze ni, że na sze głos dział kow ców zo sta nie po trak to wa ny
przez Pa nią na le ży cie. Uwa ża li śmy, że Pa ni zro zu mie ból
dział kow ców, któ rzy przez 110 lat bu do wa li w Pol sce
swo je ogro dy, a te raz mo gą je utra cić gdyż są w na szym
kra ju po li ty cy, któ rzy dą żą do li kwi da cji na sze go Związ -
ku i zmia ny na szej obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Od da ty skie ro wa nia do Pa ni te go li stu mi ja już 3 mie -
sią ce, lecz nie ste ty od po wiedź nie na de szła.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Nie od po wia da jąc na skie ro wa ny do Pa ni list na ru sza

Pa ni pra wo ad mi ni stra cyj ne, mi mo że ja ko Mar sza łek Sej -
mu po wo ła na Pa ni zo sta ła do two rze nia pra wa w Pol sce.

Zi gno ro wa ła Pa ni głos dział kow ców po dob nie jak nie -
któ rzy sę dzio wie Są du Naj wyż sze go lub Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, któ rzy na ty sią ce li stów dział kow ców
rów nież nie udzie li li od po wie dzi.

Dla te go uwa żam że Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku
dział kow ców na swo im po sie dze niu w dniu 24 lu te go
2012 r. słusz nie po stą pi ła po now nie wy stę pu jąc do Pa ni
pro sząc o spo tka nie na któ rym by ła by oka zja przed sta wie -
nia po glą du dział kow ców i ra cji na te mat miej sca i mo de -
lu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ko ło brze scy dział kow cy po pie ra ją po now ne wy stą pie nie
Kra jo wej Ra dy do Pa ni i ocze ku ją od Pa ni Mar sza łek sta -
no wi ska zgod nie z po glą da mi mi lio na dział ko wych ro dzin.

Dłu go let ni dział ko wiec z Ko ło brze gu
/-/ Ol gierd Kow nac ki

Ko ło brzeg, 8 mar ca 2012 r.

Elż bie ta Go mu ła z Ło cho wic
Pa ni
Ewa Ko pacz Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu,
pa ni cie ple sło wa z dnia 15 grud nia 2011 r. skie ro wa ne

za po śred nic twem Pa na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie -
go do de le ga tów ob ra du ją cych na IX Kra jo wym Zjeź dzie
De le ga tów PZD po zwa la ją mnie po kła dać na dzie je, że
wsłu cha się Pa ni Mar sza łek w głos człon ków PZD.

Nie po zo sta ną dla Pa ni Mar sza łek obo jęt ne lo sy or ga -
ni za cji z po nad 110-let nią tra dy cją ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Zło że nie przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku
za skar ża ją ce go za pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go od bie ram ja -
ko wstęp do li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Mo je od czu cia zo sta ły po głę bio ne na stęp nym kro kiem,
wy zna cza ją cym do re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym po słów, któ rzy są prze ciw ni ka mi
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych na

pod sta wie usta wy tej, któ rej ma ją bro nić.
Ja ko wie lo let ni dział ko wiec nie jest mnie obo jęt ne, ja kie

to ak ty praw ne i prze pi sy bę dą pod ło żem do funk cjo no wa -
nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go. Nie zro zu mia ła dla
mnie jest ma ni pu la cja usta wą, któ ra w po ję ciu wie lo ty -
sięcz nej rze szy człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców jest ak tem praw nym speł nia ją cym ich ocze ki wa nia.

Dział ka w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym w ży ciu
mo jej ro dzi ny speł nia wie le funk cji, mię dzy in ny mi za -
peł nia mo ją spi żar nie do mo wą, do star cza zdro wej żyw -
no ści, peł ni ro lę edu ka cyj ną dla dzie ci, wy po czyn ko wą 
i zdro wot ną dla ca łej ro dzi ny, po zwa la na roz wój za in te -
re so wań i hob by.

Kie ru jąc sło wa do Pa ni Mar sza łek Sej mu po kła dam na -
dzie ję, że dzię ki Pa ni wspar ciu usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku na dal bę dzie
usta wą funk cjo nu ją cą przez wie le dzie sią tek lat.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Elż bie ta Go mu ła
Ło cho wi ce, 20 lu te go 2012 r.

Jan Masz ta lerz z Ple sze wa

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W dniach 16–18 grud nia 2011 roku uczest ni czy łem 

w IX Kra jo wym Zjeź dzie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w War sza wie ja ko de le gat z Okrę gu Ka li skie go.
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Na Zjeź dzie uczest ni czy ło po nad czte ry sta de le ga tów 
z ca łej Pol ski, re pre zen tu ją cych po nad mi lio no wą rze szę
pol skich dział kow ców.

Pod czas Zjaz du ja ko uczest ni cy i De le ga ci Pol skie go
Związ ku Dział kow ców skie ro wa li na rę ce Pa ni Mar sza -
łek list otwar ty.

Uzna li śmy bo wiem 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 nas 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 na szych sta rań 
w obro nie na szych praw.

Na szą na dzie ję na po moc wzbu dził wśród nas list skie -
ro wa ny do nas przez Pa nią Mar sza łek. 

Ode bra li śmy 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 jak też i war -
to ści, ja kie do ży cia spo łecz ne go wno si dzia łal ność ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych sku pio nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców.

Ze Zjaz du po wró ci łem z po czu ciem do brze wy peł nio nej
pra cy i na dzie ją, że nasz list spo tka się z życz li wą re ak cją
z Pa ni stro ny. Czu łem się bo wiem re pre zen tan tem mi lio -
na pol skich oby wa te li – człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców – któ rzy po przez de mo kra tycz ne wy bo ry 
w ogro dach udzie li li mi man da tu do wy stę po wa nia 
w swo im imie niu.

Dla te go li czy łem, 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,
Nie ste ty, w od czu ciu co raz więk szej gru py dział kow -

ców, po nad dwu mie sięcz ny brak od po wie dzi na wy stą pie -
nie po nad 400 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, że 
w Pol sce wy stę pu je de fi cyt dia lo gu spo łecz ne go. 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 wie le ty się cy pro te stów prze ciw ko
pró bie za ne go wa nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

Po twier dza rów nież igno ro wa nie wie lo ty sięcz nej gru py
dział kow ców, któ rzy ostro za pro te sto wa li prze ciw ko wy ty -
po wa niu do re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym Po słów ta kich jak Pa n Sta ni sław Pię ta
oraz An drzej De ra tj. po słów któ rzy w prze szło ści okre śli li
się ja ko prze ciw ni cy wspo mnia nej wy żej Usta wy.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Zwra cam się do Pa ni Mar sza łek z uprzej mą proś bą 

o wy ty po wa nie in nych osób ja ko re pre zen tan tów Sej mu
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Pro szę uprzej mie Pa nią Mar sza łek o po moc w obro nie
nas dział kow ców i tak do brze funk cjo nu ją cej i spraw dzo -
nej już Usta wy z 8 sierp nia 2005 r. – Usta wy gwa ran tu ją -
cej pol skim dział kow com pra wa na by tych w prze szło ści.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Jan Ma sta lerz
Ple szew, 10 mar ca 2012 r.

Kry sty na Głę boc ka ze Szcze ci na

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 
w War sza wie

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
My dział kow cy od dłuż sze go cza su z nie po ko jem ob -

ser wu je my prze bieg wy da rzeń zwią za nych z ata ka mi na
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we w Pol sce. Pró bu je się na ru -
szać pod sta wy praw ne na szej dzia łal no ści, po czy na jąc od
naj wyż szych or ga nów wła dzy na sze go Pań stwa, cze go
przy kła dem jest za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta -
wy, któ ra jest fun da men tem funk cjo no wa nia ogrod nic twa
na tych skrom nych i z tru dem za go spo da ro wa nych ka wał -
kach zie mi, któ re nie jed no krot nie by ły nie użyt ka mi rol -

ny mi. To na tych nie użyt kach stwo rzo ne zo sta ły przez nas
dział kow ców kwit ną ce ogro dy, gdzie na wią za ła się współ -
pra ca po mię dzy dział kow ca mi i obec nie pa nu ją po praw -
ne re la cje spo łecz ne.

Je ste śmy prze cież mi lio no wym ru chem spo łecz nym, któ -
ry już wie lo krot nie od pie rał ata ki dla za cho wa nia ist nie ją -
cych te re nów zie lo nych w aglo me ra cjach miej skich. Ma my
moż li wość do pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na po trze -
by wła sne i spo koj ny wy po czy nek dla tej nie za moż nej czę -
ści na sze go spo łe czeń stwa. Stąd na sza de ter mi na cja 
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 
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Pa ni Mar sza łek!
Wy sto so wa no do Pa ni Mar sza łek List od uczest ni ków

IX Zjaz du PZD w 2011 r. i z nie po ko jem ocze ku je my na
po zy tyw ną od po wiedź. Pro si my o wy co fa nie zło żo ne go

wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz po zo sta wie -
nie w nie na ru szo nej wer sji usta wy z 2005 ro ku do ty czą cej
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Kry sty na Głę boc ka
Szcze cin, 15 mar ca 2012 r.

Przed sta wi cie le Za rzą dów ROD w Ko sza li nie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Pa ni Mar sza łek!
My, przed sta wi cie le za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów

Dział ko wych Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Ko sza li nie pro si my Pa nią Mar sza łek
wspar cie na szych sta rań w spra wie naj waż niej szej dla nas
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Usta wę 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro -
ku Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go RP skie ro wał do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z wnio skiem o stwier dze nie
nie zgod no ści jej za pi sów z Kon sty tu cją RP. Spra wa jest
bar dzo waż na, po nie waż do ty czy bez po śred nio zna czą cej
czę ści spo łe czeń stwa i jest za gro że niem dla funk cjo no wa -
nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Istot ne zna cze nie w opi nii dział kow ców - użyt kow ni -
ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych ma
kwe stia wy zna cze nia po sła, któ ry bę dzie re pre zen to wał
Sejm przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w roz pra wie do -
ty czą cej wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
do ty czą ce go obec nej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych.

Ja ko Oby wa te le Rze czy po spo li tej Pol skiej ma my pra -
wo ocze ki wać, że przed sta wi cie le Par la men tu wy stę pu ją -
cy przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym bę dą bro nić do-

rob ku Sej mu czy li usta wy, któ ra nas do ty czy. De cy zją
Mar szał ka Sej mu po przed niej ka den cji po sło wie Sta ni -
sław Pię ta i An drzej De ra zo sta li wy zna cze ni do re pre zen -
to wa nia Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym 
w spra wie do ty czą cej za skar że nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Re pre zen tan ci Sej mu to po sło wie
par tii Pra wo i Spra wie dli wość, obec nie So li dar na Pol ska,
któ rzy wie lo krot nie do wie dli swo ich nie przy ja znych dzia -
łań w sto sun ku do dział kow ców i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Od przed sta wi cie li Sej mu w roz pra wie przed Try bu na -
łem Kon sty tu cyj nym ma my pra wo ocze ki wać ab so lut nej
obiek tyw no ści i rze tel no ści. Wy zna cze ni do tej ro li Po sło -
wie w na szej oce nie te go wa run ku nie speł nia ją. W związ -
ku z tym zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o zmia nę
re pre zen tan tów Sej mu w tym po stę po wa niu tak aby, za sa -
da bez stron no ści i obiek ty wi zmu zo sta ła za cho wa na. Li -
czy my na przy chyl ność Pa ni Mar sza łek w spra wie waż nej
dla dział kow ców RP.

Z dział ko wym po zdro wie niem – uczest ni cy na ra dy
przed sta wi cie li za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych Okrę gu Ko sza lin

Pre zes OZ PZD w Ko sza li nie
/-/ Sta ni sław Su szek

Dział kow cy ROD „Krzna” w Mię dzy rze czu Pod la skim

Mar sza łek Sej mu RP 
Ewa Ko pacz

My, 425 dział kow ców ROD „Krzna” w Mię dzy rze cu
Pod la skim zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek Sej mu z proś -
bą o wspar cie pol skich dział kow ców w ich sta ra niach 
o za cho wa nie swo ich praw.

Uchwa lo na przez Sejm 5 lip ca 2005 r. usta wa o ro dzin -
nych ogród kach dział ko wych od sa me go po cząt ku cie szy -

ła się ogrom nym po par ciem dział kow ców. Je ste śmy obu -
rze ni po sta wą I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry zło żył
wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej
usta wy o ROD. Nie cho dzi tu wca le o zba da nie usta wy
pod ką tem jej zgod no ści z Kon sty tu cją, ale o atak na na -
by te pra wa dział kow ców oraz Pol ski Zwią zek Dział kow -
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ców, któ ry stoi na stra ży gwa ran cji usta wo wych.
Po wie lu la tach cięż kiej pra cy, kie dy to zmie ni li śmy

ugo ry w pięk ne ogro dy, te raz ktoś chce po zba wić dział -
kow ców do rob ku, któ ry znaj du je się na dział kach. Zno -
wu pró bu je się skrzyw dzić tych naj słab szych i naj -

bied niej szych a co gor sza – czy ni to naj wyż szy or gan wła -
dzy są dow ni czej.

Ape lu je my do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP o od rzu ce nie
tak bar dzo szko dli we go wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go.

Z wy ra za mi sza cun ku

Dział kow cy ROD „Krzna”
/-/ 

Uczest ni cy Wal nych Ze brań ROD „Sto krot ka” w Strze go miu

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 
By ła mi ni ster zdro wia

„Nie odzie dzi czy li śmy Zie mi po na szych przod kach. Po -
ży czy li śmy ją od na szych dzie ci”

(Le ster Brown)

Ma my XXI wiek i kształ tu przy szłe go świa ta nie je ste -
śmy w sta nie okre ślić, ale prze wi du je się, że spra wy
ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go bę dą de cy do wa ły o przy -
szłym ży ciu ludz ko ści.

Z te go i wie lu in nych po wo dów dział kow cy z Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go „Sto krot ka” w Strze go miu
uczest ni czą cy w Wal nych ze bra niach spra woz daw czych
w dniach 21-23 lu te go 2012 r. wy ra ża ją swo je sta no wi sko
w naj waż niej szych dla nas spra wach a do ty czą cych ist -
nie nia i dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów i dzia łek oraz
za pew nie nia so bie i swo im naj bliż szym moż li wo ści ak -
tyw ne go wy po czyn ku, zdro wej żyw no ści, ko rzy sta nia 
z nie ska żo ne go śro do wi ska na tu ral ne go.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Kto jak nie Pa ni wie naj le piej że: śro do wi sko, w któ rym

prze by wa my, jest bar dzo istot nym ele men tem wpły wa ją -
cym na na sze zdro wie. Ak tu al ny stan wie dzy po twier dza
za leż ność sta nu zdro wia i ja ko ści ży cia od ja ko ści śro do -
wi ska.

Kto je śli nie Pa ni wie że: sta rość cha rak te ry zu je ten den -
cja do spo czyn ku i apa tii. Te na tu ral ne skłon no ści są jed -
nak wro giem lu dzi i przy czy ną przed wcze sne go nie uza -
sad nio ne go wie kiem znie do łęż nie nia. Do nio słą ro lę od -
gry wa tu za in te re so wa nia in nym ro dza jem pra cy.

Dział kow cy to szcze gól na gru pa lu dzi dla któ rej nie
trze ba or ga ni zo wać za jęć te ra peu tycz nych czy re ha bi li ta -
cyj nych, dzię ki bo wiem wie lo let niej pra cy wło żo nej 
w utrzy ma nie swo je go skraw ka zie mi nie mu szą wy pra co -
wy wać tzw. „mo de lu ak tyw ne go” spę dza nia cza su. Po
przej ściu na eme ry tu rę nie czu ją się za gu bie ni. Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we ma ją do za ofe ro wa nia każ de mu z nich

za ję cie i moż li wość ak tyw ne go dzia ła nia i pra cy na dział -
ce do koń ca ży cia. To zna ko mi te miej sce na re wi ta li za cję
ge ria trycz ną z do nio sły mi czyn ni ka mi er go te ra pii i fi zy ko -
te ra pii sto so wa ny mi w spo sób na tu ral ny.

Pa ni Mar sza łek,
We dług „Po li ty ki eko lo gicz nej Pań stwa” ak tu al nie naj -

waż niej szy mi pro ble ma mi dla zdro wia pu blicz ne go po zo -
sta ją: za nie czysz cze nia po wie trza at mos fe rycz ne go,
ja kość wo dy do pi cia, za nie czysz cze nia che micz ne gle by
i wód grun to wych, od pa dy ko mu nal ne i prze my sło we.

Na sze mia sto w ubie głym 2011 ro ku wy da ło wli cza jąc
do ta cję unij ną 4 i pół mi lio na zło tych na re wi ta li za cję par -
ku miej skie go tzw. Strze gom skich plan tów.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Sto krot ka” w Strze go miu
z pra wie 90-let nią tra dy cją peł ni waż ną ro lę w śro do wi sku
i w kra jo bra zie mia sta. Ogro dy dział ko we mo gą być wy -
ko rzy sty wa ne ja ko sub sty tut ogro du bo ta nicz ne go, do brze
za go spo da ro wa ne go par ku miej skie go czy wy jąt ko we go
miej sca od po czyn ku i re kre acji lo kal nej spo łecz no ści.

I wszyst ko to za dar mo dla spo łecz no ści lo kal nej, ale za
spra wą cięż kiej pra cy fi zycz nej dział kow ców i nie po li -
czal nej eko no micz nie pra cy spo łecz nej człon ków or ga -
nów Pol skie go Związ ku Dział kow ców i do brze nam
słu żą cej, usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z lip ca 2005 r. któ rą na szym zda niem bez prze my śle nia i
za cię to ścią god ną lep szej spra wy, ata ku je się nie ustan nie
a na wet pod wa ża jej kon sty tu cyj ność.

Dla te go mi lion dział kow ców i ich ro dzin bro ni tej usta -
wy i dzię ki niej swo ich dzia łek i ogro dów.

Pa ni Mar sza łek!
Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz ogro -

dy są dla nas ele men tem róż no rod nych dzia łań, któ re ma -
ją na ce lu pod no sze nie ja ko ści ży cia ich użyt kow ni ków,
miesz kań ców miast i wsi, po pra wy wa run ków śro do wi -
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sko wych wpły wa ją cych na stan zdro wia. Nasz kraj, dzię -
ki szyb kie mu roz wo jo wi, m.in. tu ry sty ki od wie dza rocz -
nie kil ka na ście mi lio nów osób. Tro ska o śro do wi sko we
wa run ki ży cia jest for mą od po wie dzial no ści za zdro wie
przy by wa ją cych tu lu dzi z ca łe go świa ta. Chce my więc
by przy sło wio wa go ścin ność po la ków wy ra ża ła się tak że

czy stym po wie trzem at mos fe rycz nym, czy stą wo dą, za -
dba ną es te ty ką prze strze ni pu blicz nej.

Pro si my więc by to wszyst ko wziąć pod uwa gę i od po -
wie dzieć nam wresz cie na jed no py ta nie. Czy jest Pa ni za
utrzy ma niem ogro dów dział ko wych w obec nym sta nie or -
ga ni za cyj nym i praw nym?

Z wy ra za mi na leż ne go sza cun ku

/-/ 124 pod pi sy dział kow cówStrze gom, 21 lu te go 2012 r.

Człon ko wie Ko mi sji ds. Oświa ty Ogrod ni czej OZ Opol skie go

STANOWISKO
Okrę go wej Ko mi sji ds. Oświa ty Ogrod ni czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu

Człon ko wie Ko mi sji ds. Oświa ty Ogrod ni czej Okrę go -
we go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu ze bra ni na po sie -
dze niu w dniu 09 grud nia 2011 r. po za po zna niu się 
z do ku men ta mi II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców od by te go w dniu 22 wrze śnia 2011 ro ku pro te stu -
ją prze ciw ko wnio sko wi I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o stwier dze niu nie god no ści z Kon sty tu cją RP usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Usta wa o ROD jest do brym do ku men tem w opar ciu, o
któ ry spraw nie funk cjo nu ją na sze ogro dy dział ko we i w
swo ich za ło że niach do brze za bez pie cza pra wa dział kow -
ców, gwa ran tu je wła sność na sa dzeń i obiek tów znaj du ją -
cych się na dział ce.

Nie mo że my zro zu mieć, dla cze go mi lio no wa rze sza
dział kow ców jest cią gle ata ko wa na. Na sza dzia łal ność
przy no si dział kow com i ich ro dzi nom oraz spo łe czeń stwu
je dy nie ko rzy ści. Dział ki po wsta wa ły czę sto na nie użyt -
kach i ba gnach a wy sił kiem ludz kiej pra cy i na kła dów fi -
nan so wych te re ny te sta ły się ży zną, uro dzaj ną gle bą.

Efek tem tych dzia łań po wsta ły ogro dy, któ rych jest wię -
cej niż par ków w kra ju, to dar mo we płu ca wy so ko zur ba -
ni zo wa nych miast, zie lo ne par ki, któ re da ją ży cio daj ny
tlen i czy ste po wie trze. Da ją też na sze mu śro do wi sku
moż li wość re kre acji i wy po czyn ku a tak że zdro we owo ce
i wa rzy wa. Nie ro zu mie my dla cze go wła dze de mo kra -
tycz ne go pań stwa nie bio rą przy kła du z państw Eu ro py
Za chod niej, gdzie o ta kie spo łecz ne or ga ni za cje się dba
two rząc ra my praw ne uła twia ją ce im ist nie nie i dal szy roz -
wój.

Iden ty fi ku je my się z ca łą rze szą ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i dział kow ca mi, któ rzy zło ży li pod pi sy w
obro nie usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. i ape lu je my do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio sku I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go. Bę dzie my wspie rać wszyst kie
dzia ła nia Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie i Okrę go we -
go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu po dej mo wa ne 
w obro nie Usta wy o ROD.

Pod pi sy uczest ni ków po sie dze nia

/-/ 10 pod pi sówOpo le, 9 grud nia 2011 r.

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu PR

My, Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Opol skie go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu, któ rym po wie -
rzy ło man dat swe go przed sta wi ciel stwa 36 ty się cy
dział kow ców Opolsz czy zny zwra ca ją się do Pa ni Mar sza -
łek z go rą cą proś bą o wy słu cha nie gło su ro dzin dział ko -
wych w spra wie pla no wa nej zmia ny prze pi sów praw nych,

w opar ciu o któ re funk cjo nu ją od sze re gu lat ro dzin ne
ogro dy dział ko we.

Dział kow cy i sa mo rzą dy ogro do we chlu bi my się na szą
usta wą z dnia 6 ma ja 1981 ro ku i jej no we li za cją z 8 lip -
ca 2005 ro ku, któ ra jest przy sto so wa na do obec nych re -
aliów, w któ rych dzi siaj ży je my – sa mi ją na eta pie
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two rze nia opi nio wa li śmy ja ko bar dzo do bry do ku ment,
ocze ki wa ny przez ro dzi ny dział ko we od po nad wie ku.
Dział kow cy py ta ją ko mu i dla cze go prze szka dza ją ogro -
dy dział ko we w mia stach i na osie dlach - prze cież są to
oa zy zie le ni, na któ re urzę dy miast nie wy da ją ani zło tów -
ki, są to miej sca do dat ko wych po żyt ków dla ro dzin, miej -
sca wy po czyn ku i re kre acji, miej sca spo tkań wie lo po-
ko le nio wych ro dzin – ży ją cych w blo kach na sy co nych
azbe stem i in ny mi środ ka mi che micz ny mi.

Dla cze go od ty lu lat wie le sił po li tycz nych dą ży do
zmia ny na szej usta wy i po zba wie nia nas dział kow ców na -
szych ogro dów, na szej ra do ści ży cia tj. dzia łek.

Nie zwa ża jąc na wy two rzo ną przez nie któ re in sty tu cje
pań stwo we at mos fe rę nie pew no ści i za gro że nia co do dal -
szych lo sów ro dzin nych ogro dów dział ko wych - my dział -
kow cy jed no czy my się i sta je my się sil niej si i bar dziej
zin te gro wa ni w upo mi na niu się o swo je pra wa, o po zo sta -
wie nie w for mie nie zmie nio nej na szej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, usta no wio nej przez pol skie
wła dze usta wo daw cze. Nie bę dzie my bier nie cze kać i pa -

trzeć jak nisz czy się mi lio no wą or ga ni za cję po żyt ku pu -
blicz ne go - przy mil czą cej ak cep ta cji Pań stwa Pol skie go.

Sza now na Pa ni Mar sza łek – ty le cie pła i ra do ści wnio -
sła Pa ni do serc 430 de le ga tów i uczest ni ków Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD i ca łej spo łecz no ści dział ko wej
swo im li stem gra tu la cyj nym, da jąc nam na dzie ję na przy -
chyl ność i po par cie dla po sza no wa nia pra wa w de mo kra -
tycz nym pań stwie i po sza no wa nie wo li mi lio na pol skich
ro dzin. Wy sła li śmy (by li śmy de le ga ta mi) do Sza now nej
Pa ni Mar sza łek list pod pi sa ny przez wszyst kich uczest ni -
ków Zjaz du, z proś bą o wy słu cha nie gło sów tych, z któ -
ry mi obec nie nikt się nie li czy. Ma my na dzie ję – choć nie
otrzy ma li śmy do tąd żad nej od po wie dzi lub sta no wi ska 
w przed mio to wej spra wie – ale li czy my na Pa ni wspar cie
w obro nie na szych ogro dów, dzia łek i kra jo we go sa mo -
rzą du or ga ni za cyj ne go.

Nie żą da my ni cze go wię cej, nie chce my po mo cy so cjal -
nej – ale ma my pra wo do obro ny na by tych praw i obro ny
pol skich ro dzin przed za gro że niem ich usta wy.

Po zo sta je my z Sza cun kiem i na dzie ją 
człon ko wie OZO PZD w Opo lu

/-/ 9 pod pi sówOpo le, 2 mar ca 2012 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej oraz Skarb ni cy ROD okrę gu zie lo no gór skie go

Pa ni
Ewa Ko pacz Mar sza łek Sej mu RP
War sza wą

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu,
pa ni list z dnia 15 grud nia 2011 ro ku skie ro wa ny za po -

śred nic twem Pa na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go do
de le ga tów ob ra du ją cych na IX Kra jo wym Zjeź dzie De le -
ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców po zwa la ją mieć
na dzie ję, że wsłu cha się Pa ni Mar sza łek w głos człon ków
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Nie po zo sta ną dla Pa ni Mar sza łek obo jęt ne lo sy or ga -
ni za cji z po nad 110-let nią tra dy cją ogrod nic twa Dział ko -
we go w Pol sce.

Tra dy cją są uro czy ste ob cho dy ju bi le uszy, jed nak dwie
de ka dy wal ki o za cho wa nie toż sa mo ści Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców i praw je go człon ków - ni gdy nie sta ną
się po wo dem do świę to wa nia.

Zło że nie wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za -
skar ża ją ce go usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku od bie ra my ja ko pierw szy krok
ku znisz cze niu ogro dów dział ko wych i roz bi cia Związ ku. 

Ogro dy dział ko we zo sta ły za ło żo ne zgod nie z obo wią -
zu ją cym pra wem i roz po czę to ten pro ces po nad 120 lat te -
mu. Ja ko dział kow cy użyt ku je my swe dział ki w do brej
wie rze i pra gnie my gwa ran cji sta ło ści i kon ty nu acji prze -
pi sów pra wa pol skie go w tym za kre sie.

W za mian ja ko człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, zgod nie z przy ję tym Sta tu tem PZD zo bo wią za -
li śmy się i przy ję li śmy ja ko cel:

1. Roz wój Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w spo -
sób za pew nia ją cy je go człon kom i ro dzi nom ak tyw ny wy -
po czy nek i moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych.

2. Przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów zde -
gra do wa nych.

3. Ochro na śro do wi ska przy rod ni cze go.
4. Pod no sze nia stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia.
5. Kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka.
6. Ochro na skład ni ków przy ro dy.
7. Po pra wa wa run ków by to wych spo łecz no ści miej skich.
Te ce le wy peł nia mi lio no wa rze sza człon ków i je śli

przy jąć obec ny mo del ro dzi ny to dru gie ty le człon ków ro -
dzi ny ko rzy sta z po żyt ków dział ki i rów nież uczest ni czy
w tym pro ce sie.

By osią gnąć ce le sta tu to we, my dział kow cy oprócz pra -
cy, tru du, cza su wła sne go, wie dzy, zdol no ści, umie jęt no -
ści wkła da my wła sne środ ki fi nan so we przy czy nia jąc się
do roz wo ju śro do wi ska na tu ral ne go. A w kon se kwen cji
wzbo ga ca my in fra struk tu rę miej ską o aspek ty i wa lo ry
przy rod ni cze.
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Nie mo że my po mi nąć fak tu, że rów nież przy czy nia my
się do nie po więk sza nia za po trze bo wa nia na środ ki fi nan -
so we w ra mach fun du szu zdro wia tym sa mym od cią ża my
bu dżet pań stwa i sa mo rzą dów.

Wspo ma ga my po śred nio oświa tę w krze wie niu wie dzy
przy rod ni czej, bio lo gicz nej oraz kul tu rę po przez roz wi ja -
nie swej dzia łal no ści.

W do bie szyb kie go i kon su menc kie go ży cia pro wa dzi my
roz wój mię dzy po ko le nio wy. Uczest ni czy my w zmniej sza -
niu pa to lo gii śro do wi sko wych, ofe ru jąc roz wój za in te re -
so wań: ogrod ni czych, bu dow la nych, me cha nicz nych,
ku li nar nych i in nych. Dla du żej gru py Po la ków ro dzin ne
ogro dy dział ko we są miej scem wy po czyn ku i re kre acji,
są al ter na ty wą dla mniej za moż nej czę ści spo łe czeń stwa.
Ogro dy dział ko we są kon su men ta mi wy twór ców; na sien -
nic twa, szkół kar stwa -sa dow ni cze go i ro ślin ozdob nych,
sprzę tu ogrod ni cze go, ma te ria łów bu dow la nych i ogrod -
ni czych, za kła dów ener ge tycz nych i wo do cią gów, firm
usłu go wych. Li kwi da cja ogro dów dział ko wych przy czy -
ni się do zu bo że nia spo rej czę ści spo łe czeń stwa a tak że

na ra zi pań stwo na mniej sze wpły wy.

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu,
z upo rem ma nia ków bę dzie my bro nić ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych. W do bie trud no ści eko no micz nych wy -
kre śle nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych z map i ży cia
miast sta nie się szko dą nie po we to wa ną. Pra ca wie lo po ko -
le nio wa zo sta nie za prze pasz czo na i zmar no wa na. Skut ki
li kwi da cji od czu je ca łe Pol skie spo łe czeń stwo.

Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu,
Zwra ca my się do Pa ni z proś bą o pod ję cie dzia łań by

na sza usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku, nie zo sta ła na ru szo na gdyż do brze ona
słu ży dział kow com

Pro si my tak że, aby Pa ni nie do pu ści ła do zmia ny usta -
wy, po nie waż ona słu ży nie tyl ko dział kow com, ale w ta -
kim sa mym stop niu słu ży do brze spo łecz no ści lo kal nej,
nie ha mu je roz wo ju miast.

W pod pi sie uczest ni cy na ra dy

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD oraz
Skarb ni cy ROD okrę gu zie lo no gór skie go PZD

/-/ 94 pod pi syZie lo na Gó ra, 28 lu te go 2012 r.

Sa mo rząd ogro do wy ROD „35-le cia” w Zie lo nej Gó rze

Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dzia ła jąc z upo waż nie nia dział kow ców z ROD „35-le -

cia” w Zie lo nej Gó rze, któ rzy dwa la ta te mu w de mo kra -
tycz nych wy bo rach ob da rzy li nas za ufa niem po wie rza jąc
nam obo wią zek re pre zen to wa nia oraz obro ny swo ich praw
i in te re sów, zwra ca my się z proś bą o wspar cie na szych sta -
rań o za cho wa nie na by tych praw za gwa ran to wa nych w za -
pi sach do tych czas obo wią zu ją cej usta wy o ROD.

W ogro dzie na szym upra wia dział ki pra wie 700 ro dzin
dział ko wych. Za kła da li śmy go po nad trzy dzie ści lat te mu
na za nie dba nym, w spo rej czę ści pod mo kłym grun cie.
Przez trzy dzie ści lat do pro wa dzi li śmy za nie dba ny grunt
do sta nu wy daj nej zie mi, wy po sa ży li śmy ogród w bo ga tą
in fra struk tu rę: po sia da my wła sne uję cia wo dy, ener gię
elek trycz ną, dom dział kow ca wy bu do wa ny zu peł nie nie -
daw no, za go spo da ro wa ne te re ny ogól ne go użyt ku słu żą -
ce re kre acji dział kow ców i ich ro dzin. Osią gnę li śmy to
cięż ką pra cą i wła snym kosz tem, przy wspar ciu je dy nie
okrę go we go i kra jo we go sa mo rzą du PZD.

W na szym ogro dzie pra cu je się, ale i wy po czy wa. Spę -
dza ją tu czas dział kow cy, ale tak że dzie ci oraz se nio rzy
UTW. Przez po nad trzy dzie ści lat kon ty nu uje my tra dy cję

ru chu ogrod nic twa dział ko we go, zdo ła li śmy zre ali zo wać
na sze ma rze nia o ak tyw nym i po ży tecz nym wy po czyn ku
i roz wi ja niu przy rod ni czych za in te re so wań. Z te go po wo -
du nie mo że my i nie chce my prze cho dzić obo jęt nie wo kół
pla nów, któ re pro stą dro gą pro wa dzą do te go, aby znisz -
czyć to, co z tru dem zdo by li śmy.

Z ogrom nym za do wo le niem przy ję li śmy w ro ku 2005
usta wę o ROD, bo jest ona na szą ochro ną i gwa ran cją
praw. Dzię ki tym gwa ran cjom bez obaw po dej mo wa li śmy
w na szym ogro dzie licz ne za da nia in we sty cyj ne i re mon -
to we, a tak że te o cha rak te rze re kre acyj nym i so cjal nym.
Dziś je ste śmy peł ni nie po ko ju, po nie waż zło że nie przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do TK wnio sku o uzna nie
usta wy za nie kon sty tu cyj ną przede wszyst kim za gra ża
dal sze mu ist nie niu ogro du, ale rów nież po da je w wąt pli -
wość to, co do tych czas ro bi li śmy. Od bie ra my więc te dzia -
ła nia I Pre ze sa ja ko wy raz lek ce wa że nia spo łecz nej pra cy
wie lu lu dzi na rzecz in nych, tak że ja ko wy raz lek ce wa że -
nia sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji – PZD, któ rej
je ste śmy człon ka mi.

Nie wy obra ża my so bie, by mia ło nam być ode bra ne to,
co z ta kim tru dem zdo by li śmy. Je ste śmy roz go ry cze ni
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tym, że ża den z or ga nów Pań stwa spe cjal nie nie in te re so -
wał się do tąd kło po ta mi dział kow ców, nie po my ślał o ja -
kim kol wiek wspar ciu. A prze cież w wie lu spra wach
wy rę cza my sa mo rzą dy lo kal ne, zdej mu jąc im „z gło wy”
choć by tro skę o ak tyw ne for my wy po czyn ku se tek miesz -
kań ców - bez zło tów ki do da nej nam do tych sta rań. Dla -
te go obu rza nas, że też sa me or ga ny Pań stwa sta ra ją się
znisz czyć na szą pra cę i bu rzą spo kój lu dzi, któ rzy na to
nie za słu ży li.

Nie mo że my się bro nić przed TK, to też tym bar dziej je -
ste śmy za nie po ko je ni wy zna cze niem do obro ny usta wy po -
słów, któ rzy nie ak cep tu ją usta wy, bo nie ak cep tu ją ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w ta kim kształ cie, ja ki nam od -
po wia da. Nie bę dą ono obroń ca mi ani usta wy, ani dział -
kow ców.

Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o wy zna cze nie ta kich

re pre zen tan tów Sej mu, któ rzy zna ją i ro zu mie ją pro ble my
dział kow ców, a jed no cze śnie ta kich, któ rzy ze chcą na resz -
cie zro zu mieć, że do bre re pre zen to wa nie wy bor ców nie
ozna cza usta wia nia im ży cia we dług wła snych po glą dów.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Kie ru je my do Pa ni list ma jąc na dzie ję, że mo że zo sta nie

on prze czy ta ny. Nie ste ty do tych czas nie mie li śmy szczę -
ścia uzy skać ja kiej kol wiek od po wie dzi na na sze po stu la -
ty i sta no wi ska. Pi sze my też z prze ko na niem, że swo im
au to ry te tem ze chce Pa ni Mar sza łek wes przeć sta ra nia
dział kow ców i PZD o za cho wa nie moż li wo ści kon ty nu -
owa nia pra cy na rzecz tych lu dzi trze cie go wie ku, a tak że
tych mło dych ro dzin, któ rzy w upra wie dział ki od naj du ją
spo sób na ży cie.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 17 pod pi sów

Zie lo na Gó ra, 20 lu te go 2012 r.

De le ga ci IX Kra jo we go Zjaz du PZD z ROD „Sło necz ne Wzgó rze” w Wał brzy chu

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W dniach 16–17 grud nia 2011 r. uczest ni czy li śmy w ob -

ra dach IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. De le ga ta mi na IX Zjazd wy bra ło
nas 540 dział kow ców z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go, w któ rym je ste śmy dział kow ca mi i użyt kow ni ka mi
dzia łek.

Na si dział kow cy po wie rzy li nam waż ną mi sję do speł -
nie nia na IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD i za ufa -
li, że ją wy peł ni my. Nie za wie dli śmy ich i ak tyw nie
uczest ni czy li śmy w pra cach Zjaz du.

Ocze ki wa nia dział kow ców za war te zo sta ły w wie lu
opra co wa nych do ku men tach zjaz do wych, tj. w sta no wi -
skach, ape lach, li stach. Wy pra co wa ne do ku men ty są, jak
Pa ni Mar sza łek wia do mo, ode zwą, ko mu ni ka tem i in for -
ma cją dla od po wied nich władz w pań stwie o dzia ła niach
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko or ga ni za cji po za -
rzą do wej, któ ra ak tyw nie uczest ni czy w re ali za cji idei
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Spo łe czeń stwo oby wa tel skie nie ży je i funk cjo nu je obok
władz pań stwo wych, ani wła dza – obok spo łe czeń stwa.
Po zo sta je my i funk cjo nu je my nie z osob na, lecz w ja kiejś
sym bio zie, wy ko nu jąc wpraw dzie róż ne za da nia, ale dla
jed nej wspól nej spra wy – dla do bra spo łe czeń stwa. Dział -
kow cy, któ rych ma my w Pol sce po nad 1.100 000, to zna -
czą ca część spo łe czeń stwa, zrze szo na w le gal nie funk c-
jo nu ją cym Pol skim Związ ki Dział kow ców, któ ra od wie -

lu lat po zo sta je w nie pew no ści co do przy szło ści ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych i wła sne go Związ ku. Na Zjeź -
dzie za bły sła iskier ka na dziei, a list Pa ni Mar sza łek do
Zjaz du zo stał przy ję ty przez nas i wszyst kich de le ga tów 
z wiel kim en tu zja zmem ale i ocze ki wa nia mi.

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w dniu 16 grud nia
wy sto so wał list otwar ty do Pa ni Mar sza łek. W li ście de le -
ga ci za sy gna li zo wa li wy raź nie o swo ich oba wach w
związ ku z za skar że niem usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go. Oba wy te są po waż ne, zwa żyw -
szy, że re pre zen tan ta mi Sej mu przed Try bu na łem Kon s-
ty tu cyj nym ma ją być dwaj po sło wie, któ rych po glą dy na
te mat PZD i za skar żo nej usta wy są wy jąt ko wo ne ga tyw -
ne. Po wszech nie zna na jest dział kow com, ich nie chęć do
PZD. Pra gnie my pod kre ślić, że ak tu al nie obo wią zu ją ca
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
7.08.2005 r. jest bar dzo do bra, w peł ni za bez pie cza na sze
– dział kow ców pra wa. Nie zmie niaj my te go co jest do bre
i się spraw dzi ło.

Dział kow cy z na sze go Ogro du, do ma ga ją się in for ma cji
o sta no wi sku ja kie za ję ła Pa ni Mar sza łek w od nie sie niu do
kwe stii przy szło ści usta wy o ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych . Z przy kro ścią in for mu je my ich, że Pa ni Mar sza łek
do tej po ry, mi mo upły wu 2-ch mie się cy, nie za ję ła żad ne -
go sta no wi ska, mil czy. Dział kow cy nie go dzą się na mil -
cze nie wła dzy wo bec swo ich oby wa te li i ma ją ra cję.
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Pa ni Mar sza łek,
W imie niu wła snym i na żą da nie dział kow ców z Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sło necz ne Wzgó rze” 
w Wał brzy chu, prze ka zu je my Pa ni ten list i po zo sta je my

w na dziei, że ze chce Pa ni w kil ku sło wach przed sta wić
swo je sta no wi sko w nur tu ją cych nas wszyst kich spra -
wach.

/-/ Ma rek Le wan dow ski 
/-/ Hen ryk Zio mek

Wał brzych, 27 lu te go 2012 r.

Pre ze si ROD okrę gu czę sto chow skie go

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Prezesów ROD Okręgu Częstochowskiego z narady

w dniu 15.02.2012 roku

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych zrze szo -

nych w Okrę go wym Za rzą dzie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Czę sto cho wie obec ni na na ra dzie w dniu
15.02.2012 ro ku, zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z proś -
bą o roz pa trze nie spra wy do ty czą cej re pre zen to wa nia Sej -
mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym przez po sła
klu bu So li dar na Pol ska An drze ja De rę, w spra wie obro ny
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

W śro do wi sku dział ko wym Pan Po seł A. De ra po strze -
ga ny jest ja ko zde cy do wa ny prze ciw nik ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go dzia ła ją ce go w opar ciu o usta wę z dnia
8 lip ca 2005 ro ku. Już w ro ku 2008 Pan Po seł A. De ra wy -
stę po wał w imie niu Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym w „rze ko mej” obro nie na szej usta wy. Jed nak
dzia ła nia przed sta wi cie la Sej mu RP, któ re go za da niem po -
win na być obro na usta no wio ne go przez Sejm pra wa po le -

ga ła na je go ne go wa niu przed ob li czem wy so kie go Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go. Mia ło to miej sce, kie dy Sejm RP w
pierw szym czy ta niu od rzu cił pro jekt usta wy po sła A. De -
ry o ogro dach dział ko wych, któ ry za kła dał to tal ną li kwi -
da cję ogro dów i jej praw ne go re pre zen tan ta, ja kim jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Dział kow cy w obro nie
swo ich praw za gwa ran to wa nych usta wą z dnia 8 lip ca
2005 ro ku ze bra li w ca łym kra ju po nad 620 ty się cy pod -
pi sów, wśród któ rych jest po nad 11 ty się cy pod pi sów 
z na szych ogro dów.

Dla te go ja ko Pre ze si re pre zen tu ją cy po nad 10.000 dział -
ko wych ro dzin użyt ku ją cych dział ki w okrę gu czę sto chow -
skim, ape lu je my do Pa ni Mar sza łek o de le go wa nie przed
Try bu nał Kon sty tu cyj ny po sła, któ ry bę dzie bro nił opra co -
wa nych i przy ję tych przez Sejm RP roz wią zań praw nych
do ty czą cych funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych przy ję tych usta wą w dniu 8 lip ca 2005 ro ku.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Pre zes OZ PZD w Czę sto cho wie
/-/ An drzej Wo sik

De le ga ci IX Kra jo we go Zjaz du PZD z ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Po nad 2.550 dział kow ców z Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go „Pod zam cze” w Wał brzy chu ob da rzy ło nas man da -
tem za ufa nia i de sy gno wa ło nas ja ko de le ga tów z Ogro du
do udzia łu w pra cach IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Dział kow cy zo bo wią za li
nas m. in. do przed sta wie nia ich sta no wi ska w spra wie
obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w
związ ku z za skar że niem usta wy o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go. Z te go obo wiąz ku wo bec swo ich
dział kow ców wy wią za li śmy się w na le ży ty spo sób.

Pod czas ob rad IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD,
któ ry od by wał się w dniach 16–17 grud nia 2011 r. de le ga -
ci za po zna li się z li stem Pa ni Mar sza łek, skie ro wa nym do
Pre ze sa PZD – Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go.

De le ga ci z za do wo le niem przy ję li ży cze nia dla uczest ni -
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ków Zjaz du oraz po dzię ko wa nia Pa ni Mar sza łek dla Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców za udział w pro pa go wa niu
zdro we go sty lu ży cia szcze gól nie wśród osób star szych oraz
za dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi ska. Sło wa Pa ni
Mar sza łek za war te w tym li ście oży wi ły wśród dział kow -
ców na dzie ję na po waż ne po trak to wa nie ru chu dział ko we -
go w kra ju, a tak że na zmia nę „kur su” ob ra ne go do tych czas
przez or ga ny wła dzy pań stwo wej wo bec usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych i wo bec na szej or ga ni za cji -
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Dla te go IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD wy sto so wał w dniu 16 grud nia list
otwar ty do Mar sza łek Sej mu, w któ rym de le ga ci za war li
proś bę o wy słu cha nie gło su dział kow ców i wpar cie 
w utrzy ma niu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
i ich ogól no pol skie go sa mo rzą du. Do dzi siaj na ten list
otwar ty dział kow cy nie do cze ka li się od po wie dzi.

Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy jed no znacz nie wy po wia da ją się na te mat

swo jej usta wy i swo je go Związ ku. W ich oce nie usta wa
jest do bra i lep szej nie bę dzie, ogro dy są i bę dą po trzeb ne,
tak jak są w Eu ro pie. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
z wiel kim spo łecz nym po świę ce niem peł ni słu żeb ną ro lę
wo bec dział kow ców. Dział kow cy nie chcą żad nych
zmian, chcą w spo ko ju użyt ko wać swo je ma łe oa zy zie le -
ni. Jed nym sło wem: chcą za cho wać na by te pra wa, nie żą -
da ją żad nych świad czeń ze stro ny pań stwa.

Prze ka zu je my ni niej szy list w imie niu dział kow ców 
i ocze ku je my, że ze chce Pa ni wy po wie dzieć się ja ko
przed sta wi ciel wła dzy usta wo daw czej w spra wie za mie -
rzeń co do przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i w od nie sie niu do po zo sta wie nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w do tych cza so wym jej za pi sie.

/-/ Jó zef Ku ria ta 
/-/ Sta ni sław Dra bik
/-/ Ma ria Klim ków

Wał brzych, 16 lu te go 2012 r.

Dział kow cy ROD „Ka lin ka” w Pi le

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
dział kow ców ROD „Ka lin ka” w Pi le

w spra wie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r., o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
My, dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ka -

lin ka” w Pi le zde cy do wa nie po pie ra my sta no wi sko 
U Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców z 22 wrze -
śnia 2011 r. w spra wie sy tu acji PZD i ru chu ogrod nic twa
dział ko we go, wo bec wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go zło żo ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz sta no -
wi sko IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z 16 grud nia 2011 r.

Po wyż sze sta no wi ska wy pra co wa ne zo sta ły m.in. na
pod sta wie licz nych pro te stów dział kow ców prze ciw ko no -
we li za cji czy też wręcz uchy le nia usta wy z 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Nie ste ty, po mi mo
licz nych za pew nień i po par cia de kla ro wa ne go przez po li -
ty ków, przed sta wi cie li rzą du, Sej mu i Se na tu sy tu acja
dział kow ców na dal jest przed mio tem in tryg i spe ku la cji
nie któ rych śro do wisk co do przy szło ści ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce.

Ostat nio iskier ka na dziei po ja wi ła się w pi śmie Pa ni
Mar sza łek skie ro wa nym do Pa na Eu ge niu sza Kon drac -
kie go, Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców z oka zji

ob rad IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, w któ rym to
prze ka za ła Pa ni wie le cie płych słów pod ad re sem Związ -
ku, ży cząc m.in. speł nie nia ma rzeń w 2012 r. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ma rze niem dział kow ców ROD „Ka lin ka” w Pi le 

w 2012 r. jest to, aby wresz cie „od cze pio no” się od na pra -
wia nia sa mo rząd nej i nie za leż nej or ga ni za cji, ja ką jest Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. Nie żą da my du żo. Za to 
w za mian da je my wie le nie tyl ko dla dział kow ców i ich
ro dzin, ale dla ca łych spo łecz no ści, w któ rych eg zy stu je -
my. Wspie ra my rów nież dzia ła nia po szcze gól nych or ga -
nów ad mi ni stra cji pu blicz nej w wie lu dzie dzi nach. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Oba wy co do przy szło ści ro dzin nych ogro dów prze ka -

za ne zo sta ły na Pa ni rę ce w li ście otwar tym IX Kra jo we -
go Zjaz du PZD z 16 grud nia 2011 r. Nie ste ty, wie my że do
dnia dzi siej sze go brak jest ja kiej kol wiek Pa ni od po wie dzi
co do przy szło ści na sze go Związ ku i funk cjo no wa nia
dzia łek w na szych ogro dach. Dla te go też zwra ca my się do
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Pa ni Mar sza łek o wy mier ne wspar cie na szych ocze ki wań
i dzia łań w obro nie ogro dów, za cho wa nia usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w obec nym kształ cie i

za prze sta nia prac nad „na pra wia niem” te go co funk cjo nu -
je w na szej oce nie bar dzo do brze.

Z wy ra za mi sza cun ku dział kow cy i Za rząd ROD
„Ka lin ka” w Pi le z proś bą o udzie le nie od po wie dzi

Pre zes ROD „Ka lin ka” w Pi le
/-/ Ma rian Osta szew skiPi ła, 28 lu te go 2012 r.

Pre ze si ROD De le ga tu ry Re jo no wej OZ Ślą skie go w Ty chach

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

APEL
Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z te re nu dzia ła nia 

De le ga tu ry Re jo no wej Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go w Ty chach
w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją za pi sów Usta wy o ROD z 8.07.2005 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Zwra ca my się z proś bą o zmia nę skła du po słów de sy -

gno wa nych przez Sejm po przed niej ka den cji do pre zen to -
wa nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z 08.07.2005 r. przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Uwa ża my, że do tych cza so we dzia ła nia Pa nów po słów:
Sta ni sła wa Pię ty i An drze ja De ry po zwa la ją są dzić, ze nie
są oni wia ry god ni w bez stron nej oce nie praw nej w/w
Usta wy. Szcze gól nie po seł An drzej De ra od wie lu lat,
opie ra jąc się o nie spraw dzo ne, jed nost ko we oskar że nia
pod ad re sem dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców pu blicz nie czy nił z te go „afe rę” na gła śnia ną 
w me diach. W ten spo sób po ni żał i ob ra żał pra wie mi lio -
no wą rze szę dział kow ców, któ rzy uczci wie i zgod nie z
prze pi sa mi upra wia ją dział ki, chro nią śro do wi sko a za ra -
zem two rzą, i utrzy mu ją te re ny zie lo ne w mia stach.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pra gnie my do dać, że na Ślą sku ogro dy dział ko we za -

kła da ne by ły na te re nach zde gra do wa nych przez prze mysł
oraz na in nych nie użyt kach. Na sze Ogro dy za go spo da ro -
wa ne by ły przez kil ka po ko leń dział kow ców, któ rzy cięż -
ką pra cą i za wła sne pie nią dze ra zem z ca łą ro dzi ną

prze obra ża li ba gna i nie użyt ki w pięk ne oa zy zie le ni
Ogro dy dział ko we, to te re ny zie lem miej skiej słu żą ce
miesz kań com ja ko „zie lo ne płu ca”.

Do dat ko wo utrzy ma nie tej zie le ni nie ob cią ża bu dże tu
Gmi ny. Wręcz prze ciw nie, wspo ma ga Sa mo rząd w re ali -
za cji za dań z za kre su opie ki so cjal nej i re kre acyj no-wy po -
czyn ko wej na rzecz spo łe czeń stwa lo kal ne go. Na si dział -
kow cy, to eme ry ci, ren ci ści, mło de mał żeń stwa czę sto
bez ro bot ni, a tyl ko ma ła część dzia łek na le ży do ro dzin
śred nio za moż nych

Ro dzi się py ta nie, czy dział kow cy nie ma ją pra wa do
po sza no wa nia ich praw kon sty tu cyj nych, a szcze gól nie do
za cho wa nia praw na by tych w tym do pry wat nej wła sno -
ści na dział ce?

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Jesz cze raz pro si my o spo wo do wa nie zmia ny sta no wi -

ska Sej mu w spra wie Usta wy o ROD z 2005 r., któ rej kon -
sty tu cyj ność by ła już ba da na oraz o de sy gno wa nie do
pre zen to wa nia na szej Usta wy przed Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym po słów nie za an ga żo wa nych po li tycz nie w dą -
że niu do znisz cze nia do rob ku ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku skła da my wła sno ręcz ne pod pi sy
/-/ 40 pod pi sów przed sta wi cie li ROD

Ty chy, 6 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Sy tu acja wy wo ła na przez skar gę I Pre ze sa Są du Naj -

wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go bu dzi wie le nie -
po ko ju wśród dział kow ców. Dział kow cy nie wgłę bia ją się
w taj ni ki pra wa. Na to miast in te re su je ich przy szłość ogro -
dów dział ko wych. Ogro dy te ma ją róż ną hi sto rię i róż ne
ure gu lo wa nia praw ne.

Ak tu al nie obo wią zu ją ce prze pi sy praw ne są ko rzyst ne
dla ro dzin dział kow ców i usta wę o ROD z 2005 ro ku po -

pie ra my w ca łej roz cią gło ści. Usta wa ta gwa ran tu je nam
sta bil ny roz wój ogro dów i ich przy szłość.

Nie pew ność co do przy szło ści tych ogro dów po wo du je
róż ne go ro dza ju roz wa ża nia a nikt na dzień dzi siej szy nie
jest w sta nie po wie dzieć co da lej? 

Zwra ca my się więc do Pa ni Mar sza łek z py ta niem czy
mo że my być bez piecz ni na swo ich dział kach oraz czy są
ja kieś za gro że nia co do dal sze go ich funk cjo no wa nia.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 15 pod pi sów

Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej ogro dów szcze ciń skich

LIST

Szcze cin, 13 mar ca 2012 r.

Dział kow cy ROD im. 400-le cia w Bił go ra ju

Pa ni
Ewa Ko pacz Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
My dział ko wi cze Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

im.40-le cia w Bił go ra ju je ste śmy za nie po ko je ni wnio skiem
skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie
nie zgod no ści Usta wy o POD z. z dnia 08.07.2005 r. My
dział kow cy nie zga dza my się z za rzu ta mi za war ty mi we
wnio sku, któ re we dług nas są nie za sad ne i bez pod staw ne.

Po kil ku la tach obo wią zy wa nia tej Usta wy o ogro dach
dział ko wych w tej chwi li pod wa ża się jej pod sta wo we za -
pi sy, któ re dla dział kow ców są krzyw dzą ce a w szcze gól -
no ści dla Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych zrze -
szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Nie zga dza -
my się na ma ni pu la cję usta wy do tych czas obo wią zu ją cej,
któ ra do tej po ry do brze słu ży ła nam dział kow com.
Wszyst kie wła dze wy bie ra ne zgod nie z za sa da mi de mo -
kra cji obo wią zu ją cej w na szym kra ju przez dział kow ców
god nie re pre zen tu ją na sze wspól ne in te re sy. Nikt ni ko go
nie zmu sza co do przy na leż no ści w Pol skim Związ ku

Dział kow ców, są przy pad ki wy stę po wa nia ze związ ku jak
rów nież przy stę po wa nia do związ ku. Wnio sek ten uzna je -
my jak ko lej ną pró bę zmie rza ją cą do zmia ny Usta wy by
po zba wić nas okre ślo nych upraw nień. Oso by te, któ re ma -
ni pu lu ją przy tej Usta wie niech zaj mą się bar dziej kon -
kret ny mi spra wa mi, któ re ma ją słu żyć spo łe czeń stwu
na sze go kra ju. Kwe stio no wa nie za pi sów tej Usta wy przez
nie wiel ką grup kę par la men ta rzy stów za pew ne ma okre -
ślo ny cel i czy ha na dość in trat ne grun ty pod bu do wę dom -
ków jed no ro dzin nych, a być mo że no wych su per-
mar ke tów, daj cie spo koj nie żyć i pra co wać na nich eme -
ry tom, ren ci stom, plo ny zbie ra ne z nich bar dzo czę sto za -
si la ją ich bu dżet nie wiel kich eme ry tur lub rent, a pra ca na
nich bar dzo czę sto re ge ne ru je si ły i zdro wie.

Ogro dy dział ko we ist nie ją nie tyl ko w Pol sce, ale rów -
nież i w in nych kra jach, a użyt kow ni cy ich nie są tak nę -
ka ni, my chce my pra co wać na nich spo koj nie i po czuć się
go spo da rza mi te go ma łe go ka wał ka pol skiej zie mi.

Z głę bo ki mi wy ra za mi sza cun ku i uzna nia!
Za ROD im.400-le cia w Bił go ra ju

Pre zes Za rzą du
/-/ Jó zef Sza jew ski

Uczest ni cy IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów ze Szcze ci na

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Je ste śmy or ga ni za cja po za rzą do wą o sze ro kim za się gu

za rów no pod wzglę dem li czeb no ści, ale tak że re ali zo wa -
nych wie lo ra kich ce lów spo łecz nych.



157

Dzi wi nas mil czą cy sto su nek naj wyż szych or ga nów
pań stwo wych w spra wach tak bar dzo istot nych dla mi lio -
na ro dzin w Pol sce.

W grud niu ubie głe go ro ku na IX Kra jo wym Zjeź dzie
De le ga tów PZD skie ro wa li śmy sy gno wa ne wła snym pod -
pi sem wy stą pie nie do Pa ni Mar sza łek. O dzi wo do dnia
dzi siej sze go – ci sza kom plet na.

Otrzy ma li śmy od Pa ni Mar sza łek na ad res Kra jo we go
Zjaz du obie cu ją cy list, za co je ste śmy nie zmier nie
wdzięcz ni. Na to miast obec ne cał ko wi te mil cze nie jest za -
sta na wia ją ce.

Co się za tym kry je?
Wie my, że są czy nio ne róż ne pod cho dy aby mo del

ogrod nic twa ro dzin ne go ogra ni czyć co w dal szej per spek -
ty wie ozna cza stop nio we ru go wa nie go z ży cia kra ju.

Na ci ski na ta kie dzia ła nia ob ser wu je my w nie któ rych
me diach, w okre ślo nych gre miach go spo dar czych, a na -
wet nie któ rych for ma cji po li tycz nych.

My je ste śmy wdzięcz ni Par la men to wi Rzecz po spo li tej
za do brą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Usta wa ta do brze słu ży nam i nie ma po trze by zmian gdyż
każ da in na nie bę dzie od obec nie obo wią zu ją cej lep sza.

Po trze ba nam na to miast po mo cy do wy eli mi no wa nia
nie ko rzyst nych zja wisk do ty czą cych zwłasz cza bez dom -
no ści, któ re są nie za leż ne od PZD, a któ re czę sto są przy -
pi sy wa ne Związ ko wi.

Li czy my, że mi mo tak skom pli ko wa nej sy tu acji po li tycz -
nej w Kra ju znaj dzie się chy ba chwi la na to aże by dać od po -
wiedź na prze sła ne pi smo aby śmy nie od czu wa li te go ja ko
lek ce wa że nia nas, gdyż na to dział kow cy nie za słu gu ją.

Z wy ra za mi sza cun ku uczest ni cy 
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów

/-/ 4 pod pi sy
Szcze cin, 17 lu te go 2012 r.

Pre ze si ROD okrę gu zie lo no gór skie go

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Zgro ma dze ni 6 i 7 lu te go br. pre ze si ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z okrę gu zie lo no gór skie go zwra ca ją się do Pa ni Mar sza -
łek z go rą cą proś bą o po moc i wspar cie dą żeń dział kow -
ców o utrzy ma nie usta wy o ROD w jej obec nym kształ cie.

Zwra ca my się w imie niu pra wie 30 ty się cy dział kow -
ców z na sze go okrę gu, któ rzy od wie lu mie się cy zbul wer -
so wa ni są de cy zją I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o skie-
ro wa niu do TK wnio sku o stwier dze nie nie kon sty tu cyj -
no ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, De cy -
zja ta od po cząt ku bu dzi ła na sze obu rze nie, po nie waż
ini cja ty wę I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go ode bra li śmy nie
ja ko tro skę o po praw ność prze strze ga nia pra wa w ca łym
kra ju, ale ja ko dzia ła nia po li tycz ne wy mie rzo ne w dział -
kow ców i Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że dzia ła nia te stwa rza ją ogrom -
ne nie bez pie czeń stwo dla ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce i są re al nym za gro że niem dla ist nie nia oraz
dal sze go roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Na sze obu rze nie wzma ga fakt, że w po ję ciu „ro dzin ne
ogro dy dział ko we” mie ści się ty sią ce dział kow ców - lu dzi,
dla któ rych prze by wa nie w na tu ral nym śro do wi sku, spo -
kój i ak tyw ny wy po czy nek w oto cze niu przy ro dy jest czę -
sto war to ścią, któ rą u schył ku ży cia ce nią so bie naj -
bar dziej.

Z przy jem no ścią do strze ga my, że te war to ści są waż ne
rów nież dla Pa ni Mar sza łek, co by ła Pa ni uprzej ma wy ra -
zić w li ście do IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Polskiego
Związku Działkowców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ogrod nic two dział ko we w na szym kra ju nie jest za ję -

ciem dla bo ga tych, dla te go wy stę pu je my dziś w obro nie
tych lu dzi któ rych nie stać na wy po czy nek w za gra nicz -
nych czy pol skich ku ror tach. Wy stę pu je my w obro nie pra -
cy wie lu po ko leń, dzię ki któ rym trwa i roz wi ja się
ogrod nic two dział ko we w Pol sce oraz w obro nie gwa ran -
cji praw nych, ja kie nie sie ze so bą usta wa o ROD.

Usta wa ta zo sta ła przez dział kow ców za ak cep to wa na od
po cząt ku i cie szy się du żym po par ciem, co nie jed no krot -
nie udo wod ni li śmy skła da jąc pod pi sy pod ape la mi w jej
obro nie. Tyl ko w na szym okrę gu po par cie dla usta wy de -
kla ru je po nad trzy dzie ści ty się cy osób.

Z przy kro ścią za uwa ża my, że na sze wy po wie dzi w tej
spra wie moż na uznać ja ko przy sło wio wy głos „wo ła ją ce -
go na pusz czy”, co jest wy raź nym prze ja wem lek ce wa że -
nia nas – dział kow ców ja ko oby wa te li i wy bor ców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W po przed niej ka den cji Sej mu do obro ny usta wy wy -

zna cze ni zo sta li po sło wie, któ rzy, jak to wy ni ka z na szych
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do świad czeń, nie są sym pa ty ka mi ani dział kow ców, ani
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Nie ma my za ufa nia zwłasz cza do pa na po sła An drze ja
De ry w żad nej spra wie do ty czą cej ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i nie ma my prze ko na nia, że za cho wa się on
z na le ży tym obiek ty wi zmem i po czu ciem spra wie dli wo -
ści. Pan po seł De ra nie bę dzie bro nił usta wy, bo nie zga -
dza się z jej za pi sa mi od daw na. Nie bę dzie więc ani
rzecz ni kiem Sej mu, ani tym bar dziej, a mo że przede
wszyst kim – dział kow ców. Zwra ca my się więc do Pa ni
Mar sza łek o uwol nie nie go z obo wiąz ków, ja kich się pod -

jął w tej kwe stii i o wy zna cze nie do wy stę po wa nia w TK
in ne go re pre zen tan ta Sej mu.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Kie ru je my do Pa ni ni niej szy list w prze ko na niu, ze spo -

tka my się ze zro zu mie niem i że ze chce Pa ni wes przeć
dział kow ców w ich sta ra niach o za cho wa nie usta wy 
o ROD da ją cej nam gwa ran cje praw ne i po czu cie sta bi li -
za cji oraz o za cho wa nie sa mo rząd nej or ga ni za cji ja ką jest
PZD, któ re go ist nie nie jest nie odzow ne dla dal sze go ist -
nie nia i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre ze si ROD z okrę gu zie lo no gór skie go PZD
/-/ 97 pod pi sów

Zie lo na Gó ra, 6-7 lu te go 2012 r.

Pre ze si i Księ go wi Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z re jo nów Gor lic, Li ma no wej, 
Kry ni cy, No we go Są cza oraz Sta re go Są cza

Pre zy dent RP
Mar sza łek Sej mu RP
Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP

My ze bra ni na na ra dzie Pre ze si i Księ go wi Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych z re jo nów Gor lic, Li ma no wej,
Kry ni cy, No we go Są cza oraz Sta re go Są cza w dniu
21.01.2012 r. sta now czo pro te stu je my prze ciw ko pró bie
zmia ny usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Nie moż na nisz czyć te go, co do brze
słu ży pol skim ro dzi nom. Więk szość, z nas dział kow ców

to ren ci ści, eme ry ci i oso by bez ro bot ne o ni skich do cho -
dach. Ogród ki dział ko we to na sze miej sce pra cy, a ze bra -
ne po żyt ki w po sta ci owo ców, wa rzyw sta no wią uzu-
peł nie nie bu dże ty do mo we go. Tu wy po czy wa my, czer pie -
my zdro wie i wy cho wu je my mło de po ko le nie.

Wo ła my i pro si my o roz wa gę – zo staw cie na szą usta wę
i Pol ski Zwią zek Dział kow ców w spo ko ju.

Pod pi sy człon ków Związ ku ze bra nych na na ra dzie
/-/ 10 pod pi sów

No wy Sącz, 21 stycz nia 2012 r.

Dział kow cy i Za rząd ROD im. M. Drzy ma ły w Pi le

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców i Za rzą du Ro dzin ne go Ogro -

du Dział ko we go im. M. Drzy ma ły w Pi le zwra ca my się 
z za py ta niem, dla cze go nie od po wia da nam dział kow com
na list skie ro wa ny do Pa ni Mar sza łek przez De le ga tów 
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w spra wach ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go oraz usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 r., któ rą w 2010 ro ku za skar żył do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go I Pre zes Są du Naj wyż sze go. In for -
mu je my Pa nią Mar sza łek, że usta wa nam od po wia da,
speł nia na sze ocze ki wa nia i nie zga dza my się, aby ją zmie -
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nia no i li kwi do wa no nasz Zwią zek, któ ry nas do brze i sku -
tecz nie bro ni przed li kwi da cją ogro dów na ce le ko mer cyj -
ne. Li czy my na szyb ką od po wiedź, któ rą przed sta wi my

dział kow com na na szym ze bra niu spra woz daw czo -wy -
bor czym w kwiet niu bie żą ce go ro ku.

Za Za rząd

Pre zes ROD
/-/ Fe liks Pa szekPi ła, 1 mar ca 2012 r.

Dział kow cy i Za rząd ROD „Sło necz ny” w Kra śni ku

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Dział kow cy i Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Sło necz ny” w Kra śni ku po za po zna niu się z ma te ria ła mi
IX Zjaz du PZD, szcze gól nie m.in. z tre ścią li stu otwar te go
z pod pi sem 430 sy gna ta riu szy de le ga tów na IX Zjazd skie -
ro wa ne go do Pa ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie i obro nę
pol skich dział kow ców w sta ra niach o za cho wa nie na szych
praw, li czył z wiel ką na dzie ją otrzy ma nia szyb kiej, szcze -
rej i obiek tyw nej od po wie dzi na pod nie sio ne w nim za gad -
nie nia. Po mi mo upły wu dwóch mie się cy od Zjaz du na dal
nie zna my sta no wi ska Pa ni Mar sza łek co do dal szych lo -
sów ist nie nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Wy ra ża my głę bo kie nie za do wo le nie bra kiem nie oka za -
nia ja kie go kol wiek za in te re so wa nia dal szym lo sem mi lio -
na ro dzin dział ko wych. Uwa ża my, że wy zna cze nie przed-

sta wi cie li PiS ma ją cy bro nić usta wy o ROD przed Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym, ze wzglę du wcze śniej sze ich
dzia ła nia zmie rza ją ce do uni ce stwie nia ogro dów dział ko -
wych, nie po sia da ją oni le gi ty ma cji i żad ne go za ufa nia,
aby god nie i obiek tyw nie re pre zen to wać Sejm RP.

Ma my na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek udzie li wspar cia 
i po mo cy w roz wią za niu pię trzą cych się pro ble mów Pol -
skie mu Związ ko wi Dział kow ców po nie waż god nie on nas
re pre zen tu je i ochra nia przed za ku sa mi roz bi cia ru chu
dział ko we go i li kwi da cją ogro dów.

Obo wią zu ją ca usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych jest do bra, spraw dzo na w prak ty ce i po wszech -
nie ak cep to wa na przez nas dział kow ców i ro dzi ny – nie
wy ma ga żad nych zmian.

Za rząd i dział kow cy
/-/ 14 pod pi sówKra śnik, 25 lu te go 2012 r.

Dział kow cy ROD „Ka ba czek” w Kra ko wie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ka ba -
czek” w Kra ko wie w tro sce o przy szłość ogro dów dział -
ko wych w Pol sce po sta no wi li skre ślić do Pa ni Mar sza łek
ten krót ki list.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 28 lip ca
2005 r. da je nam dział kow com i na szym ro dzi nom pra wo
do upra wia nia dzia łek w ogro dach, po sia da nia al tan i na -
sa dzeń ro ślin nych.

Użyt ko wa nie dział ki za pew nia nam ak tyw ność fi zycz -
ną, re kre ację, wy po czy nek i po zwa la na po zy ska nie owo -

ców i wa rzyw.
W obro nie usta wy o ROD pod pi sa ło 620 ty się cy osób.

W wie lu kra jach eu ro pej skich funk cjo no wa nie ogro dów,
cie szy się du żym po par ciem Pań stwa.

W na szym Pań stwie cią gle nie pew ność – co da lej 
z Ogro da mi. A prze cież tra dy cja ogrod nic twa na zie miach
pol skich li czy po nad 100 lat.

Dla te go zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek – przed sta wi -
cie la Wła dzy Pań stwo wej o po moc w obro nie praw wy ni -
ka ją cych z usta wy o ROD.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Za rząd ROD „Ka ba czek”
/-/ 3 pod pi syKra ków, 16 mar ca 2012 r.



160

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du P.Z.D „Ka mień czyk”
w Ka mień czy ku, są za nie po ko je ni dzia ła nia mi zmie rza ją -
cy mi do zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Je ste śmy miesz kań ca mi War sza wy od 25 lat, użyt ku je -
my 850 dzia łek na po wierzch ni użyt ko wej 45 ha.

Dzię ki ist nie niu ogro du i przy na leż no ści do Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, mo że my spę dzać wol ny czas na
użyt ko wa nych dział kach wśród ota cza ją cych ogród la sów.
Od po czy wa my w ci szy, spo ty ka my się z przy ja ciół mi 
o róż nym sta tu sie spo łecz nym.

Na sze śro do wi sko wraz ze swo imi ro dzi na mi w peł ni
ak cep tu je obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra gwa ran tu je nam funk cjo no wa nie ogro -
du, chro ni wło żo ną pra cę i na kła dy fi nan so we po nie sio ne
w za go spo da ro wa nie dzia łek.

Nie zga dza my się, aby trak to wać nas na rów ni z nie -
wiel ką gru pą w na szym re jo nie przy na leż ną do „Sto wa -
rzy sze nia”.

Pro si my Pa nią Mar sza łek o wspar cie na szych dzia łań 
o za cho wa nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców i obo wią -
zu ją cej usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Za Za rząd,

Pre zes
/-/ Ta de usz Ro gul ski

Dział kow cy ROD „Ka mień czyk” w Ka mień czy ku

Pa ni
Ewa Ko pacz Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Ka mień czyk, 12 mar ca 2012 r.

Uczest ni cy na ra dy przed sta wi cie li ROD w Szcze ci nie

LIST OTWAR TY
uczest ni ków wio sen nej na ra dy przed sta wi cie li ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Szcze ci nie 

w dniu 12.03.2012 r. 
do Mar szał ka Sej mu, Pre mie ra Rzą du RP oraz Mi ni stra In fra struk tu ry

Nie po koi nas za gad ko wa ci sza wo kół spraw ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Za skar że nie usta wy o ROD do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go wy wo ła ło ży wa re ak cje w śród nas dział kow ców.

Zna my sta no wi sko Mar szał ka Sej mu po przed niej ka -
den cji oraz Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go.

Treść pre zen to wa nych sta no wisk nie sa tys fak cjo nu je
dział kow ców. Ro dzą się wąt pli wo ści co da lej z ro dzin ny -
mi ogro da mi dział ko wy mi.

Ja ko Zwią zek nie ma my upraw nień do wy stę po wa nia
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, aby przed sta wić swo -
je ra cje. Na re pre zen tan tów Sej mu przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym wy zna cze ni zo sta li po sło wie, któ rzy nie
gwa ran tu ją obiek tyw no ści w przed mio to wej spra wie.

Na na sze wy stą pie nia w cza sie II Kon gre su PZD oraz

DC Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD nie ma żad ne go
od ze wu.

Kie ru je my wiec py ta nia:
1. Czy rząd RP pro wa dzi obec nie pra ce nad zmia na usta -

wy o ROD? 
2. Czy w no wej ka den cji re pre zen tan ta mi Sej mu bę dą

po sło wie wy zna cze ni w po przed niej ka den cji?
3. Czy bę dzie my mo gli re pre zen to wać mi lion ro dzin

dział kow ców przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym?
4. Czy na na sze pu blicz ne wy stą pie nia do naj wyż szych

czyn ni ków pań stwo wych otrzy ma my rze tel ną od po wiedź.
Nie po ko je w ogro dach nie sprzy ja ją ich roz wo jo wi ani

umac nia niu, a ist nie je pil na po trze ba wła śnie kon so li da cji,
mo der ni za cji oraz po zby cia się na le cia ło ści, któ re za rzu -
ca się czę sto na szym ogro dom.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 80 pod pi sów
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My dział kow cy Ogro du „Ru bież” w Hru bie szo wie sta -
now czo pro te stu je my prze ciw ko wpro wa dze niu zmian 
w Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Za skar -
że nie tej usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez 
I Pre ze sa Są du uwa ża my za go dzą ce w na sze wie lo let nie
pra wa.

Ogro dy po wsta ły dla do bra lu dzi i speł nia ją bar dzo waż -
ną ro lę spo łecz ną. Słu żą ogrom nej rze szy spo łecz nej dział -
kow ców i ich ro dzi nom. Jest to miej sce wy po czyn ku dla

wszyst kich, któ rych nie stać na wcza sy ani urlo py za gra -
ni cą. Speł nia ją ro lę edu ka cyj ną dla dzie ci i mło dzie ży, któ -
ra ma moż li wość ob co wać z na tu rą i jest wy czu lo na na
ochro nę śro do wi ska.

Ape lu je my za Pa ni po śred nic twem o wy słu cha nie na -
szych gło sów i pod ję cie sto sow nej de cy zji. Ten do ro bek
wie lu po ko leń nie po wi nien być zmar no wa ny. Ma my na -
dzie ję, że uży je Pa ni swo je go au to ry te tu i sta nie po stro -
nie słab szych.

Pre zes ROD
/-/ Ta de usz Urbań ski

Dział kow cy ROD „Ru bież” w Hru bie szo wie
Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Hru bie szów, 21 lu te go 2012 r.

In struk to rzy Kra jo wi i Okrę go wi SSI z wo je wódz twa ma ło pol skie go 

WY STĄ PIE NIE 
do Mar szał ka Sej mu Rze czy po spo li tej Pa ni Ewy Ko pacz

In struk to rów Kra jo wych i Okrę go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej z wo je wódz twa ma ło pol skie go
z dnia 31.01.2012 r.

w spra wie obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej z wo je -

wódz twa ma ło pol skie go są za nie po ko je ni przy szło ścią
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, w związ ku z wnio -
skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zło żo ne go do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie waż no ści z Kon s-
ty tu cją Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Pro si my o przy chyl ne spoj rze nie na ogro dy dział ko we,
któ re speł nia ją funk cje spo łecz ne oraz po pra wia ją stan śro -
do wi ska na tu ral ne go. Ogro dy dział ko we to zie lo ne płu ca
wie lu miast Pol ski. Wro sły one w tra dy cje, przez po nad
stu let nią hi sto rię naj star szych ogro dów. Ja ko in struk to rzy
je ste śmy od po wie dzial ni za dwo rac two ogrod ni cze, sze -

rze nie wie dzy o na tu ral nych me to dach na wo że nia i ochro -
ny ro ślin, dba nia o rów no wa gę eko lo gicz ną, a szcze gól nie
dba łość o od po wied nie za go spo da ro wa nie dzia łek w Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Pra cu je my spo łecz nie,
a ta na sza pra ca spra wia mam tym bar dziej wię cej sa tys -
fak cji, że czu je my się od po wie dzial ni za ogro dy dział ko -
we. Na co dzień spo ty ka my się z dział kow ca mi, czę sto 
z oso ba mi star szy mi, któ re zi mą cze ka ją na wio snę i w
cza sie se zo nu we ge ta cyj ne go wkła da ją ca łą swo ją ener -
gię w pra cę na dział ce. Nie chce my by ode bra no im i nam
tą moż li wość - do mą dre go od po czyn ku i pra cy. Dla te go
pro si my Pa nią Mar sza łek o wsłu cha nie się w na sze gło sy.

Pod pi sy In struk to rów Kra jo wych i Okrę go wych SSI:
/-/ 11 pod pi sów

In struk to rzy SSI z te re nu wo je wódz twa świę to krzy skie go

STANOWISKO
In struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej z na ra dy szko le nio wej 

z dn. 23.02.2012 r.
w spra wie re pre zen ta cji Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w po stę po wa niu o stwier dze nie 

nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP wy bra nych za pi sów obo wią zu ją cej Usta wy o ROD, 
względ nie ca ło ści tej że Usta wy

Od dłu gie go już cza su ogrom na rze sza lu dzi, ja ką sta no -
wią pol scy dział kow cy, nie mo że czuć się spo koj na. Je -

ste śmy trak to wa ni jak in tru zi na swo ich te re nach. Ze -
wsząd do cie ra ją do nas gło sy kry ty ki i ata ki róż no ra kich
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śro do wisk, a wśród nich nie ste ty tak że przed sta wi cie li naj -
wyż szych władz pań stwo wych.

Jak po wszech nie wia do mo, do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go wpły nę ły dwa wnio ski by łe go już I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, prof. Le cha Gar doc kie go, o stwier dze nie
nie kon sty tu cyj no ści prze pi sów Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dn. 08.07.2005 r. Roz pra wa
przed Try bu na łem już nie ba wem się od bę dzie. I w tym
mo men cie na dział kow ców spadł ko lej ny, nie ocze ki wa ny
cios. Do re pre zen to wa nia Sej mu w tej jak że istot nej dla
se tek ty się cy osób spra wie wy zna cze ni zo sta li po sło wie,
któ rzy by naj mniej nie wy ka zu ją się tu taj obiek ty wi zmem.
Są to przed sta wi cie le Pra wa i Spra wie dli wo ści, Pa no wie
Sta ni sław Pię ta i An drzej De ra. Po sło wie ci, a zwłasz cza
Pan An drzej De ra, już nie raz da wa li do zro zu mie nia, że
ich sto su nek do idei ogrod nic twa dział ko we go jak i sa -

mych dział kow ców, jest ne ga tyw ny, a na wet wro gi. Jest
dla nas zu peł nie nie zro zu mia łym fakt, iż w spra wie, w któ -
rej obiek ty wizm i rze tel ność są ab so lut nie nie zbęd ne, wy -
bór padł na oso by tak jaw nie nie chęt ne wo bec dział-
kow ców i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Dla te go też ape lu je my do Pa ni Mar sza łek, by sko rzy -
sta ła z przy zna nych jej kom pe ten cji i do re pre zen ta cji in -
te re sów mi lio no wej gru py spo łecz nej ja ką sta no wią
dział kow cy, wy bra ła oso by swo ją po sta wą da ją ce rę koj -
mię jak naj rze tel niej sze go i obiek tyw ne go po stę po wa nia 
i dzia ła nia. Wie rzy my, że los tak wie lu lu dzi, dla któ rych
ogro dy dział ko we są jed ną z naj waż niej szych rze czy 
w ży ciu, nie bę dzie dla Pa ni obo jęt ny. Wie rzy my, że po -
dej mie Pa ni mą drą de cy zję, któ ra da tym lu dziom na dzie -
ję na moż li wość ochro ny ich praw i re pre zen ta cji ich
in te re sów przez lu dzi, któ rym na praw dę na tym za le ży.

In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej.

/-/ 63 pod pi sy

Skarb ni cy i Księ go wi z ROD wo je wódz twa świę to krzy skie go

Mar sza łek Sej mu RP 
Sz. P. Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Skarb ni cy i Księ go wi z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych wo je wódz twa świę to krzy skie go ze bra ni na na ra dzie
w dniu 22 lu te go 2012 r. po za po zna niu się z ak tu al ną sy -
tu acją Dział kow ców, Ogro dów i Związ ku zwra ca ją się do
Pa ni Mar sza łek z ser decz ną proś bą o po now ną we ry fi ka -
cję kan dy da tur dwóch po słów a mia no wi cie An drze ja De -
ry oraz Sta ni sła wa Pię ty ja ko re pre zen tan tów Sej mu RP
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w spra wie wnio sków
by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier -
dze nie nie kon sty tu cyj no ści obo wią zu ją cej Usta wy o ROD
z 8 lip ca 2005 r.

Obaj Pa no wie par la men ta rzy ści - po sło wie PiS - da li po -
znać się ja ko zde cy do wa ni prze ciw ni cy Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców.

Do sko na łym przy kła dem po wyż sze go jest cho ciaż by
przy go to wa ny przez Po sła A. De rę – od rzu co ny przez
Sejm RP - pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych. Akt
ten dą żył w swych pod sta wach do li kwi da cji Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych i za prze pasz cze nia po nad stu let -
niej idei ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Nie jest moż li wym aby oso by o sil nie ne ga tyw nym sta -
no wi sku do naj więk szej, sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz -

nej po tra fi ły w spo sób pe łen obiek ty wi zmu wy stę po wać 
w imie niu wła dzy usta wo daw czej w po stę po wa niu przez
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, bro niąc za pi sów Usta wy
przez Sejm uchwa lo nej.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pol ski Zwią zek Dział kow ców utwo rzo ny mo cą Usta wy

z 6 ma ja 1981 r. ob cho dził w ro ku ubie głym 30 - le cie
swo je go ist nie nia. Ob cho dy ju bi le uszu zbie gły się z in ten -
sy fi ka cją ata ków na PZD ze stro ny róż nych in sty tu cji i or -
ga nów pań stwa.

Ży wi my na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek spoj rzy na ogro dy
dział ko we po przez pry zmat ro li ja ką speł nia ją dla po nad
mi lio na pol skich ro dzin i przed ło ży to spoj rze nie nad ma -
te ria li stycz ne po bud ki nie któ rych śro do wisk – w tym po -
li tycz nych – po ten cjal ne go uwol nie nia grun tów ja kie owe
ogro dy zaj mu ją.

Pro si my, za tem aby w ra mach swo ich kom pe ten cji, de -
le go wa ła Pa ni oso by, któ re cha rak te ry zu jąc się nie tyl ko
me ry to rycz nym przy go to wa niem, mo gły w spo sób rze tel -
ny i bez ne ga tyw nych uprze dzeń pre zen to wać ar gu men ta -
cję stro ny sej mo wej w po stę po wa niu przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym.

Li sta pod pi sów Skarb ni ków i Księ go wych ROD 
sta no wi za łącz nik do ni niej sze go pi sma.

/-/ 66 pod pi sówKiel ce, 22 lu te go 2012 r.
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Uczest ni cy szko le nia re pre zen tu ją cy dział ko wi czów ze
111 ROD z te re nu wo je wódz twa opol skie go uzna ją usta -
wę z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych za fun da men tal ne osią gnię cie pol skie go ru chu
dział ko we go. Jest ona gwa ran tem trwa ło ści i roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go i strze że praw z tru dem osią -
gnię tych przez sa mych dział kow ców w okre sie od po nad
140 lat. Jest w peł ni ak cep to wa na przez dział kow ców,
wdro żo na we wszyst kich struk tu rach or ga ni za cyj nych
PZD, a tak że spo ty ka się z uzna niem więk szo ści sa mo rzą -
dów lo kal nych. Jej re gu la cje praw ne za bez pie cza ją ist nie -
nie i dal szy roz wój ogro dów dział ko wych, a dział kow com
za bez pie cza do bre wa run ki do wła ści we go użyt ko wa nia
dzia łek.

Z ogrom nym zdzi wie niem i nie mi łym za sko cze niem za -
po zna li śmy się z tre ścią opi nii z 8 grud nia 2010 r. ja ką
skie ro wał Pan Mar sza łek w imie niu Sej mu RP do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go o umo rze nie po stę po wa nia w kwe -
stii za skar że nia ca łej usta wy o ROD, ale za kwe stio no wał
kon sty tu cyj ność czte rech jej ar ty ku łów.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Z ca łą sta now czo ścią stwier dza my, że uży te ar gu men ty

przez Pa na Mar szał ka od no szą ce się do kwe stio no wa nych
ar ty ku łów spo wo du ją po zba wie nie dział kow ców i Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców gwa ran cji, któ re za bez pie -
cza ją pod sta wy ru chu dział kow ców.

Na sze do świad cze nie ży cio we ka że nam bro nić wie lo -
po ko le nio we go ru chu, któ ry do pro wa dził do obec ne go

kształ tu ru chu ogrod nic twa w Pol sce. Tyl ko my wie my ile
wy sił ku, po tu i na kła dów po nie śli na si po przed ni cy, or ga -
ni za to rzy ogro dów dział ko wych by nie użyt ki i ba gna
prze kształ cić w dzi siej sze ogro dy bę dą ce oa za mi zie le ni.

Wy da na opi nia przez Mar szał ka Sej mu oraz sta no wi sko
Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go zna czą co wspie ra wnio sek I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie waż no ści 
z Kon sty tu cją RP ca łej na szej usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

Dla cze go wła dza pu blicz na, dla cze go Pan Mar sza łek 
i część po słów Wy so kiej Izby nie do strze ga, że uchy la jąc
ar ty ku ły na szej Usta wy o ROD chro nią ce na by te pra wa
dział kow ców, po stę pu je wbrew nor mom kon sty tu cyj nym?

Nie zro zu mia łym jest, dla cze go Pan Mar sza łek in for mu -
je opi nię pu blicz ną o ko niecz no ści zmia ny lub uchy le nia
Usta wy o ROD, przed roz pa trze niem spra wy przez Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny?

Zwra ca my się do naj wyż szych władz usta wo daw czych
i wy ko naw czych Rzecz po spo li tej Pol skiej, do par tii po li -
tycz nych, I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i Try bu na ły Kon -
sty tu cyj ne go z proś bą o po zo sta wie nie na szej usta wy 
w nie zmie nio nym kształ cie. Pro si my o po zo sta wie nie na -
szej or ga ni za cji w spo ko ju, dość ob ra zy, po ni ża nia i za -
stra sze nia oraz cią głe go roz nie ca nia nie po ko ju.

Niech obo wią zu ją ca Usta wa o ROD słu ży obec nym 
i na stęp nym po ko le niom dział kow ców i ich ro dzi nom.

Niech zwy cię ży roz są dek i sza cu nek dla 620 tys. gło -
sów dział kow ców, opo wia da ją cych się za nie na ru szal no -
ścią Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Z po wa ża niem uczest ni cy szko le nia 
ogro do wych ko mi sji roz jem czych 

/-/ 30 pod pi sów

Uczest ni cy szko le nia ogro do wych ko mi sji roz jem czych PZD te re nu wo je wódz twa opol skie go

Mar sza łek Sej mu PR 
Pa ni Ewa Ko pacz

STANOWISKO
uczest ni ków szko le nia ogro do wych ko mi sji roz jem czych PZD te re nu wo je wódz twa opol skie go

Opo le, 17 lu te go 2012 r.

Kra jo wi i Okrę go wi In struk to rzy SSI w Le gni cy

STANOWISKO
Kra jo wych i Okrę go wych In struk to rów SSI z te re nu dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy

w spra wie obro ny usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Przy szłość na szych ogro dów i ich roz wój za le ży przede
wszyst kim od utrzy ma nia w peł nym do tych cza so wym

brzmie niu usta wy, któ ra za bez pie cza pra wa dział kow ców
oraz pra wa do ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
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Do tych cza so we roz wią za nia praw ne w niej za war te
spraw dza ją się w prak ty ce, do brze słu żą spo łecz no ści
dział kow ców i nie na ru sza ją in te re sów osób praw nych
oraz fi zycz nych. Re spek tu jąc za pi sy w usta wie przez
wszyst kie or ga ny PZD od ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych po Kra jo wą Ra dę PZD, uczest ni cy na ra dy z ca łą sta -
now czo ścią oświad cza ją, że po dej mo wa ne dzia ła nia
Okrę go we go Za rzą du PZD i Kra jo wej Ra dy PZD są god -
ne po par cia przez człon ków or ga ni za cji i jej sym pa ty ków.

Na le ży pa mię tać, że sza nu jąc wła sne do ko na nia, po dej -

mu jąc wszel kie ini cja ty wy, któ re po ma ga ją naj słab szym,
wzmac nia my po zy cję na szej or ga ni za cji wie rząc, że usta -
wo daw ca Sejm RP nie po dej mie żad nych dzia łań praw -
nych, któ re uni ce stwią do ro bek ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Chce my ufać two rzą cym pra wo, ma jąc na -
dal na dzie ję, że wy słu cha ją i uwzględ nią ar gu men ty za -
war te w set kach ty się cy li stów, po stu la tów, sta no wisk oraz
ape li kie ro wa nych do naj wyż szych or ga nów Rze czy po -
spo li tej Pol skiej. My do au to rów wy stą pień do łą cza my się
i po pie ra my, bo je ste śmy jed ną ro dzin ną dział ko wą.

Z upo waż nie nia
21 osób obec nych na na ra dzie szko le nio wej w ROD

„Re laks” w Po lko wi cach dnia 7 lu te go 2012 r.

Prze wod ni czą cy
Okrę go wej Ko mi sji Szko le nia i Oświa ty Ogrod ni czej 

/-/ mgr Grze gorz Pła tekLe gni ca, 7 lu te go 2012 r.

Uczest ni cy na ra dy szko le nio wej pre ze sów ROD w Zie lo nej Gó rze

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
Warszawa

STANOWISKO
Uczest ni ków na ra dy szko le nio wej pre ze sów za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych 

Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Zie lo nej Gó rze 
w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie -

zgod no ści z Kon sty tu cją RP Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

My, pre ze si za rzą dów ogro dów, uczest ni czą cy w na ra -
dzie z za kre su in we sty cji i re mon tów oraz bie żą cej dzia -
łal no ści sta tu to wej na sze go okrę gu i związ ku oraz po ś-
wię co nej ak tu al nej sy tu acji w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców oświad cza my, że zna na jest nam treść za war ta
we wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją RP Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Wy ra ża my swo je uza sad nio ne oba wy, spo wo do wa ne
przed ło żo nym wnio skiem, któ ry w spo sób bez par do no wy
pod wa ża a wręcz ne gu je za pi sy ca łej usta wy. Stwier dza -
my w spo sób jed no znacz ny, że nie zga dza my się z ta ką
nie spra wie dli wą ar gu men ta cją, nie po par tą żad ną kon sul -
ta cją ze Związ kiem.

Obec nie funk cjo nu ją ca usta wa o rodzinnych ogrodach
działkowych jest do brym do ku men tem praw nym, nie -
przy no szą cym ni ko mu krzyw dy, jed no cze śnie do brze słu -

żą cym pra wie mi lio no wej rze szy dział kow ców w Pol sce.
Usta wa ta zo sta ła opra co wa na prze cież przez naj wyż -

szej kla sy praw ni ków i spe cja li stów z dzie dzi ny pra wa 
i za twier dzo na przez naj wyż szy or gan usta wo daw czy 
w Pań stwie to jest Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej a te raz
przez tych sa mych spe cja li stów jest ne go wa na i pod wa -
ża na. Usta wa ma do pie ro sześć lat i tak szyb ko się zdez -
ak tu ali zo wa ła? Jak to jest moż li we?

Od bie ra my to ja ko świa do me dzia ła nia elit po li tycz nych
oraz lob by prze my sło we go, ma ją ce na ce lu fak tycz ne roz -
bi cie Pol skie go Związ ku Dział kow ców i je go struk tur oraz
prze ję cie te re nów pod ogro da mi dział ko wy mi. W przy -
pad ku doj ścia do skut ku po wyż sze go za mie rze nia, dal sza
dzia łal ność na sze go Związ ku zo sta ła by uni ce stwio na. 
W na szym kra ju jest wie le Związ ków, lecz tyl ko nasz PZD
zna lazł się na „czar nej li ście”. Nie mo że my się z tym po -
go dzić i za ak cep to wać ta kie go sce na riu sza.

Dla te go też bar dzo pro si my Pa nią Mar sza łek o wni kli -
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Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i in struk to -
rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej zgro ma dze ni na na -
ra dzie w Okrę go wym Za rzą dzie Pod la skim PZD, 
w imie niu dział kow ców Pod la sia, zwra ca ją się z proś bą 
o ochro nę na by tych praw do dzia łek, któ re są od lat użyt -
ko wa ne i sta no wią ozdo bę prze strzen ne go kra jo bra zu. Za -
an ga żo wa nie dział kow ców w ich za go spo da ro wa nie, 
w prze kształ ca nie nie użyt ków w te re ny zie lo ne za słu gu je
na szcze gól ną tro skę i ochro nę.

Wnio ski do ty czą ce li kwi da cji ogro dów dział ko wych
szko dzą wi ze run ko wi na sze go kra ju, bo wiem w żad nym
in nym pań stwie ta kie za gro że nia nie wy stę pu ją.

Ma my na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek Sej mu, wraż li wa na

ludz kie pa sje, po zy tyw nie od nie sie się do ape li dział kow -
ców o za cho wa nie usta wy w sta nie nie na ru szo nym, bo -
wiem za bez pie cza ona spo koj ny roz wój ogro dów
dział ko wych.

Brak zde cy do wa ne go prze ciw sta wie nia się pró bom li -
kwi da cji ogro dów spo wo du je ol brzy mie szko dy mi lio no -
wej rze szy dział kow ców pra cu ją cej od dzie siąt ków lat na
skraw kach oj czy stej zie mi dla do bra ca łej Pol ski.

Nie bez zna cze nia jest obro na in te re sów ro dzin dział ko -
wych przez oso by god ne za ufa nia ze stro ny wszyst kich
dział kow ców.

Li czy my na wspar cie Pa ni Mar sza łek Sej mu w obro nie
ży wot nych in te re sów ca łe go ru chu dział ko we go.

Z po wa ża niem

Uczest ni cy na ra dy
/-/ 77 pod pi sów

Pre ze si ROD i in struk to rzy SSI w Bia łym sto ku

Mar sza łek Sej mu RP 
Ewa Ko pacz

Bia ły stok, 23 lu te go 2012 r.

Uczest ni cy szko le nia re jo nu Star gard Szcze ciń ski

STANOWISKO
pod ję te przez uczest ni ków szko le nia wdra ża ją ce go pro gram mo der ni za cji dzia łek 

i ogro dów re jo nu Star gard Szcze ciń ski

Czas wio sen ny – to czas po rząd ków w obej ściach 
i w ogro dach. Po dej mu je my trud, aby na sze ogro dy do -
pro wa dzić do sta nu, w któ rych z przy jem no ścią się prze -
by wa i wy po czy wa. 

Pod cho dzi my do spra wy po go spo dar sku. Bie rze my się
do ro bo ty, aby ogro dy dział ko we jesz cze bar dziej przy sto -
so wać do po trzeb do stęp no ści dla sze ro kie go spo łe czeń -
stwa a nie tyl ko dla ro dzin dział kow ców.

Do strze ga my jed nak brak wo li po li tycz nej ze stro ny
władz i oba wia my się, aby na sze wy sił ki nie po szły na
mar ne.

W sy tu acjach nie pew no ści ro dzi się zwąt pie nie.
Ty le się mó wi o na szej usta wie dział ko wej, że jest nie -

kon sty tu cyj na itd. A co u nas jest kon sty tu cyj ne?
Je że li ro zej rzy my się wo ko ło to na su wa się py ta nie, czy

jesz cze znisz czyć i te ogro dy trze ba znisz czyć.
Ma my do bre pra wo, więc go bro ni my i pro si my Pa nią

Mar sza łek i Pa na Pre mie ra o wspar cie na szych dą żeń, za
co wy ra ża my wdzięcz ność.

Za pra sza my do na szych ogro dów na la to.

/-/ 19 pod pi sów

Zie lo na Gó ra, 14 mar ca 2012 r.

we, ni ko go nie krzyw dzą ce i spra wie dli we roz pa trze nie te -
go wnio sku.

Nie na le ży nisz czyć cze goś, co do brze słu ży dział kow -
com, też oby wa te lom na sze go kra ju.

Uczest ni cy na ra dy
/-/ 53 pod pi sy
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Uczest ni cy szko le nia dla in struk to rów SSI w Ka li szu

Sza now na 
Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP
Warszawa

STANOWISKO
uczest ni ków szko le nia dla in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej z te re nu dzia ła nia Okrę go we go

Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

Kil ku dzie się ciu uczest ni ków szko le nia dla in struk to rów
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej z Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych funk cjo nu ją cych na te re nie dzia ła nia 
OZ PZD w Ka li szu, gdzie dział ki upra wia po nad 22 ty -
sią ce ro dzin dział ko wych, uczest ni czą cy w szko le niu 
w dniu 10 mar ca 2012 ro ku w Ka li szu jest za nie po ko jo -
nych i znie cier pli wio nych z po wo du bra ku od po wie dzi
Pa ni Mar sza łek na List otwar ty De le ga tów IX Kra jo we go
Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow ców skie ro wa ny do
Pa ni w dniu 16 grud nia 2011 ro ku.

Uczest ni cy IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów zwró ci li
się do Pa ni Mar sza łek o za ję cie sta no wi ska i po moc 
w obro nie do brze funk cjo nu ją cej usta wy z 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wa z 2005 ro ku,
w obro nie któ rej dział kow cy w ca łym kra ju ze bra li po nad
620 ty się cy pod pi sów, do brze spraw dzi ła się w ży ciu,
sank cjo nu je praw nie funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział -

ko we go w Pol sce i za bez pie cza in te re sy mi lio na ro dzin
dział ko wych, w więk szo ści eme ry tów i bez ro bot nych.
Usta wa cie szy się ol brzy mim po par ciem dział kow ców 
w Pol sce, gwa ran tu je im pra wa na by te w prze szło ści.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uczest ni cy szko le nia Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej

zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek o po par cie i pil ną od po -
wiedz na List otwar ty IX Zjaz du PZD oraz za ję cie sta now -
cze go sta no wi ska w spra wie ogrod nic twa działko we go 
i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra gwa -
ran tu je dział kow com do tych cza so we pra wa na by te przez
dzie się cio le cia, tej bied niej szej czę ści spo łe czeń stwa pol -
skie go.

Z dział ko wym po zdro wie niem pod pi sy uczest ni ków
szko le nia na do łą czo nej li ście

/-/ 71 pod pi sów

Ka lisz, 10 mar ca 2012 r.

Uczest ni cy na ra dy człon ków sa mo rzą dów ogro do wych re jon No wo gard

WY STĄ PIE NIE 
do Mar szał ka Sej mu oraz Pre mie ra Rzą du RP 

uczest ni ków na ra dy człon ków sa mo rzą dów ogro do wych re jon No wo gard

Dział ki użyt ko wa ne w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych są dla nas do bro dziej stwem, któ re do ce nia my i sza -
nu je my.

Nie po ko imy się przy szłym lo sem na szych ogro dów, 
w któ re wło ży li śmy ty le tru du i po tu aby wy glą da ły tak
jak wy glą da ją dzi siaj.

Pod ogro dy przyj mo wa li śmy zie mie naj słab sze, nie użyt -
ki itp.

Ile tru du wło żo no w te ogro dy, to tyl ko my i na sze ro dzi -
ny mo że my oce nić.

Te raz, gdy ogro dy przed sta wia ją war tość za go spo da ro -

wa nej zie le ni po ja wia ją się chęt ni do ich przej mo wa nia.
Je ste śmy za do wo le ni z usta wy o ROD. Ko mu przy cho -

dzi do gło wy by zmie niać rze czy do bre? Czy w tym pań -
stwie nie ma już lu dzi roz sąd nych?

Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek oraz do Pa na Pre mie -
ra, aby za jąć sta no wi sko w spra wie za gro że nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Cze ka my na kon kret ne sta no wi sko w spra wie by tu na -
szych gro dów.

Prze ka zu je my po zdro wie nia od wszyst kich dział kow -
ców.

/-/ 30 pod pi sów
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Li sty dział kow ców do Mar sza łek Sej mu Pa ni Ewy Ko -
pacz moż na już li czyć w set kach. Mi mo te go, że pi szą je
dział kow cy po cho dzą cy z róż nych krań ców Pol ski, czę -
sto nie zna ją cy się oso bi ście, w waż nej dla nich spra wie,
ja ką jest obro na Usta wy o ROD, mó wią jednym gło sem.
W więk szo ści li stów wy sy ła nych do Mar sza łek Sej mu
dział kow cy kła dą ak cent na te sa me kwe stie. Jest to naj -
lep szy wy znacz nik spraw,  któ re są dla nich istot ne.  Po -
ni żej pre zen tu je my naj czę ściej po ru sza ne te ma ty:

– dział kow cy przy po mi na ją Pa ni Mar sza łek Sej mu Ewie
Ko pacz, że pod czas IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD 430 de le ga tów wy bra nych na Zjazd skie ro wa ło do
Niej list otwar ty, w któ rym zwró ci ło się z proś bą o za bra -
nie gło su w waż nej dla nich spra wie, ja ką jest obro na usta -
wy o ROD. Mi nę ło już kil ka mie się cy, a Mar sza łek Sej mu
na dal mil czy. Z bra kiem ja kiej kol wiek od po wie dzi spo -
tkał się tak że list, któ ry 24.02.2012 r. Kra jo wa Ra da skie -
ro wa ła do Pa ni Mar sza łek. Ta ka po sta wa jed nej z
naj waż niej szych osób w na szym Pań stwie od bie ra na jest
ne ga tyw nie przez mi lion pol skich dział kow ców;

– dział kow cy z nie po ko jem od bie ra ją brak ja kiej kol wiek
re ak cji ze stro ny Pa ni Mar sza łek na ma so we li sty, któ re w
ostat nich mie sią cach na jej rę ce zło ży ło kil ka ty się cy
dział kow ców. Ozna cza to lek ce wa że nie i brak za in te re so -
wa nia lo sem mi lio no wej spo łecz no ści;

– dział kow cy zgod nie stwier dza ją, że Usta wa o ROD
jest bar dzo do bra, słu ży dział kow com  i po win na zo stać
za cho wa na w nie zmie nio nym kształ cie. Po twier dze niem
te go jest 620 tys. pod pi sów zło żo nych w jej obro nie;

– Usta wa o ROD przy ję ta zo sta ła sto sun ko wo nie daw -
no, bo w 2005r., prze szła ca ły pro ces le gi sla cyj ny, czy ta -
na by ła w Sej mie Rzecz po spo li tej. Dział kow cy py ta ją jak
to moż li we, że pięć lat póź niej I Pre zes Są du Naj wyż sze -
go Lech Gar doc ki pod wa żył jej wszyst kie za pi sy. Pro te -
stu ją i ocze ku ją od stą pie nia od zło żo ne go przez I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go wnio sku;

– dział kow cy zwra ca ją się z ape lem o za prze sta nie wal -
ki z naj więk szą w Pol sce sa mo rząd ną i po za rzą do wą or ga -
ni za cją spo łecz ną, któ ra od bli sko 120 lat słu ży
spo łe czeń stwu. Sprze ci wia ją się świa do me mu nisz cze niu
do rob ku wie lu po ko leń ogrod nic twa dział ko we go;

– jesz cze ni gdy przy szłość ogro dów dział ko wych nie
by ła tak za gro żo na jak obec nie, dla te go też dział kow cy
zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek o wspar cie swo ich sta rań
o utrzy ma nie ogro dów;

– dział kow cy wie dzą, że trwa ją obec nie pra ce nad no wą
usta wą o ROD. Wy ra ża ją ubo le wa nie z fak tu, że pra ce od -
by wa ją się za za mknię ty mi drzwia mi, bez udzia łu człon -
ków PZD. Pod czas II Kon gre su PZD przed sta wi cie le
rzą du zło ży li obiet ni ce, że bez udzia łu dział kow ców nie
bę dą pro wa dzo ne żad ne pra ce do ty czą ce Usta wy o ROD;

– użyt kow ni ka mi dzia łek są za zwy czaj oso by/ro dzi ny
nie za moż ne, miesz ka ją ce w blo kach wie lo ro dzin nych.
Dział ka jest dla nich  czę sto je dy nym miej scem kon tak tu
z na tu rą oraz wy po czyn ku. Oso by, któ rym za le ży na po -
zy ska niu no wych grun tów, nie po win ny swo ich in te re sów
re ali zo wać kosz tem naj uboż szych grup spo łecz nych;

– ro dzin ne ogro dy dział ko we usy tu owa ne w mia stach,
sta no wią waż ny ele ment ich za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, ma ją nie za prze czal ny wkład  w ich roz wój
spo łecz no -kul tu ral ny i go spo dar czy; 

– dział kow cy wy ra ża ją na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek, ja -
ko dy plo mo wa ny le karz, po chy li się nad ich trud ną spra -
wą oraz opo wie się za obro ną Usta wy o ROD, któ ra
do brze słu ży dział kow com. 

Na prze strze ni trzech mie się cy znacz nie zmie nił się ton
li stów dział kow ców. Po cząt ko wo zwra ca li się do Pa ni
Mar sza łek gło sem peł nym za ufa nia. Mie li na dzie ję, że
jed na z naj waż niej szych osób w na szym pań stwie, zro zu -
mie ich trud no ści i ze chce po chy lić się nad ich spra wą.
Dłu gie mil cze nie Pa ni Mar sza łek wy wo ła ło fa lę ne ga tyw -
nych od czuć, o czym dział kow cy co raz czę ściej  pi szą w
swo ich li stach. Si łą rze czy ro dzi się jed nak py ta nie – czy
dział kow cy mo gą być spo koj ni, je śli mi lio no wą or ga ni za -
cję trak tu je się jak po wie trze, igno ru je, nie od po wia da na
żad ne wy stą pie nia? Czy na to za słu gu je ruch, któ ry od po -
nad stu lat słu ży spo łe czeń stwu?  Dział kow cy żą da ją tyl -
ko jed ne go – za cho wa nia swo ich praw, któ re od wie lu lat
bar dzo do brze słu żą kil ku po ko le niom ro dzin dział kowch.
Dla te go tak waż ne są dla nich kon kret ne de kla ra cje i za -
ję cie sta no wi ska przez oso by pia stu ją cych naj waż niej sze
urzę dy w na szym pań stwie.

(mz)

O czym działkowcy piszą do Marszałek Sejmu?
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IV. LISTY DO PREMIERA 

1. Wst´p

Jed nym z naj waż niej szych związ ko wych wy da rzeń 
w hi sto rii ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce był
II Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od był
się w dniu 22 wrze śnia 2011 r. w War sza wie. W zgro ma -
dze niu tym uczest ni czy ło bli sko 4000 re pre zen tan tów ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych oraz licz ni po li ty cy,
sa mo rzą dow cy i dzia ła cze or ga ni za cji po za rzą do wych.
Wśród za pro szo nych go ści zna lazł się tak że Pre mier Do -
nald Tusk. Uczest ni czy Kon gre su nie kry li na dziei, że po -
mi mo licz nych obo wiąz ków, znaj dzie czas, aby spo tkać
się z ni mi i za pre zen to wać swo je sta no wi sko w waż nej

spo łecz nie kwe stii, ja ką jest przy szłość pol skich ogro dów
dział ko wych. Nie obec ność Pre mie ra oraz brak ja kiej kol -
wiek od po wie dzi ze stro ny Je go kan ce la rii przy ję to z ża -
lem. O od czu ciach uczest ni ków Kon gre su Pre zes PZD
Eu ge niusz Kon drac ki po in for mo wał Pre mie ra w spe cjal -
nym li ście, prze sła nym bez po śred nio po za koń cze niu
Kon gre su. Nie ste ty szef rzą du do dnia dzi siej sze go mil -
czy. Je go po sta wy nie zmie ni ły tak że set ki li stów dział -
kow ców na pi sa nych bez po śred nio po Kon gre sie, jak 
i zło żo nych na Je go rę ce w ostat nich dniach. W li stach
tych dział kow cy zwra ca ją się z proś bą o za ję cie sta no wi -
ska w spra wie obro ny Usta wy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych z 2005 ro ku.

2. Listy do Premiera

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu

Pre mier
Rzecz po spo li tej Pol skiej 
Pan Do nald Tusk
Warszawa

STANOWISKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu przy udzia le ko mi sji sta tu to wych i pre ze sów ROD

w spra wie: obec nej sy tu acji Związ ku i ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Pa nie Pre mie rze,
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 

w El blą gu ob ra du ją ce wraz z pre ze sa mi ROD i człon ka mi
ko mi sji sta tu to wych w dniu 21 mar ca 2012 r. są za nie po -
ko je ni sy tu acją ja ka się wy two rzy ła w ostat nim okre sie, 
a do ty czą cą Związ ku, ROD i usta wy, któ ra wciąż jest ata -
ko wa na na prze strze ni kil ku lat, a w obec nym okre sie
szcze gól nie.

W ostat niej ka den cji ta kich prób by ło bar dzo du żo. 
W ten spo sób chce się zdys kre dy to wać usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych i Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców.

Usta wa z dnia 8 lip ca z 2005 r. jest do bra i spraw dzi ła się
na prze strze ni lat do brze słu ży dział kow com i ogro dom.

My śle li śmy, że po uka za niu się usta wy o ROD z dnia 
8 lip ca 2005 r. dział kow cy by li za do wo le ni, że na resz cie
bę dą mo gli w spo ko ju pra co wać na swo ich dział kach.

Oka zu je się, że nie!!! Po kil ku mie sią cach PiS wy stą pił 
z pro jek tem no wej usta wy o ogro dach dział ko wych, a tych
ustaw by ło kil ka. Żad na jed nak nie by ła zgod na z kon sty -
tu cją RP wo bec te go nie zna la zła za sto so wa nia.

Póź niej pro po no wa no wpro wa dze nie spe cu sta wy dro -
go wej, któ ra by ła by szko dli wa dla dział kow ców i Związ -
ku. Po dob nie by ło z pra wem bu dow la nym.

Naj gor sze i nie zro zu mia łe jest przez nas to, że I Pre zes
Są du Naj wyż sze go za skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go nie któ re ar ty ku ły usta wy, któ re rze ko mo są nie zgod -
ne z Kon sty tu cją RP, a póź niej za skar żył ca łą usta wę.

Dla nas dział kow ców jest to nie zro zu mia łe i nie do przy -
ję cia, że Sejm i Se nat przy jął usta wę o ROD, któ rą Pre zy -
dent RP pod pi sał, a Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
pod wa ża ją. Czyż by wła dza usta wo daw cza nie ana li zo -
wa ła tej usta wy.

Wszel kie pro te sty, 620 tys. pod pi sów w spra wie obro ny
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usta wy i 2300 sta no wisk z te re nu ca łe go kra ju kie ro wa ne
do Sej mu, Se na tu, Mar szał ka Sej mu itp. do tej po ry nie
od no szą spo dzie wa ne go skut ku. Try bu nał Kon sty tu cyj ny
nie spie szy się z roz pa trze niem po wyż szej spra wy, któ ra to
cią gnie się już dru gi rok. Nie zro zu mia łe jest rów nież dla
nas sta no wi sko władz par la men tar nych w spra wie wnio -
ski I Pre ze sa SN do TK. Na le ży wspo mnieć rów nież, że
wła dze Sej mu pod ję ły nie zro zu mia łą de cy zję wy zna cza -
jąc dwóch po słów PiS ja ko re pre zen tan tów Sej mu przed
TK. Za dzi wia ją ce jest to, że obroń ca mi praw dział kow -
ców ma ją zaj mo wać się po sło wie któ rzy od lat usil nie
zwal cza ją usta wę i żą da ją jej uchy le nia. Dział kow cy w tej
spra wie pi sa li wie le sta no wisk do Mar szał ka Sej mu, że by
wy zna czyć in nych po słów, nie za leż nych, któ rzy bę dą bra -
li udział w spra wie przed TK, jed nak do tej po ry bez echa.

Ta ka sy tu acja jest nie spo ty ka na w dzie jach ogrod nic twa
dział ko we go. Wy ni ka z te go, że nie któ re gre mia po li tycz -
ne i go spo dar cze są prze ciw ko usta wie, dział kow com 
i ogro dom. Dla te go też je ste śmy co raz bar dziej za nie po ko -
je ni ta sy tu acją. Zwią zek jest ata ko wa ny jak ni gdy do tych -

czas, W obec nej sy tu acji je dy ną al ter na ty wą dla dział-
kow ców, ogro dów i Związ ku jest usta wa o ROD. Nie mo -
że my po zwo lić, aby do ro bek mi lio na ro dzin dział ko wych
zni we czyć przez myl ne de cy zje. Szcze gól nie w okre sie
kry zy su, ogrom ne go bez ro bo cia, w kra ju gdzie nie ma
per spek tyw dla mło dych i wy kształ co nych lu dzi, do pod -
re pe ro wa nia bu dże tu ro dzin ne go dział ka jest nie odzow ny
ele men tem po pra wy by ty wie lu ro dzin.

Pa nie Pre mie rze,
Wie rzy my, że ma Pan wie le spraw do za ła twie nia trud -

nych w na szym kra ju, ale pro si my, aby zna lazł Pan rów -
nież czas, któ ry po świę ci Pan na spra wy mi lio na ro dzin
dział ko wych.

Na le ży za zna czyć, że Pre zy dium OZ PZD, człon ko wie
ko mi sji i pre ze si ROD nie wal czą o stoł ki i o pen sje, bo ta -
ko wych nie otrzy mu ją, jed nak wal czą o pra wa lu dzi star -
szych i bied nych - bez in te re sow nie. Dział ka to dla wie lu
lu dzi re kre acja, wy po czy nek, pra ca i za do wo le nie i pro si -
my im te go nie od bie rać.

W imie niu Pre zy dium i uczest ni ków po sie dze nia
Pre zes

/-/ inż. Bo le sław Mi ko łaj czyk
El bląg, 23 mar ca 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD w War sza wie

Sza now ny Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP
Warszawa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD

dzia ła jąc w imie niu 100 000 ma zo wiec kich dział kow ców
zwra ca się z proś bą o zaj mie sta no wi ska w spra wie pro ble -
mów z ja ki mi obec nie bo ry ka się Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców. Wie lo krot nie już wy stę po wa li śmy do or ga nów
pań stwo wych m.in. do Mar sza łek Sej mu czy Mi ni stra
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej w obro -
nie na szej usta wy, jed nak do tej po ry nie uzy ska li śmy od
nich żad nej od po wie dzi.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 r.
wciąż znaj du je się w Try bu na le Kon sty tu cyj nym, gdzie
cze ka na roz strzy gnię cie o jej zgod ność, z Kon sty tu cją RP.
Mi mo, że jesz cze nie za padł wy rok zgod no ści usta wy 
z Kon sty tu cją RP, do cho dzą do nas in for ma cje, że w Mi -
ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa, Go spo dar ki Mor -
skiej pro wa dzo ne są już pra ce nad pro jek tem no wej
usta wy. Mie li śmy za pew nie nia, że wszel kie dzia ła nia w
na szej spra wie od by wać się bę dą w kon sul ta cji i przy

udzia le PZD. Je ste śmy zdu mie ni, że po dob no za pi sy
uzgad nia ne są z przed sta wi cie la mi sto wa rzy szeń, któ rzy
two rzą od ręb ne od Związ ku or ga ni za cje i ła mią pra wo
dział ko we. Jak to moż li we, że naj bar dziej za in te re so wa ny
tą spra wą mi lio no wy PZD jest lek ce wa żo ny?

Li czy my na zwró ce nie uwa gi przez Pa na Pre mie ra na
dzia ła nia po dej mo wa ne przez Mi ni ster stwo. Nie chce my
być oszu ki wa ni. Chce my być od po wied nio po trak to wa ni,
ade kwat nie do na szej wiel ko ści i zna cze nia dla spo łe czeń -
stwa, Nie moż na nas nie za uwa żać. Trak tu je my obec ne
dzia ła nia jak spo sób na li kwi da cję ogro dów i ca łej struk -
tu ry ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych cie szy się uzna niem wśród mi lio no wej rze szy pol -
skich dział kow ców i gwa ran tu je im god ne funk cjo no-
wa nie w ogro dach dział ko wych. Uwa ża my, że spraw dzi -
ła się w prak ty ce, a zmia ny, któ re mo gą zo stać do niej
wpro wa dzo ne mo gą je dy nie bru tal nie ode brać nam pra -
wa. Zmia ny w usta wie nie są spo so bem na wyj ście z kry -
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zy su w kra ju. Ma my na dzie ję, że do te go nie doj dzie, dla -
te go też ocze ku je my usza no wa nia na szych ra cji w spra -
wie obro ny usta wy o ROD.

W związ ku z po wyż szym zwra ca my się do Pa na Pre -
mie ra o wspar cie na szych dzia łań, któ re ma ją na ce lu
utrzy ma nie obec nej tre ści usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, uchwa lo nej przez Par la ment w 2005 r. Nie

moż na bez prze rwy „ba wić się” pra wem i zmie niać re gu -
la cje praw ne wbrew lu dziom, któ rych ma ją one do ty kać.

Ocze ku je my na po waż ne po trak to wa nie te go wy stą pie -
nia i udzie le nie nam od po wie dzi. Chcie li by śmy po znać
sta no wi sko Pa na Pre mie ra wo bec nas mi lio no wej ro dzi ny
dział ko wej, któ ra sta no wi du żą część oby wa te li Pol ski.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ 15 pod pi sów

War sza wa, 22 mar ca 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław ski ego PZD w To ru niu

Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
W imie niu 25 ty sięcz nej rze szy dział kow ców Okrę gu

To ruń sko -Wro cław skie go zwra ca my się do Pa na Pre mie -
ra o obro nę praw dział kow ców użyt ku ją cych dział ki w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych speł nia ją cych zie lo ne
płu ca w pa no ra mie miast.

Wzru sze nie bądź uchy le nie Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych spo wo du je to tal ny cha os w ogro -
dach dział ko wych, a dla dział kow ców bę dzie to ko niec
przy go dy z dział ką.

Pro si my Pa na Pre mie ra o nie bu rze nie te go spraw nie
funk cjo nu ją ce go or ga ni zmu sa mo rzą do we go.

Z wy ra za mi sza cun ku,

Pod pi sa ni człon ko wie Pre zy dium OZ
To ruń sko -Wło cław skie go PZD

To ruń, 23 mar ca 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go i De le ga tur Re jo no wych OZ Śl. w Ka to wi cach

Sza now ny Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów
Warszawa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
W imie niu 100 ty sięcz ne go okrę gu ślą skie go, a przede

wszyst kim ja ko oby wa te le Rze czy po spo li tej Pol skiej
zwra ca my się do Pa na Pre mie ra z ape lem i proś bą o po -
par cie dział kow ców i ich Związ ku w obro nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, a co się z tym wią że
pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Ogrod nic two dział ko we go w Pol sce ma za so bą już po -
nad 100 lat tra dy cji. Pierw sze ogro dy dział ko we zo sta ły

za kła da ne już na po cząt ku XX wie ku. Przez la ta po mi mo
cięż kich okre sów za pi sa nych na kar tach na szej hi sto rii,
ruch ogrod nic twa dział ko we go sta le się roz wi jał i chce -
my że by roz wi ja ła się na dal. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko -
we  są istot nym i waż nym ele men tem in fra struk tu ry miast
i gmin. Peł nią funk cje wy po czyn ko wo – re kre acyj ne, a
tak że wie le funk cji so cjal nych. Bar dzo dzi wi nas fakt, że
wy pra co wa ny przez la ta do ro bek chce nam się ode brać i
za prze pa ścić. Nie ukry wa my, że to dzię ki cięż kiej pra cy
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dział kow ców te re ny, nie gdyś zde gra do wa ne sta ły się pięk -
ny mi ogro da mi dział ko wy mi, a ich po ziom stoi na wy so -
kim po zio mie i jest po rów ny wal ny z ogro da mi funk cjo -
nu ją cy mi w ca łej Eu ro pie.

W obec nej chwi li to czy się po stę po wa nie przed Try bu -
na tem Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar żo nej usta wy 
o ROD. Na szym zda niem pod ję te w tym za kre sie dzia ła -
nia są bez pod staw ne i go dzą w in te re sy zwy kłych oby wa -
te li RP. Pra gnie my pod kre ślić, że Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we słu żą wie lu mi lio nom pol skich ro dzin. Są dla

nas czę ścią na sze go ży cia i chce my ich za cho wa nia za -
rów no dla nas jak i dla przy szłych po ko leń. Na to miast
obec na sy tu acja oraz nie ja sna po li ty ka pań stwa wo bec
ogro dów dział ko wych two rzy stan nie pew no ści i za nie -
po ko je nia wśród spo łecz no ści dział kow ców.

Stąd na sza go rą ca proś ba do Pa na Pre mie ra o po par cie
na szych in te re sów. Ma my na dzie je, że dzię ki Pa na sta ra -
niom i po par ciu obec na sy tu acja ule gnie jak naj szyb szej
zmia nie, dzię ki cze mu mi lion pol skich ro dzin bę dzie mo -
gło na no wo w spo ko ju cie szyć się swo im ogro dem.

Z wy ra za mi sza cun ku!

Uczest ni cy wspól ne go spo tka nia człon ków 
Pre zy dium OZ Ślą skie go i De le ga tur Re jo no wych 

OZ Ślą skie go PZD
/-/ 24 pod pi sy

Ka to wi ce, 20 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu

APEL
Uczest ni ków po sie dze nia Opol skie go Za rzą du Okrę go we go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu od by te go 
w dniu 02 mar ca 2012 r.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Gre mium na sze wy bra ne w de mo kra tycz nych wy bo rach

re pre zen tu ją ce dział kow ców z te re nu wo je wódz twa opol -
skie go zwra ca się z go rą cą proś bą o roz wa że nie moż li wo -
ści za ję cia sta no wi ska w spra wie wy co fa nia z Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go wnio sku Pa na prof. Le cha Gar doc kie go
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Od po nad 20 lat dział kow cy są obiek tem ata ków na ich
pra wa i struk tu ry PZD. W lip cu ubie głe go ro ku ob cho dzi -
li śmy szó stą rocz ni cę uchwa le nia przez Sejm RP obec nej
usta wy o ROD. Usta wa ta jest po kło sem do tych cza so -
wych do świad czeń, błę dów le gi sla cyj nych z prze szło ści 
i sta no wi opty mal ne roz wią za nie le gi sla cyj ne. Nie ste ty i ta
usta wa w swo jej krót kiej hi sto rii jest rów nież ata ko wa na.
Ata ko wa na usta wa do ty czy lo sów po nad mi lio na dział -
kow ców, a ra zem z ich ro dzi na mi kil ku mi lio nów lu dzi.
Tak więc usta wa ta to nie tyl ko za pis pa pie ro wy, to lo sy lu -
dzi, ich na dzie je i pra gnie nia.

Na za pro sze nie Pa na Pre zy den ta RP od był swe go cza su
spa cer he li kop te rem nad War sza wą Mi cha el Pla ti nii. Py ta -
ny o wra że nia przez dzien ni ka rzy po wie dział: zie leń, zie leń,
du żo zie le ni. Pan Pla ti nii sło wem nie wspo mniał o sta dio -
nie i in nych bu do wa nych wów czas obiek tach na Eu ro 2012.

Ta zie leń to wła śnie na sze ogro dy. Ogro dy po wsta łe czę sto
na wy sy pi skach śmie ci, ba gnach i nie użyt kach. Dzi siaj
grun ty te sta no wią ła ko me ką ski dla ko mer cji. Ogro dy to
na sze do bro wspól ne, tak jak War sza wa wy glą da ją tak że in -
ne mia sta w kra ju. Nie moż na do pu ścić do te go, aby ko -
mer cja za mie ni ła tą zie leń w ka mien ne pu sty nie. Pro wa -
dzo ny atak jest skie ro wa ny prze ciw ko lu dziom o naj niż -
szych do cho dach, w po de szłym wie lu i scho ro wa nym. Dla
lu dzi tych dział ka jest ro dza jem świad cze nia so cjal ne go.
Dział kow cy u schył ku swo je go ży cia ma ją pra wo do ma gać
się spo ko ju i sta bi li za cji, tym cza sem spo ty ka ich stres i nie -
pew ność. Na sze ogro dy są otwar te, są one wdzięcz nym
obiek tem do spa ce rów od by wa nych przez np. przed szko -
la ków, peł nia funk cję edu ka cyj ną. Nie ma pięk niej sze go wi -
do ku jak gru pa przed szko la ków spa ce ru ją ca po ogro dzie,
za chwy ca ją ca się zie le nią i kwia ta mi. Nie moż na do pu ścić
do te go, aby mło dy czło wiek oglą dał zie leń, kwia ty czy zio -
ła w ogro dzie bo ta nicz nym.

Do tych czas róż ne gre mia dział kow ców skie ro wa ły do
waż nych or ga nów RP kil ka ty się cy wnio sków, ape li czy
pro te stów w obro nie na szej usta wy. W wy stą pie niach tych
pod no szo no za rzu ty me ry to rycz ne prze ciw ko wnio sko wi
by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, a tym sa -
mym nie chce my ich po wta rzać.
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Speł nie nie na sze go ape lu po zwo li dział kow com od po -
cząć i ode tchnąć z ulgą. Dział kow cy są świa do mi jak
groź ny jest obec ny atak. Po wo dze nie te go ata ku przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym bę dzie bez względ nie wią -
żą ce dla usta wo daw cy, par tii po li tycz nych i rzą du RP. Dla
dział kow ców ta ki fi nał ozna czać bę dzie kom plet ną klę skę
i przy spie szo ny ko niec ży cia ty się cy lu dzi, któ rzy nie bę -
dą w sta nie te go wy trzy mać.

Struk tu ry na sze go pań stwa nie są kom plet nie go to we na
przy ję cie po nad mi lio no wej or ga ni za cji, jej ma jąt ku, pro -
ble mów i struk tur or ga ni za cyj nych.

Rzu ce nie na żer ko mer cji na szych ogro dów spo wo du je
kom plet ną anar chię, ko rup cję i in ne pa to lo gie na ska lę
wręcz nie wy obra żal ną. 

Zwią zek nasz ni gdy nie pro te sto wał, gdy na ce le do bra
spo łecz ne go na le ża ło od dać część na szych ogro dów. Do -
brym przy kła dem jest tu taj m.in. sta dion w Gdań sku, bli -
skim Pa na ser cu, któ ry po wo łał na te re nie na szych
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Chce my w tym miej scu przy po mnieć sło wa ta kich szla -
gie rów wo kal nych jak „Na ka mie niu kwia ty nie ro sną”,
czy Jo na sza Ko fty „Pa mię taj cie o ogro dach”.

Z wy ra za mi naj wyż sze go sza cun ku dla Pa na sta rań 
i wal kę dla Pol ski i do bra jej oby wa te li

Okrę go wy Za rząd Opol ski
/-/ 21 pod pi sówOpo le, 2 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

Pan
Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we

Wro cła wiu oraz za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych okrę gu wro cław skie go szcze gól nie w 2011 ro ku
zwra ca ły się wie lo krot nie do Pa na Pre mie ra o za ję cie sta -
no wi ska i po moc w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Nie ste ty nie do cze ka li śmy się od po-
wie dzi. Ko lej ne wy stą pie nie na sze wy ni ka nie tyl ko z te -
go po wo du, ale przede wszyst kim zwią za ne jest z pro wa -
dzo ną od dłuż sze go okre su ak cją prze ciw ko dział kow com,
ogro dom i na sze mu Związ ko wi przez pod le głe Pa nu Mi -
ni ster stwo In fra struk tu ry, jak też w związ ku z wnio ska mi
ja kie zło żył w 2010 ro ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
ów cze sny I Pre zes Są du Naj wyż sze go o uzna nie za nie -
zgod ną z Kon sty tu cją RP na wet ca łej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Pod ję ta ak cja prze ciw ko usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych moc no zbul wer so -
wa ła i na dal bul wer su je śro do wi sko dział kow ców. Dział -
kow cy czu ją się za gro że ni, że ich dział ka w wy ni ku w/w
za mie rzeń prze sta nie ist nieć, że prze sta nie ist nieć ogród
dział ko wy. Jak bo wiem ina czej zro zu mieć wnio ski I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry żą da prze zna cze nia te re -
nów ogro dów na in ne ce le naj czę ściej de we lo per skie i
ko mer cyj ne, wno sząc o uchy le nie art. 17 ust. 2 usta wy.
Jak bo wiem ina czej zro zu mieć opi nię by łe go Mar szał ka
Sej mu – Pa na Grze go rza Sche ty ny skie ro wa ną do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry w imie niu Sej mu RP po parł
wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Zre ali zo wa nie tych wnio sków do pro wa dzi do uni ce -
stwie nia ca łe go ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, któ re
w 2012 r. ob cho dzić bę dzie 115 lat. Już te raz ma my bar dzo
wie le przy kła dów nie przy chyl nych dzia łań wo bec ogro -
dów dział ko wych, szcze gól nie ze stro ny władz du żych
miast a ta kim jest np. Wro cław, gdzie obec nie po nad 
1000 ha ogro dów dział ko wych zo sta ło prze zna czo nych do
li kwi da cji. Ta kie dzia ła nia po pie ra ją licz ni in we sto rzy ko -
mer cyj ni. Wła dze sa mo rzą do we du żych miast li czą, że w
wy ni ku li kwi da cji ogro dów znacz nie wzbo ga cą swój bu -
dżet a in we sto rzy wzbo ga cą swo je kon to w wy ni ku zre ali -
zo wa nych in we sty cji. Na le ży pod kre ślić, że dział kow cy
nie ma ją nic prze ciw ko roz wo jo wi miast a na wet wspie ra -
ją dzia ła nia w tym kie run ku go dząc się na li kwi da cję ogro -
dów pod bu do wę au to strad i dróg eks pre so wych, bu do wę
i roz bu do wę dróg i ulic czy in nych in we sty cji o cha rak te -
rze ko mu nal nym. Jed nak dział kow cy nie mo gą się zgo dzić
na to tal ną li kwi da cję te re nów ogro dów, do cze go zmie rza -
ją wnio ski I Pre ze sa SN i opi nia by łe go Mar szał ka Sej mu
RP czy też dzia ła nia wspo mnia ne go Mi ni ster stwa. Dział -
kow cy wnie śli ogrom pra cy w swo je ogro dy i dział ki. Ro -
dzi ny dział kow ców a jest ich w na szym okrę gu 58 000 nie
wy obra ża ją so bie dal sze go ży cia bez ogro du dział ko we go.
Ogro dy da ją im nie tyl ko wspar cie dla ich co raz skrom -
niej sze go bu dże tu do mo we go, ale i ra dość ży cia. Da ją im
więc po czu cie bez pie czeń stwa. Ogro dy po nad to są miej -
scem spo koj ne go i w zgo dzie z przy ro dą spę dza nia ostat -
nich lat ży cia eme ry tów i ren ci stów, i co raz czę ściej są



173

miej scem spę dza nia cza su przez młod sze ro dzi ny wraz z
dzieć mi. Ogro dy dział ko we znacz nie wpły wa ją na po pra -
wę zdro wia a pra ca na dział ce po zwa la cho ciaż na mo ment
za po mnieć o stre sach i tru dach dnia co dzien ne go.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Za pew ne zna ne są Pa nu przy po mnia ne wa lo ry ogro dów,

do któ rych na le ży tak że wzbo ga ca nie zie le ni miej skiej, ale
też zna ne są za da nia na szej spo łecz nej Or ga ni za cji, któ ra
spraw nie i ku za do wo le niu na szych człon ków słu ży dział -
kow com. Mu sie li śmy je jed nak za ak cen to wać wie rząc, że
Pan Pre mier nie po zwo li na tak przy go to wa ny za mach na
na sze dział ki i ogro dy. Już te raz na szą spo łecz ną or ga ni -
za cję - Pol ski Zwią zek Dział kow ców pró bu je się opo dat -
ko wać ogrom ny mi opła ta mi z ty tu łu pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go czy in ny mi po dat ka mi. Py ta my się, kto ma
je za pła cić, czy ci lu dzie, użyt kow ni cy dzia łek, któ rym
bra ku je pie nię dzy by choć skrom nie prze żyć mie siąc? Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców two rzą dział kow cy a sam
Zwią zek nie pro wa dzi dzia łal no ści go spo dar czej, nie wy -

pra co wu je do cho dów, bo ogro dy są urzą dze nia mi uży tecz -
no ści pu blicz nej.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Przed sta wia jąc w/w pro blem, któ ry jest tro ską wszyst -

kich dział kow ców, któ ry spę dza nam przy sło wio wy „sen
z po wiek” – uprzej mie pro si my o spo wo do wa nie za nie -
cha nia tych nie ko rzyst nych dzia łań oraz o uży cie wszel -
kich wpły wów, rów nież ja ko Prze wod ni czą cy naj więk-
sze go ugru po wa nia po li tycz ne go by od stą pio no od zmian
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wa,
któ rej za pi sy zo sta ły wy pra co wa ne na prze strze ni po nad
100 lat spraw dzi ła się w wie lo let niej prak ty ce i jest ak cep -
to wa na przez spo łe czeń stwo oraz przez wie le sa mo rzą -
dów te ry to rial nych i in nych or ga ni za cji spo łecz nych.
Uwa ża my, że usta wa ta bar dzo słu ży ro dzi nom dział kow -
ców i po win na da lej funk cjo no wać bez żad nych zmian.

Ocze ku je my na sta no wi sko Pa na Pre mie ra w tej spra -
wie, któ re na tych miast prze ka że my wszyst kim dział kow -
com na sze go okrę gu.

Wro cław, 25 lu te go 2012 r.

Skarb nik
/-/ dr Gra ży na Wa tras

Wi ce pre zes
/-/ Je rzy Kar piń ski

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

Wi ce pre zes
/-/ inż. Jó zef Smo lis

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le
Pan
Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP

LIST OTWAR TY
uczest ni ków ze bra nia Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le 

w dniu 10 mar ca 2012 ro ku

My uczest ni cy za bra nia Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Pi le w dniu 10 mar ca 2012 r. wy ra ża my swo ją dez apro -
ba tę do dzia łań po dej mo wa nych przez wła dze usta wo -
daw cze oraz na czel ne or ga ny wła dzy pań stwo wej skie-
ro wa nych prze ciw ko na szej usta wie o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, prze ciw ko na -
sze mu Związ ko wi oraz prze ciw ko nam dział kow com. 

Od po nad 20 lat wal czy my o na sze ogro dy, o za cho wa -
nie na szej usta wy i na sze go Związ ku. Po cząt ko wo nie któ -
re ugru po wa nia par la men tar ne pró bo wa ły nas uszczę ś-
li wić two rząc nie re al ne pro jek ty ustaw. Kie dy dzia ła nia te
oka za ły się nie sku tecz ne pod ję to sze reg ini cja tyw prze -
ciw ko nam po przez naj wyż sze or ga ny wła dzy pań stwo -
wej - Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, Naj wyż szą Izbę

Kon tro li, Rząd RP. Ja ko ostat ni do łą czył I Pre zes Są du
Naj wyż sze go, któ ry za skar żył na szą usta wę z po wo du jej
nie kon sty tu cyj no ści do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Nie po ko ją nas rów nież dzia ła nia po dej mo wa ne w Mi ni -
ster stwie In fra struk tu ry. Wbrew wcze śniej szym za po wie -
dzią nic o was bez was, pro wa dzi się po za na sza wie dzą
roz mo wy z oso ba mi re pre zen tu ją cy mi ma ło zna czą ce sto -
wa rzy sze nia. Są to prze waż nie oso by wy da lo ne z Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców z po wo du ła ma nia na sze go
pra wa związ ko we go, któ rzy dla wła snych par ty ku lar nych
in te re sów pro wa dzą wro gą dzia łal ność wo bec Związ ku 
i dą żą do roz bi cia ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Nie ste -
ty nas sku pio nych w po nad mi lio no wym Związ ku nikt nie
chce wy słu chać, a świad czy o tym cho ciaż by brak re ak cji i
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zby wa nie nas mil cze niem na sła ne do władz ape le i li sty.
22 wrze śnia 2011 ro ku od był się II Kon gres PZD, na

któ ry mię dzy in ny mi zo stał Pan za pro szo ny. Nie ste ty nie
zna lazł Pan dla nas cza su, cho ciaż z in ny mi się spo ty kał
np. z ki bi ca mi. 27 wrze śnia 2011 ro ku Eu ge niusz Kon -
drac ki Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców skie ro wał
do Pa na Pre mie ra spe cjal ny list w imie niu po nad mi lio no -
wej rze szy ro dzin dział kow ców o za ję cie sta no wi ska w
kwe stii przy szło ści ogro dów dział ko wych i na sze go ru -
chu. Po mi mo sła nia wie lu li stów przez dział kow ców 
i człon ków or ga nów sa mo rzą do wych na sze go Związ ku
Pan Pre mier na dal mil czy.

W na szym od czu ciu przy wo ła ne wy żej dzia ła nia, brak
re ak cji i mil cze nie wpi su ją się w wie lo let ni okres wal ki 
z ogro da mi dział ko wy mi w Pol sce.

Ni niej szym li stem ape lu je my - po ma gaj cie nam, a nie
prze szka dzaj cie, nie uszczę śli wiaj cie nas na si łę i wbrew
na szej wo li, nie zmie niaj cie na szej usta wy, bo wiem w
obec nym kształ cie speł nia ona na sze ocze ki wa nia. Weź cie
przy kład z kra ju na sze go są sia da. Pa ni dr An ge la Mer kel
Kanc lerz Fe de ral na Nie miec w kwar tal ni ku Der Fach be -
ra ter z li sto pa da 2011 r. opu bli ko wa ła ar ty kuł w tre ści, któ -
re go na pi sa ła, że rząd fe de ral ny wspie ra za an ga żo wa nie
na rzecz ogro dów dział ko wych za pew nia jąc trwa łe i pew -
ne wa run ki ra mo we. Ar ty kuł opa trzy ła wstę pem „Wo bec
fak tu po zy tyw ne go od dzia ły wa nia ogro dów, nasz kraj mo -
że po czy tać so bie za szczę ście, że w wie lu sto wa rzy sze -
niach zmia na po ko le nio wa do ko nu je się wzor co wo
za bez pie cza jąc w ten spo sób przy szłość”.

Pod pi sy uczest ni ków ze bra nia
/-/ 

Pi ła, 10 mar ca 2012 r.

Pan
Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
W dniu 22 wrze śnia 2011 ro ku od był się w War sza wie

II Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Zo stał on
zwo ła ny, gdyż mi lion pol skich ro dzin po sia da ją cych dział -
ki w ro dzin nych ogro dach po raz ko lej ny na prze strze ni
ostat nich lat zo sta ło za gro żo nych utra tą swo ich dzia łek,
ogro dów oraz ich Związ ku, z po wo du skie ro wa nia przez
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go wnio sku o stwier dze nie zgod no ści z Kon sty tu cja RP
ca łej na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 2005 ro ku. Po nie waż nie uczest ni czył Pan Pre mier 
w tym dla nas waż nym wy da rze niu, mi mo prze sła ne go za -
pro sze nia, Pre zes Związ ku prze słał na Pa na rę ce w dniu 
27 wrze śnia 2011 ro ku list i do ku men ty przy ję te przez
II Kon gres PZD li cząc, że od nie sie się Pan do na szych
pro ble mów.

Pol scy dział kow cy ocze ku ją po dej mo wa nia dzia łań
zgod nych z de kla ra cja mi wy bor czy mi skła da ny mi przez
pro mi nent nych przed sta wi cie li Plat for my Oby wa tel skiej
w cza sie ob rad te go I Kon gre su.

Po glą dy dział kow ców w spra wie obro ny obec nie obo -
wią zu ją cej Usta wy o ROD wy ra ża ne od wie lu, wie lu mie -
się cy i za war te w ty sią cach li stów, pism, pro te stów czy
sta no wisk kie ro wa nych do sze ro ko poj mo wa nej wła dzy
pu blicz nej i prze ka zy wa nych rów nież Pa nu do wia do mo -
ści po zo sta ją bez od po wie dzi!

Pol scy dział kow cy ma ją pra wo ocze ki wać od kie ro wa -
ne go przez Pa na Rzą du oraz od sze ro ko po ję tej wła dzy

pu blicz nej udzie la nia po mo cy na szym ogro dom, a nie cią -
głe go „maj stro wa nia” przy na szej Usta wie o ROD.

Po mi mo upły wu po nad 5 mie się cy od da ty od by cia 
II Kon gre su PZD nie mo że my do cze kać się ja kiej kol wiek
re ak cji z Pa na stro ny!

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców w Pi le in for mu ją, że roz po czę -
ły się Wal ne Ze bra nia Spra woz daw cze w Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych i ich uczest ni cy py ta ją, dla cze go
Pre mier Rzą du RP nie od pi su je dział kow com?

Py ta ją czy je den mi lion 250 ty się cy człon ków Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, naj więk szej w Pol sce spo łecz -
nej or ga ni za cji nie za słu żył na udzie le nie od po wie dzi?

Py ta ją, jak to jest, że Kanc lerz Nie miec An ge la Mer kel
znaj du je czas i kie ru je do nie miec kich dział kow ców list,
w któ rym wy ra ża swój po zy tyw ny po gląd na funk cjo no -
wa nie ogro dów i ich Związ ku, a nasz Pre mier mil czy w
spra wach naj waż niej sze go do ku men tu praw ne go, ja kim
jest Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip -
ca 2005 ro ku.

Je ste śmy jed nak prze ko na ni, że zna ne są Pa nu ape le pły -
ną ce od pol skich dział kow ców o za cho wa nie Usta wy 
o ROD w obec nym kształ cie i wie Pan za pew ne, że pod -
pi sy w jej obro nie zło ży ło po nad 620 ty się cy Oby wa te li.

Przy zna Pan, że nie ma dru giej ta kiej usta wy, któ ra by
cie szy ła się ta kim spo łecz nym uzna niem i ak cep ta cją. Czy
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nie czas wy cią gnąć z te go wnio ski, bio rąc pod uwa gę, że
jest to głos po nad 10 pro cent człon ków pol skie go spo łe -
czeń stwa?

Po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia
83 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych na sze go Okrę gu

Pil skie go, w któ rych od dzie się cio le ci użyt ku je swo je
dział ki 14,5 ty sią ca dział kow ców i ich ro dzin li czy my, że
po mi mo na tło ku waż nych spraw wa gi pań stwo wej znaj -
dzie Pan Pre mier czas na udzie le nie od po wie dzi, tak ocze -
ki wa nej przez spo łecz ność dział ko wą.

Z wy ra za mi sza cun ku i po zdro wie niem 

Ni niej szy list po zwa la my so bie tak że skie ro wać do:
– Mar sza łek Sej mu RP,
– Mi ni stra In fra struk tu ry,
– Se na to rów i Po słów Pół noc nej Wiel ko pol ski, oraz prze ka zać do wia do mo ści Pre ze sa PZD E. Kon drac kie go.

Za stęp ca Prze w. Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ An na Żół tow ska 

Pre zes OZ PZD 
/-/ Ma rian Pra czyk

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Ma ria Fojt

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Se kre tarz OZ PZD
/-/ An drzej Kierz kow ski

Skarb nik OZ PZD
/-/ Bru non Sem rau

Człon ko wie: 
/-/ Adam Dasz kow ski
/-/ Zyg munt Czar ny 

/-/ Sta ni sław Le miesz ka 
/-/ Ewa Za włoc ka

/-/ Ma rian Osta szew ski

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ Mie czy sław Gum ny

Pi ła, 29 lu te go 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu
Pre mier Rzą du RP
Pan Do nald Tusk 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Ze bra ni na po sie dze niu człon ko wie Okrę go we go Za rzą -

du Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz Prze wod ni czą -
cy Ko le giów Pre ze sów Okrę gu Po znań skie go ape lu ją do
Pa na Pre mie ra o za ję cie sta no wi ska w spra wie przy szło -
ści pol skie go ogrod nic twa dział ko we go, któ re go byt uzna -
je my za za gro żo ny w wy ni ku po dej mo wa nych ini cja tyw
po li tycz nych oraz dzia łań or ga nów Pań stwa. Szcze gól ne
oba wy bu dzi atak na usta wę o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych ze stro ny I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry
wnio skiem do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za skar żył istot -
ne dla funk cjo no wa nia pol skie go ogrod nic twa dział ko we -
go ar ty ku ły usta wy, a na wet w roz sze rze niu wnio sku ca łą
usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W ocze ki -
wa niu na wer dykt Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 56 ty się cy
po znań skich dział kow ców chce po znać sta no wi sko Pre -
mie ra Rzą du RP w istot nej dla nich kwe stii: ja ka ma być
przy szłość pol skich ogro dów dział ko wych?

Bo ga ta, pięk na i już po nad 100-let nia hi sto ria pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go, któ re po wsta ło by za spa ka jać

po trze by naj uboż szych Po la ków, do brze spraw dzi ła się i
na dal spraw dza w na szym spo łe czeń stwie. Ogro dy w pol -
skich mia stach utrzy mu ją sa mi dział kow cy. Opie ra jąc
swo je funk cjo no wa nie w zde cy do wa nej więk szo ści na
pra cy spo łecz nej swo ich człon ków ogro dy bu du ją po sta -
wy oby wa tel skie. Po dej mu jąc róż no rod ne ini cja ty wy kie -
ro wa ne do se nio rów, nie peł no spraw nych, dzie ci i mło-
dzie ży ogro dy dział ko we pro wa dzą dzia ła nia pro spo łecz -
ne i po ma ga ją Pań stwu w roz wią zy wa niu wie lu trud nych
spraw pol skich miast. Do ce nia ją te dzia ła nia sa mo rzą dy
więk szo ści miast w Wiel ko pol sce, któ re wspie ra ją ogrod -
nic two dział ko we i trak tu ją sa mo rzą dy dział kow ców po
part ner sku. Chcie li by śmy do cze kać ta kie go sa me go trak -
to wa nia ze stro ny Pa na Pre mie ra i mi ni strów Pa na Rzą -
du. Nie ste ty, pi sa ne do Pa na i do pod le głych Pa nu mi ni s-
trów li sty, pe ty cje i proś by po zo sta ją bez od po wie dzi. Po -
mi mo za po wie dzi po wo ła nia przez Mi ni stra In fra struk tu -
ry ze spo łu pro ble mo we go do roz wią zy wa nia spraw
zwią za nych z ogrod nic twem dział ko wym, ini cja ty wa ta
nie wy szła po za ra my za po wie dzi. Do cie ra ją do nas na to -
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miast gło sy, że Mi ni ster stwo pro wa dzi roz mo wy z oso ba -
mi, któ re kwe stio nu ją praw ne pod sta wy funk cjo no wa nia
Związ ku i usta wy o rod, któ rzy dą żą do roz bi cia Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w imię swo ich par ty ku lar nych
in te re sów, a w szcze gól no ści w ce lu za le ga li zo wa nia przy -
pad ków ła ma nia obo wią zu ją ce go pra wa.

Pa nie Pre mie rze - po znań scy dział kow cy za ufa li Pa nu 
i kie ro wa nej przez Pa na par tii po li tycz nej pod czas ostat -
nich wy bo rów. To wła śnie w Wiel ko pol sce uzy skał Pan
je den z naj wyż szych wy ni ków wy bor czych, na co zło ży -
ły się też gło sy na szych dział kow ców.

Dla te go ma my pra wo ocze ki wać, że zaj mie Pan w tak
waż nej dla nas kwe stii sta no wi sko. Te go sa me go ocze ku -
je my od Mi ni strów Pa na Rzą du.

Wnio sku je my o gwa ran cje dla ist nie nia ogro dów dział ko -
wych w pol skich mia stach. Ocze ku je my, że zgod nie z wo -
lą pol skich dział kow ców usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych bę dzie na dal two rzy ła wa run ki dla ist nie nia i
roz wo ju pol skich ogro dów dział ko wych. Ocze ku je my, że
part ne rem przy dys ku to wa niu i roz wią zy wa niu pro ble mów
pol skich ogro dów bę dzie naj waż niej szy re pre zen tant dział -
kow ców - Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a nie „ka na po we”
sto wa rzy sze nia dział kow ców trosz czą cych się o wła sne in -
te re sy. Ocze ku je my, że Rząd RP zgod nie ze swo imi kon -

sty tu cyj ny mi upraw nie nia mi bę dzie ochra niał pol skie
ogrod nic two dział ko we i two rzył wa run ki do je go roz wo -
ju. Ocze ku je my, że zgod nie z ra por tem NIK, pol skie mia -
sta wy peł nią obo wiąz ki wy ni ka ją ce z usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i bę dą sku tecz nie wspie rać sa mo -
rząd dział kow ców w wal ce o prze strze ga nie prze pi sów pra -
wa, w tym pra wa bu dow la ne go. Ocze ku je my, że za prze s-
ta na zo sta nie prak ty ka mel do wa nia dział kow ców w al ta -
nach ogro do wych, że in spek to rzy nad zo ru bu dow la ne go
bę dą sku tecz nie eg ze kwo wać prze pi sy pra wa bu dow la ne go
w od nie sie niu do po nadnor ma tyw nych al tan.

Pa nie Pre mie rze, to są praw dzi we pro ble my ogrod nic -
twa dział ko we go. Za miast po ma gać w ich roz wią zy wa niu
otrzy mu je my w za mian cią głą wal kę o byt ogro dów dział -
ko wych. Za miast zaj mo wać się dzia łal no ścią wy ni ka ją cą
ze sta tu tu na szej or ga ni za cji, zaj mo wać się mu si my od -
pie ra niem ata ków na na szą usta wę i na nasz Zwią zek. Li -
czy my, że zaj mie Pan Pre mier sta no wi sko w pod no szo-
nych kwe stiach. Pi sa li śmy o tym do Pa na Pre mie ra z try -
bu ny II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i ocze ku je my, że otrzy ma my sa tys fak cjo nu ją cą od po -
wiedź, któ rą chcie li by śmy przed sta wić na szym dział kow -
com pod czas roz po czy na ją cej się kam pa nii spra woz daw-
czej w na szych ogro dach.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ 39 pod pi sówPo znań, 13 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD w Ło dzi
Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Ob ra du ją cy na po sie dze niu dniu 12 mar ca br. człon ko -

wie Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców re pre zen tu ją cy po nad 46 ty się cy ro dzin
użyt ku ją cych dział ki w ogro dach zlo ka li zo wa nych na te -
re nie wo je wódz twa łódz kie go pra gną przed sta wić Pa nu
Pre mie ro wi swo je sta no wi sko do ty czą ce za skar że nia do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych i pro po no wa nych zmian w prze pi sach
do ty czą cych funk cjo no wa nia ogro dów.

Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców wie lo -
krot nie już de kla ro wa li swo je przy wią za nie do obec nie
obo wią zu ją cej usta wy o ROD. Świad czą o tym m.in. pod -
pi sy zbie ra ne w jej obro nie i ty sią ce li stów kie ro wa ne do
naj waż niej szych in sty tu cji pań stwo wych. Wy ra zem jed -
no myśl no ści, mo bi li za cji i de ter mi na cji dział kow ców pra -
gną cych po sza no wa nia ich praw i nie za leż no ści Związ ku
był m.in. ob ra du ją cy we wrze śniu ubie głe go ro ku w War -
sza wie II Kon gres PZD. Po nad 4 ty sią ce de le ga tów jed no -
znacz nie wy ra zi ło swo je po par cie dla ak tu al ne go mo de lu

funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. Ze stro ny obec -
nych na Kon gre sie ofi cjal nych go ści z wi ce pre mie rem pa -
nem Wal de ma rem Paw la kiem na cze le pa dły sło wa
uzna nia dla do rob ku i zna cze nia PZD, a tak że za pew nie -
nia o po mo cy i chę ci współ pra cy z na szą or ga ni za cją. Wie -
rzyć, że by ły to de kla ra cje zło żo ne w imie niu Rzą du.

Pa nie Pre mie rze,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców to or ga ni za cja któ ra 

w ubie głym ro ku ob cho dzi ła ju bi le usz 30-le cia ist nie nia,
to przede wszyst kim po nad mi lio no wa rze sza oby wa te li,
któ ra pra cą i pa sją uczy ni ła z nie za go spo da ro wa nych i za -
nie dba nych grun tów te re ny sta no wią ce oa zy zie le ni 
w gmi nach i mia stach. Dzi siej sze ogro dy dział ko we w
Pol sce są kon ty nu ato ra mi po nad stu let niej tra dy cji ru chu
dział ko we go. Peł nią waż ną funk cję eko lo gicz ną, spo łecz -
ną i edu ka cyj ną. Po wyż sze oko licz no ści spra wia ją, że ma -
my pra wo ocze ki wać po wa ża ne go po dej ścia ze stro ny
or ga nów od po wie dzial nych za istot ne de cy zje po dej mo -
wa ne w na szych spra wach.
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Pa nie Pre mie rze,
Nie do przy ję cia jest do tych cza so we przed mio to we trak -

to wa nie PZD przez wcze śniej Mi ni ster stwo In fra struk tu -
ry a obec nie re sort Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej. Po mi ja nie Związ ku w kon sul ta cjach i pra cach
ana li tycz nych do ty czą cych usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest co naj mniej nie ele ganc kie i nie świad -
czy o czy stych i przej rzy stych za mia rach ini cja to rów tych -
że prac. Ocze ku ją cy na roz pa trze nie przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny wnio sek o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych od -
bie ra my ja ko nie ma ją cy żad ne go uza sad nie nia me ry to -
rycz ne go akt za ma chu na nie za leż ną i sa mo rząd ną or ga ni -
za cję spo łecz ną. Człon ko wie Związ ku pod kre śla ją, że

usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za wie ra roz -
wią za nia od po wia da ją ce wy mo gom no wo cze sne go i de -
mo kra tycz ne go pań stwa. Z te go wzglę du nie wi dzi my
ko niecz no ści do ko ny wa nia w niej zmian.

Ostat nie wy da rze nia w na szym kra ju są do wo dem na to,
że świa do mość spo łecz na wzra sta, a sfe ry rzą dzą ce po -
win ny być otwar te na opi nie tych śro do wisk, któ rych do -
ty czą pro po no wa ne roz strzy gnię cia i ewen tu al ne zmia ny
pra wa. Głę bo ko wie rzy my, że po dzie li Pan ra cje przed sta -
wio ne w ni niej szym sta no wi sku i ja ko Pre mier Rzą du, kie -
ru jąc się przede wszyst kim do brem oby wa te li wes prze
Pan sta ra nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców o za cho -
wa nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w obec nym kształ cie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Człon ko wie łódz kich or ga nów okrę go wych PZD

/-/ 46 pod pi sów
Łódź, 12 mar ca 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Lu bli nie
Pan
Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
W imie niu człon ków Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej

PZD w Lu bli nie zwra ca my się do Pa na o pod ję cie dzia łań
wy ci sza ją cych two rzo nej i co raz bar dziej na si la ją cej się at -
mos fe ry po li tycz no -spo łecz nej zmie rza ją cej do zbu rze nia
ak tu al ne go sys te mu funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko -
we go. Z przy kro ścią do strze ga my to w dzia łal no ści Re sor -
tu In fra struk tu ry, a tak że wie lu po słów Plat for my Oby -
wa tel skiej. Wy ra ża się to przede wszyst kim w kwe stio no -
wa niu kon sty tu cyj no ści usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, dzię ki któ rej pra wie mi lion pol skich ro dzin
ko rzy sta z do bro dziejstw ja kie da ją ogro dy dziad ko we.

Z ar gu men tów ja kie przy tej oka zji są przy ta cza ne wy -
ni ka nie dwu znacz nie, że usta wa na sza sta no wi prze szko -
dę w prze ję ciu na ce le ko mer cyj ne po nad 40 ty się cy ha
zie mi, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ogro dy dział ko we.

Dla te go pol ski ruch dział ko wy pod jął wal kę o za cho wa -
nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ogro dów i dzia łek.
Nasz Zwią zek zrze sza głów nie eme ry tów, ren ci stów i bez -
ro bot nych, a ostat nio co raz czę ściej mło de ro dzi ny na do -

rob ku. Nie po koi nas fakt, że do wal ki prze ciw ko ogro dom
dział ko wym w ostat nich la tach włą czył się Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich, Naj wyż sza Izba Kon tro li, nie któ re ugru po -
wa nia po li tycz ne i go spo dar cze. Pol ski Ruch Dział ko wy
funk cjo nu je od po nad 120 lat. Prze ży li śmy w tym cza sie
róż ne for ma cje i ni gdy ni ko mu dział ki na sze nie prze szka -
dza ły. Wie le sa mo rzą dów wspie ra nas do ta cja mi oraz po -
mo cą ma te rial ną w po sta ci bu do wy in fra struk tu ry ogro -
do wej. Do świad czy li śmy te go i na przy kła dzie na szych
ogro dów. Przy oka zji sa mo rzą dy te re no we ak cen to wa ły
zna cze nie ogro dów w za ła mu ją cej się sy tu acji go spo dar -
czej, któ ra wska zu je, że ogro dy co raz bar dziej bę dą po -
trzeb ne ja ko po moc so cjal na dla wie lu lu dzi w do bie kry-
zy su. Chce my przy po mnieć, że lu dzie bę dą cy u ste ru wła -
dzy w nie od le głej przy szło ści przej dą w stan spo czyn ku 
i wte dy bę dą za bie gać o dział ki. Oby nie by ło za póź no.

Na szym wy stą pie niem pra gnie my włą czyć się i po przeć
tych, któ rzy z ogro dów ślą pe ty cje i proś by o za cho wa nie
ogro dów i za cho wa nie w nie zmie nio nym kształ cie na szej
usta wy o ROD.

Z wy ra za mi sza cun ku
Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej

/-/Jan Mi la now ski

/-/ 4 pod pi syLu blin, 20 lu te go 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Pi -

le – uczest ni cy II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w War sza wie w dniu 22 wrze śnia 2011 ro ku zwra ca ją
się z za py ta niem dla cze go nie zaj mu je Pan Pre mier sta no -
wi ska w tak waż nej dla nas dział kow ców kwe stii ja ką jest
przy szłość ogro dów dział ko wych i ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Wszy scy uczest ni cy Kon gre su z ca łe go kra ju, a by ło nas
bli sko 4 ty sią ce cze ka li na Pa na Pre mie ra..Ra zem z na mi
przy je cha li i cze ka li rów nież sa mo rzą dow cy z róż nych
miast Pol ski, par la men ta rzy ści oraz de le ga cje Na ro do -
wych Związ ków Dział kow ców Nie miec, An glii, Czech 
i Sło wa cji. Nie ste ty przed sta wi cie le mi lio na Pol skich
Dział kow ców oraz za pro sze ni go ście nie mie li moż li wo -
ści wy słu cha nia sta no wi ska Pre mie ra Rzą du Rze czy po -
spo li tej Pol skiej w spra wach dla nas bar dzo waż nych.

Po kon gre sie Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge niusz
Kon drac ki wy sto so wał do Pa na Pre mie ra list in for mu jąc
o spra wach, nad któ ry mi ob ra do wał II Kon gres Pol skie go
Związ ku Dział kow ców oraz prze słał wszyst kie przy ję te
przez uczest ni ków kon gre su sta no wi ska do ty czą ce na szej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 
2005 ro ku.

Pa nie Pre mie rze!
Od Kon gre su mi nę ło już kil ka mie się cy, a my dział kow -

cy i przed sta wi cie le sa mo rzą dów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, okrę go wych za rzą dów i Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców ocze ku je my na Pa na od po wiedź. Dla nas
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku,
któ rą za skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w 2010 ro -
ku I Pre zes Są du Naj wyż sze go jest usta wą, któ ra speł nia
na sze ocze ki wa nia. Nie na le ży jej zmie niać i nisz czyć te -
go co na pod sta wie jej za pi sów do brze funk cjo nu je i słu -
ży mi lio no wi pol skich ro dzin. Je ste śmy zde cy do wa nie
prze ciw ni pro wa dzo nej przez na sze Pań stwo po li ty ce
nisz cze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych I Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, gdyż Zwią zek sku tecz nie bro ni
dział kow ców przed lob by, któ re za wszel ką ce nę - nie ba -
cząc na lu dzi i ich skrom ny dział ko wy „ma ją tek” wy pra -
co wa ny wła sny mi rę ka mi za swo je środ ki - pra gnie
po zy skać grun ty zaj mo wa ne przez ogro dy dział ko we. Li -
czy my Pa nie Pre mie rze, że to wła śnie Pan prze rwie an ga -
żu jąc swój au to ry tet wie lo let nią na szą wal kę o za cho wa nie
praw dział kow ców do upra wia nia ich ogro dów dział ko -
wych i za koń czy pod wa ża nie przez róż ne lob by go spo -
dar cze i po li tycz ne za pi sów Usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

Z po wa ża niem

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Pi le

Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Nasz list prze ka zu je my do: 
– Mar szał ka Sej mu RP, 
– Mi ni stra In fra struk tu ry, 
– par la men ta rzy stów zie mi pil skiej 
– Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie.

Prze wod ni czą cy
/-/ Mie czy sław Gum ny

Za stęp ca Prze w.
/-/ Edward Staw ny

Se kre tarz
/-/ Elż bie ta Tho mas 

Człon ko wie:
/-/ Ire na No wicz
/-/ Zo fia So bec ka

/-/ Woj ciech Urban

Pi ła, 27 lu te go 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Zgo da” w Jelcz -La sko wi cach

Pan
Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Wal ne Ze bra nie człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział -

ko we go „Zgo da” Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Jel -
czu -La sko wi cach zwra ca się do Pa na Pre mie ra o za ję cie
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sta no wi ska i po moc w obro nie Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Na sze wy stą pie nie wy ni ka z pro wa dzo nej od dłuż sze -
go cza su ak cji prze ciw ko Usta wie o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych.

Dział kow cy czu ją się za gro że ni i zbul wer so wa ni. Zmia -
na Usta wy, któ ra gwa ran tu je nam wszyst kie pra wa i za bez -
pie cze nia jest bar dzo do brą Usta wą, a w wy ni ku ja kich kol -
wiek zmian dział ki w ROD i Pol ski Zwią zek Dział kow ców
prze sta nie ist nieć (a te go nie chcie li by śmy do cze kać).

Dla cze go lek ce wa ży się przed sta wi cie li naj więk szej or -
ga ni za cji w Pol sce- mi lio na ro dzin dział kow ców?

Uprzej mie pro si my o spo wo do wa nie za nie cha nia tych
nie ko rzyst nych dzia łań, oraz o uży cie wszel kich wpły wów
i sta rań, by od stą pio no od zmian w Usta wie o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Nie tyl ko pro si my, ale wręcz żą da my wy co fa nia z Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go. Ocze ku je my za ję cia sta no wi ska Pa na Pre mie ra w
tej spra wie.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Wła dy sła wa Lech

Ko mi sja Re wi zyj na
/-/

Skarb nik
/-/ Zdzi sła wa Ko zu lak

Jelcz -La sko wi ce, 10 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Le śna Po la na” w Zie lo nej Gó rze

Sz. P. Do nald Tusk 
Pre zes Ra dy Mi ni strów RP
War sza wa

STANOWISKO
dział kow ców ROD „Le śna Po la na” w Zie lo nej Gó rze pod ję te na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym 

w dniu 24.03.2012 r.

W 2005 ro ku Sejm przy jął usta wę o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych, któ rą z wiel kim za do wo le niem i apro -
ba tą przy ję ło ca łe śro do wi sko pol skich dział kow ców.

Usta wa ta gwa ran tu je nam za rów no ty tuł praw ny do
użyt ko wa nia dzia łek jak i wła sność na sa dzeń tam wy ko -
na nych oraz ca łej in fra struk tu ry, któ rą to in fra struk tu rę na -
kła dem wła snych sił i środ ków wy ko na li śmy przez ca ły
pra wie 40 let ni okres ist nie nia na szych dzia łek,

Ogro dy na sze słu żą nam za rów no do pra cy jak i wy po -
czyn ku. Kon ty nu ując tra dy cje ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go sta ra li śmy się re ali zo wać na sze ma rze nia o
ak tyw nym i uży tecz nym wy po czyn ku oraz roz wi ja niu za -
in te re so wań ogrod ni czych. Usta wa o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych jest dla nas je dy nym orę żem w wal ce
o ochro nę na szych praw. Dzi siej sze Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we są kon ty nu ato ra mi po nad stu let niej tra dy cji ru -
chu dział ko we go w Pol sce. Po mi mo upły wu lat, prze mian
ustro jo wych i spo łecz nych nie zma la ło ich zna cze nie dla
spo łe czeń stwa.

Po zy tyw na ro la, ja ką peł nią ogro dy w za spo ka ja niu na -
szych po trzeb re kre acyj nych i so cjal nych to naj waż niej -
szy i cią gle ak tu al ny cel przy świe ca ją cy idei ru chu
dział ko we go. Obec na usta wa z lip ca 2005 r, de fi niu je
ogro dy, ja ko obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej. Przy wra ca -
nie przy ro dzie zde gra do wa nych eko lo gicz nie te re nów,

wzbo ga ca nie kra jo bra zu, two rze nie śro do wi ska na tu ral ne -
go przy ja zne go czło wie ko wi, in te gra cja spo łecz na, współ -
pra ca z in sty tu cja mi edu ka cyj ny mi to pod sta wo we funk cje
ROD, bę dą cych ele men tem funk cjo no wa nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, Wszyst kie te ele men ty funk cjo no -
wa nia za pew nia nam wy żej wy mie nio na usta wa.

Dla te go też z wiel kim nie po ko jem ob ser wu je my dzia ła -
nia nie któ rych or ga nów kon sty tu cyj nych pró bu ją cych
„ma ni pu lo wać” przy usta wie o ROD.

Wią że się to z wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją usta wy o ROD, co
za gra ża bez po śred nio ist nie niu na szych ogro dów. Wnio -
sek ten uzna je my za szko dli wy spo łecz nie, na ru sza ją cy
na by te od wie lu dzie siąt ków lat pra wa dział kow ców, w
tym pra wo do wła sno ści obiek tów i na sa dzeń, pra wo
związ ku do wła sno ści bu dyn ków ogro do wych, zwol nie nia
po dat ko we, a przede wszyst kim pra wo do ist nie nia ogro -
dów dział ko wych w, struk tu rze miast i gmin.

Czy za wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP nie
kry ją się in te re sy tak ży wot nie za in te re so wa nych ogro da -
mi ROD in we sto rów i de we lo pe rów?

I na su wa ją ce się in ne py ta nie – czy to Or ga ny Pań stwa
są dla spo łe czeń stwa, czy od wrot nie?

Sto imy na sta no wi sku, iż wła dza pu blicz na zo bo wią za na
jest wziąć pod uwa gę gło sy mi lio na człon ków Pol skie go



180

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu,
zrze sza ją ce go 640 dział kow ców, zwra ca się do Pa na Pre -
mie ra Rzą du RP o po sza no wa nie i obro nę praw pol skich
dział kow ców za pi sa nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Do cie ra ją ce do nas sy gna ły o pra cach w Mi -

ni ster stwie Trans por tu i Bu dow nic twa nad zmia ną usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, to czą ce się bez udzia -
łu naj więk szej or ga ni za cji pol skich dział kow ców, ja ką jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, na pa wa ją nas smut kiem 
i ogrom nym nie po ko jem. Bo imy się utra ty do rob ku po ko -
leń dział kow ców. Oba wia my się, że moż ni te go świa ta ze -
chcą w bli skiej przy szło ści na te re nach na sze go Ogro du

Związ ku Dział kow ców, bo wiem to oni uzna li funk cjo nu ją -
ce we wła snej usta wie roz wią za nia za naj lep sze z moż li -
wych i w jej obro nie ze bra li po nad 620 tys. pod pi sów.
Spo łecz ność dział kow ców sta no wi prze krój ca łe go spo łe -
czeń stwa i wszyst kich opcji po li tycz nych, bę dąc da le ko nie -
do ce nio ną struk tu rą spo łecz ną, Ogro dy dział ko we są
po trzeb ne lu dziom zwłasz cza tym star szym i mniej za moż -

nym, któ rzy sta no wią więk szą część na szej „spo łecz no ści”.
Ape lu je my do sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o

da le ko idą ce zro zu mie nie na szych pra gnień i po trzeb,
ocze ku jąc de cy zji zgod nej z pra wem i obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi, ale rów no cze śnie z sze ro ko po ję tym in te re -
sem spo łecz nym. Pro si my pa na Pre mie ra o zro zu mie nie
na szych obaw i po moc spraw czą w obro nie na szych praw.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Le śna Po la na” w Zie lo nej Gó rze

/-/ 34 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu

Pre mier Rzą du RP 
Pan Do nald Tusk 

My dział kow cy, wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw
wszel kim pró bom zmian w usta wie o ROD, wnie sio nych
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go RP.

Obec na usta wa pod każ dym wzglę dem gwa ran tu je nam
po rzą dek praw ny w ogro dach dział ko wych. Prze cież tę
usta wę przy jął Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej. Uwa ża -
my, że obec nie ist nie ją ca Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r.,
jest spra wie dli wa, nie krzyw dzą ca ni ko go i dla te go też nie
ma naj mniej szej po trze by jej zmie niać.

Tym sa mym, sprze ci wia my się świa do me mu nisz cze -
niu wie lu po ko leń do rob ku ogrod nic twa dział ko we go.
Pra gnie my przy po mnieć, że nie ko rzy sta my z żad nych do -

ta cji pań stwa, je ste śmy or ga ni za cją nie za leż ną i do brze
funk cjo nu ją cą, któ ra utrzy mu je się tyl ko i wy łącz nie z
wła snych skła dek.

Z ca łym sza cun kiem chcie li by śmy po in for mo wać Pa na
Pre mie ra, że je ste śmy za nie po ko je ni tak dłu gim za sto jem
w po dej mo wa niu de cy zji w spra wie PZD na szcze blu
władz cen tral nych i Są du Naj wyż sze go. Z przy jem no ścią
i uwa gą wy słu cha li by śmy opi nii w spra wie PZD tak wiel -
kiej i sza cow nej oso by jak Pan Pre mier RP.

W związ ku z po wyż szym, pro si my i ape lu je my o po zo -
sta wie nie bez zmian na szej usta wy, któ ra po zwa la nam na
spo koj ne i bez piecz ne upra wia nie na szych dzia łek.

Z po wa ża niem

/-/ Sta ni sław Re ska

Wal ne Ze bra nie ROD im. Świer czew skie go w Zie lo nej Gó rze

Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP 

STANOWISKO
Człon ków PZD, ze bra nych na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym ROD im. Świer czew skie go

w dniu 25.03.2012 r. w Zie lo nej Gó rze
w spra wie utrzy ma nia w nie zmie nio nym kształ cie Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

z dnia 8 lip ca 2005 r.

Zie lo na Gó ra, 25 mar ca 2012 r.
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Po znań, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. J. Sło wac kie go w Ro goź nie

Pre mier Rzą du RP
Pan Do nald Tusk

Sza now ny pa nie Pre mie rze RP,
Dział kow cy ROD im. J. Sło wac kie go w Ro goź nie

Wlkp. zgro ma dze ni w dniu 17.03.2012 r. na Wal nym Ze -
bra niu Spra woz daw czym zwra ca my się do Pa na Pre mie -
ra RP z proś bą o wspar cie dzia łań w obro nie usta wy 
o ROD z 08.07.2005 r.

Ufa my, że pan Pre mier udzie li wszel kiej po mo cy w za -

cho wa niu pol skich ogro dów dział ko wych i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, do któ re go na le ży oko ło mi lion
Po la ków.

W za łą cze niu prze sy ła my sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia
Spra woz daw cze go, z na dzie ją, że po dej mie Pan wszel kie
kro ki, aby za cho wa ne zo sta ły pra wa dział kow ców za pi -
sa ne w/w usta wie.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Za rząd i dział kow cy Ro goź no, 17 mar ca 2012 r.

urzą dzać swo je in we sty cji przy no szą ce im kro cio we do cho -
dy. A co z na mi - pol ski mi dział kow ca mi?

Nasz ogród jest otwar tym ogro dem, z któ re go ko rzy sta -
ją nie tyl ko sa mi dział kow cy. Dział kę u nas ma ją nie peł -
no spraw ni. Z ogro du ko rzy sta ją cho rzy na cho ro bę
Al zhe ime ra. Za pra sza my do ogro du mło dzież i se nio rów
z mia sta Po zna nia. Czy to wszyst ko ma znik nąć, bo nie -
któ rzy przed sta wi cie le świa ta po li ty ki nie chcą ogro dów w
pol skich mia stach?

Pa nie Pre mie rze, co sta ło się z uzgod nie nia mi za war ty -
mi z PZD w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry o wo li po wo ła -
nia ze spo łu do roz wią zy wa nia pro ble mów ogrod nic twa
dział ko we go?

Pa nie Pre mie rze, dla cze go ani Pan ani in ny przed sta wi -

cie Rzą du nie od po wia da cie na pi sma, sta no wi ska i ape le
pol skich dział kow ców? Czy mi lion pol skich ro dzin nie
za słu gu je na za ję cie sta no wi ska i uspo ko je nie śro do wi ska
tar ga ne go nie koń czą cą się ba ta lią o swo je dział ki, ogro -
dy, swo ja usta wę i swój Zwią zek? Dla cze go ktoś chce
znisz czyć do ro bek po nad 110 lat pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go, któ re w swo im za ło że niu mia ło słu żyć naj -
uboż szej czę ści pol skie go spo łe czeń stwa i któ re swo ją mi -
sje do brze wy peł nia?

Wal ne Ze bra nie na sze go Ogro du ape lu je do Pa na Pre -
mie ra o przed sta wie nie kla row nej de kla ra cji, co sta nie się
z na szy mi ogro da mi? Li czy my, że Pan Pre mier i Rząd RP
nie do pusz cza do wy rzą dze nia krzyw dy ty siąc om pol skich
ro dzin.

Z wy ra za mi na leż ne go sza cun ku 
w imie niu ze bra nych dział kow ców

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ze non Ptak 

/-/ Hen ryk Garszt ka

Wal ne Ze bra nie ROD im. Emi lii Gier czak w Ko sza li nie

Pan
Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP 

PRO TEST
uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD im. Emi lii Gier czak w Ko sza li nie

My dział ko wi cze ROD im. Emi lii Gier czak w Ko sza li -
nie, uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
Ogro du pro te stu je my i ocze ku je my od stą pie nia od zło żo -

ne go wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
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ko wych. W na szej opi nii jest to ni czym nie uza sad nio ny
atak na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, na or ga ni za cje sa -
mo rząd na, sa mo dziel ną i nie za leż ną. Ata ku jąc Zwią zek
pró bu je się osła bić na szą or ga ni za cję i stwo rzyć moż li -
wość szyb kie go przej mo wa nia te re nów ogro dów dział ko -
wych na ce le ko mer cyj ne. Po słu gu jąc się no śnym ha słem
o mo no po lu w za kre sie za rzą dza nia ogro da mi dział ko wy -
mi w spo sób nie uza sad nio ny pod kre śla się nie zgod ność
na szej usta wy z tzw. „za sa da mi de mo kra tycz ne go pań stwa
praw ne go”.

I Pre zes Są du Naj wyż sze go dą ży do zni we cze nia do rob -
ku i osią gnięć ro dzin nych ogro dów, w tym na sze go ogro -

du, któ ry w ubie głym ro ku ob cho dził ju bi le usz 35-le cia
ist nie nia.

Pa nie Pre mie rze ma my żal do Pa na o lek ce wa że nie
przez Plat for mę Oby wa tel ską ty się cy pro te stów, uchwał 
i sta no wisk Związ ku. To my dział ko wi cze je ste śmy rów -
nież waż nym i zna czą cym ele men tem pol skie go spo łe -
czeń stwa i w ra mach pra wa sa mi chce my się or ga ni zo wać
i na le żeć do Pol skie go Związ ku Dział kow ców je dy ne go
gwa ran ta ist nie nia ogro dów dział ko wych.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę sta now czo pro te stu je my
prze ciw ko dzia ła niom or ga nów Na sze go Pań stwa wo bec
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Jan Ma zur

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ry szard No wak

Ko sza lin, 17 mar ca 2012 r.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Pod sta wo wym za da niem ogro dów dział ko wych by ło i

jest wspo mo że nie naj uboż szych człon ków spo łe czeń stwa
po przez umoż li wie nie im pro wa dze nia upraw ogrod ni -
czych na wła sne po trze by, oraz za pew nie nie do stę pu do
ak tyw ne go wy po czyn ku i kon tak tu z przy ro dą. Dział ki są
rów nież na tu ral nym miej scem dla utrwa la nia mię dzy po -
ko le nio wych wię zi ro dzin nych, a spo łecz no ści ogro do we
za rzą dza ne przez or ga ny dział kow ców od za wsze kre owa -
ły po czu cie współ od po wie dzial no ści, któ ra jest fun da men -
tem spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Ro la ogro dów dział ko wych, ni gdy nie ogra ni cza ła się
wy łącz nie do za spo ka ja nia po trzeb dział kow ców. Słu żą
one, tak że ogó ło wi człon ków spo łecz no ści lo kal nych.
Ogro dy są otwar te na ze wnątrz, a śro do wi sko dział kow -
ców po dej mu je Ini cja ty wy spo łecz ne, jak np. współ pra ca
z do ma mi dziec ka i szko ła mi, ak cje wspie ra nia naj uboż -
szych, czy or ga ni zo wa nie wy po czyn ku dla osób star szych.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Wy dłu że nie wie ku eme ry tal ne go w Pol sce do 67 lat dla

ko biet i męż czyzn to za sad na sta je się po moc ogro dom,
aże by stwo rzyć In fra struk tu rę i by mo gli ra zem z dział -
kow ca mi wy po czy wać miesz kań cy miast na te re nach Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Pa nie Pre mie rze, 
Jest już naj wyż szy czas aże by pod jąć de cy zję o wy co fa -

nie zło żo ne go wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o zmia ny w tre ści usta wy z 2005 r. o ROD. Do daj my, że
je ste śmy w fa zie kry zy su świa to we go i sta raj my się
ustrzec się od kry zy su kra jo we go.

Pa nie Pre mie rze,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją spo łecz -

ną wy róż nia ją cą się na ru chu ogrod nic twa dział ko we go
ze wzglę du na do bre re gu la min ROD oraz ko le gial ny i de -
mo kra tycz ny sys tem w swej dzia łal no ści bie rze pod uwa -
gę nie tyl ko in te re sy dział kow ców ale i miast, spo łe -
czeń stwa i Pań stwa, co po twier dzi ła 30-let nia prak ty ka
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Usta wa z 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych jest wy so ko oce nia na i ak cep to wa na przez ca łe
śro do wi sko dział kow ców jak rów nież przez znacz ną część
sa mo rzą dów i po li ty ków róż nych szcze bli co zo sta ło po -
twier dzo ne przez przed sta wi cie li Rzą du RP i przed sta wi -
cie li ugru po wań po li tycz nych na II Kon gre sie PZD i na
IX Zjeź dzie PZD w 2011 r. Dział kow cy swo je sta no wi -
sko do praw okre ślo nych w usta wie o ROD, wy ra zi li na li -
stach obro ny usta wy, na któ rych zło żo no 620 ty się cy

Wal ne Ze bra nie ROD „Wy spa Puc ka” w Szcze ci nie

Pre mier RP
Pan Do nald Tusk

STANOWISKO
dział kow ców ROD „Wy spa Puc ka” w Szcze ci nie pod ję te na Wal nym Ze bra niu 

w dniu 16-03-2012
w spra wie po zo sta wie nia w nie zmie nio nej wer sji Usta wy z 2005 r. o ROD
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pod pi sów oraz kil ku ty sią cach li stów zbio ro wych  skie ro -
wa nych do I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, Sej mu i Se na tu i do Pa na Pre mie ra – nie
uzy sku jąc do tych czas żad nej od po wie dzi.

Opi nie dział kow ców są jed no znacz ne i pro si my o po -

zo sta wie nie ogro dów dział ko wych w Pol sce w spraw dzo -
nej for mu le. Dla nas dział ka to wspar cie eko no micz ne 
i czę sto je dy ne miej sce wy po czyn ku. Ogro dy dział ko we to
urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej. Nie niszcz my te go.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Ży wioł” w Wo ło wie 

do Pre mie ra, Pa na Do nal da Tu ska

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Wal ne Ze bra nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
„Ży wioł” w Wo ło wie pro te stu je prze ciw ko li kwi da cji
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 8 lip -
ca 2005 r. i po zba wie nia nas ty tu łu praw ne go do użyt ko -
wa nia dzia łek. Pro te stu je my prze ciw ko wnio skom
zło żo nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go o li kwi da cji w ca ło ści usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych oraz wnio sek Mar szał -
ka Sej mu Pa na Grze go rza Sche ty ny, po pie ra ją ce go
wnio ski, jak rów nież wnio sek pro ku ra to ra ge ne ral ne go.

Wal ne Ze bra nie w ca ło ści pro te stu je prze ciw ko ta kie mu
dzia ła niu, jak do wia du je my się, że obec na Pa ni Mar sza łek
Sej mu, Ewa Ko pacz, po ci chu dzia ła w Sej mie nad no we -

li za cją usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Wy ra ża my sprze ciw wo bec ko lej nej pró bie li kwi da cji
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Jest to nie -
zgod ne ze sta no wi skiem Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, jak rów nież ze sta no wi skiem Pre zy den ta Rze czy-
po spo li tej Pol skiej, Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
któ ry prze słał Ust do uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców z wy ra za mi
po dzię ko wa nia za 120 lat tra dy cji i tak pięk ne go dzia ła nia
spo łecz no ści lo kal nej w ca łym kra ju.

Na do wód na sze go pro te stu przed kła da my li stę osób po -
pie ra ją cych nas w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Pre zes
/-/ mgr Wi told Stan kie wicz

/-/ 7 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Gro no” w Zie lo nej Gó rze

Pre mier Rzą du RP 
War sza wa

STANOWISKO
Człon ków PZD ze bra nych na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym ROD „Gro no” 

w dniu 25.02.2012 r. w Zie lo nej Gó rze
w spra wie utrzy ma nia w nie zmie nio nym kształ cie Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

My dział kow cy, wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw
wszel kim pró bom zmian w usta wie o ROD, wnie sio nych
przez I Pre ze sa SN Rze czy po spo li tej Pol skiej do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz róż ne
opcje po li tycz ne. Obec na usta wa jest do brym do ku men -
tem praw nym, gwa ran tu ją cym nam dział kow com kla row -
ny po rzą dek praw ny w ogro dach dział ko wych.

Prze cież tę usta wę przy jął Sejm Rze czy po spo li tej Pol -
skiej.

Uwa ża my, że obec na Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. jest
do bra i nie ma naj mniej szej po trze by jej zmie niać. Tym
sa mym, sprze ci wia my się świa do me mu nisz cze niu do rob -
ku wie lu po ko leń ogrod nic twa dział ko we go. Pra gnie my
przy po mnieć, że nie ko rzy sta my z żad nych do ta cji pań -
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stwa, je ste śmy or ga ni za cją nie za leż ną i do brze funk cjo -
nu ją cą, któ ra utrzy mu je się tyl ko i wy łącz nie z wła snych
skła dek. Dla dział kow ców du żej rze szy eme ry tów i ren ci -
stów ogro dy dział ko we sta no wią je dy ne miej sce wy po -
czyn ku, re kre acji oraz spo tkań, z uwa gi na ni skie eme-
ry tu ry i ren ty.

Dla te go też pro si my i ape lu je my o po zo sta wie nie bez
zmian na szej do brej usta wy, któ ra po zwa la nam na spo -
koj ne i bez piecz ne upra wia nie na szych dzia łek.

Tyl ko Pol ski Zwią zek Dział kow ców i obec na Usta wa
jest osto ją i gwa ran tem ist nie nia Na szych Ogro dów.

Wi ce pre zes
/-/ Ka zi mierz Tu ro nek

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Adam Ra dzio

Pre zes Za rzą du
/-/ Bog dan Ku bic ki

Zie lo na Gó ra, 25 lu te go 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „We ster plat te” we Wro cła wiu

Sza now ny Pan
Do nald Tusk Pre mier RP 

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD „We ster plat te” we

Wro cła wiu po raz ko lej ny ape lu ją do Pa na o za in te re so wa -
nie i za ję cie sta no wi ska w spra wie usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Do ku men tu re gu lu ją ce go pra wa
mi lio no wej rze szy dział kow ców - oby wa te li na sze go kra ju.

Pa nie Pre mie rze!
Z nie po ko je ni ob ser wu je my, że na sze spra wy so cjal ne 

i kul tu ro we są w po li ty ce kra ju cał ko wi cie po mi ja ne. Bo
czyż moż na na zwać za in te re so wa niem de kla ra cje przed -
wy bor cze, któ re w prak ty ce są tyl ko pu sty mi sło wa mi? Z
nich nic kon struk tyw ne go nie wy ni ka. Tym cza sem set ki
ty się cy lu dzi po zo sta wio nych sa mych so bie ko rzy sta jed -
nak z za ple cza so cjal ne go ja kie da je im dział ka, re la cji
kul tu ro wych i spo łecz nych w ogro dach, oraz z praw dzi wej
szko ły sa mo rząd no ści. Czy te war to ści nie ma ją dla spo -
łe czeń stwa oby wa tel skie go żad ne go zna cze nia?

Li czy my na to, że otwo rzy się Pan na na sze ocze ki wa -
nia tj. uzna nie zna cze nia naj więk szej or ga ni za cji po za rzą -
do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Zwią zek i usta wa
da je nam ochro nę praw ną i po czu cie bez pie czeń stwa. 
O wię cej nie wno si my.

Ogrom na rze sza dział kow ców to lu dzie star si, dla któ -
rych dział ka jest ich „miej scem na zie mi” – spi żar nią, sto -
łów ką, pa sją. Nie bez zna cze nia jest funk cja te ra peu tycz na
– proz dro wot na, psy cho lo gicz na, spo łecz na, re ha bi li ta cyj -
na. Dzię ki ak tyw no ści czu je my się zdrow si i po trzeb ni.

Wśród nas jest wie le ro dzin z dzieć mi, dla któ rych dział -
ka to za ple cze go spo dar cze, so cjal ne i re kre acyj ne. To w
ogro dach dzie ci z ro dzi ca mi i dziat ka mi, spę dza ją swój
wol ny czas, wa ka cje, a ro dzi ny wcza sy. Ist nie ją ca usta wa
stwa rza nam ta kie moż li wo ści. 

Pa nie Pre mie rze!
Czas po chy lić gło wę nad na szą gru pą spo łecz ną. Po pa -

trzeć na nas przez pry zmat czło wie czeń stwa, a nie tyl ko
pie nią dza i zy sków ja kie mo gą dać te re ny ogro dów. Ape -
lu je my o to, aby w po li ty ce waż niej szy był czło wiek niż
biz nes! Ocze ku je my, że Pan, ja ko Pre mier wy bra ny przez
oby wa te li na sze go kra ju – dział kow cy to tez oby wa te le -
po prze na sze żą da nia i usta wa o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych po zo sta nie bez zmian. Nie ma ogro dów bez
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i usta wy o ROD.

Li czy my na Pa na oby wa tel ską po sta wę i pod ję cie okre -
ślo nych dzia łań.

Dział kow cy ROD We ster plat te we Wro cła wiu

Wro cław, 3 mar ca 2012 r.

Ze bra nie Za rzą du ROD im. St. Sta szi ca w Pi le

Pan, Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
W dniu 22 wrze śnia 2011 ro ku od był się II Kon gres Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców, w któ rym uczest ni czy ło

4000 dział kow ców z te re nu ca łe go kra ju oraz wie lu za pro -
szo nych go ści w tym przed sta wi cie li władz pań stwo wych. 

Z przy kro ścią przy ję li śmy in for ma cję o bra ku Pa na
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obec no ści na na szym Kon gre sie, na któ rym przy ję li śmy
sze reg waż nych do ku men tów do ty czą cych roz wo ju ru chu
dział ko we go w Pol sce i na sze go Związ ku.

W związ ku z ist nie ją cym za gro że niem wni ka ją cym 
z za skar że nia na szej usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go ocze ki wa li śmy za ję cia sta no wi ska przez za pro szo nych
go ści, w tym przez Pre mie ra Rzą du RP w na szej spra wie.
Nie ste ty ta kie go sta no wi ska nie do cze ka li śmy się.

Po II Kon gre sie w dniu 27 wrze śnia 2011 r. Pan Eu ge -
niusz Kon drac ki Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD wy sto so wał
do Pa na Pre mie ra list spe cjal ny ce lem za ję cia sta no wi ska
w kwe stii przy szło ści pol skich ogro dów dział ko wych. Na
ten list dział kow cy rów nież nie otrzy ma li od po wie dzi.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Roz po czy na się okres wal nych ze brań spra woz daw -

czych. W na szym Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im.
St. Sta szi ca w Pi le ta kie ze bra nie od bę dzie się w dniu 
31 mar ca 2012 r. Dział kow cy bę dą się py tać człon ków Za -
rzą du, co da lej z na szy mi dział ka mi i ogro da mi oraz na szą
usta wą? Czy Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo sta nie roz -
wią za ny? Czy zo sta nie my ob cią że ni no wy mi po dat ka mi
od grun tu i al tan? Czy to praw da, że w przy pad ku li kwi -
da cji dział ki za na sza, wła sność w po sta ci na sa dzeń i na -
nie sień nie otrzy ma my od szko do wa nia, a swo ich praw
każ dy dział ko wicz bę dzie mu siał do cho dzić oso bi ście 
w są dzie? – oraz wie le in nych po dob nych py tań.

Pa nie Pre mie rze!
Zwra ca my się do Pa na po raz ko lej ny o za ję cie sta no wi -

ska w tak waż nej dla nas spra wie.

Uczest ni cy ze bra nia Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go im. St. Sta szi ca w Pi le

Księ go wa
/-/ Bar tosz Ma ria

Pre zes Za rzą du
/-/ Kierz kow ski An drzej

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Gry zło Ro man

Se kre tarz
/-/ Wę glar czyk An na

Człon ko wie:
/-/ Nie do py ta ła Zbysz ko

/-/ Ma la ga Ka zi mierz 

Z -ca Przew. Kom. Re wi zyj nej
/-/ Zdu nek Elż bie ta 

Przew. Kom. Roz jem czej
/-/ Fla kie wicz Hen ryk 

Pi ła, 6 mar ca 2012 r.

Kon fe ren cja De le ga tów ROD w Głub czy cach
Pre mier Rzą du RP
Pan Do nald Tusk

APEL
Człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go w Głub czy cach wo je wódz two opol skie 

ob ra du ją cych na KONFERENCJI De le ga tów, 

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Od po nad 20 lat my dział kow cy je ste śmy obiek tem nie -

ustan nych ata ków na na sze pra wa i struk tu ry na szej or ga -
ni za cji PZD. W lip cu ubie głe go ro ku ob cho dzi li śmy szó stą
rocz ni cę uchwa le nia przez Sejm RP obec nej do brej usta wy
o ROD. Ta usta wa jest po kło sem do tych cza so wych do -
świad czeń, błę dów le gi sla cyj nych z prze szło ści i sta no wi
opty mal ne roz wią za ne le gi sla cyj ne. Nie ste ty i ta usta wa 
w swo jej krót kiej hi sto rii jest rów nież na chal nie ata ko wa -

na. Ata ko wa na usta wa do ty czy prze cież lo sów nas po nad
mi lio na dział kow ców, a ra zem z na szy mi ro dzi na mi sta no -
wi my rze szę kil ku mi lio nów pra cu ją cych lu dzi.

Tak więc usta wa ta to nie tyl ko za pis pa pier ko wy to los
kil ku mi lio nów lu dzi, ich na dzie je i pra gnie nia. To rów -
nież wy nik wy pra co wa nych pięk nych po ła ci zie le ni w na -
szych mia stach. Pra gnę przy po mnieć, że ta ką opi nię
po dzie la spo łecz ność mię dzy na ro do wa. 

W ubie głym ro ku na za pro sze nie Pa na Pre zy den ta RP
od był swe go cza su, bę dąc w War sza wie spa cer he li kop te -
rem nad War sza wą Pre zes UEFA Pan Mi cha el Pla ti nii. Py -
ta ny o wra że nia przez dzien ni ka rzy po wie dział: jest
za chwy co ny zie le nią, du żo zie le ni. Pan Pla ti nii sło wem
nie wspo mniał o sta dio nie czy in nych bu do wa nych wów -
czas obiek tach na Eu ro 2012.

Ta zie leń to wła śnie na sze ogro dy. Ogro dy po wsta łe czę -

Zwra ca my się z go rą cą i ser decz ną proś bą o po waż ne
roz wa że nie moż li wo ści i za ję cie zde cy do wa ne go sta no -
wi ska w spra wie wy co fa nia z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
RP wnio sku Pa na prof. Le cha Gar doc kie go o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP na szej usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 ro ku o ROD.
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sto na wy sy pi skach śmie ci, ba gnach i nie użyt kach. Dzi -
siaj grun ty te sta no wią ła ko me ką ski dla ko mer cji. Ogro -
dy to na sze do bro wspól ne, tak jak War sza wa. Nie moż na
do pu ścić do te go, aby ko mer cja za mie ni ła tą zie leń w ka -
mien ne pu sty nie. Pro wa dzo ny atak jest skie ro wa ny prze -
ciw ko lu dziom o naj niż szych do cho dach, w po de szłym
wie ku i scho ro wa nym. Dla lu dzi tych dział ka jest ro dza -
jem świad cze nia so cjal ne go.

Dział kow cy u schył ku swo je go ży cia ma ją pra wo do -
ma gać się spo ko ju i sta bi li za cji, tym cza sem spo ty ka ich
stres i nie pew ność. Na sze ogro dy są otwar te, są one
wdzięcz nym obiek tem spa ce rów od by wa nych przez np.
przed szko la ków, peł nią funk cję edu ka cyj ną. Nie ma pięk -
niej sze go wi do ku jak gru pa przed szko la ków spa ce ru ją ca
po ogro dzie, za chwy ca ją ca się Zie le nią i kwia ta mi. Nie
moż na do pu ścić do te go, aby mło dy czło wiek oglą dał zie -
leń, kwia ty czy zio ła w ogro dzie bo ta nicz nym.

Do tych czas róż ne gre mia dział kow ców skie ro wa ły do
waż nych or ga nów RP kil ka ty się cy wnio sków, ape li czy
pro te stów w obro nie na szej usta wy. W wy stą pie niach tych
pod no szo no za rzu ty me ry to rycz ne prze ciw ko wnio sko wi.
by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, a tym sa mym nie
chce my ich po wta rzać. 

Speł nie nie na sze go ape lu po zwo li dział kow com od po -

cząć i ode tchnąć z ulgą. Dział kow cy są świa do mi jak
groź ny jest obec ny atak. Po wo dze nie te go ata ku przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym bę dzie bez względ nie wią -
żą ce dla usta wo daw cy, par tii po li tycz nych i Rzą du RP. Dla
dział kow ców ta ki fi nał ozna czać bę dzie kom plet ną klę skę
i przy spie szo ny ko niec ży cia ty się cy lu dzi, któ rzy nie bę -
dą w sta nie te go wy trzy mać. 

Struk tu ry na sze go pań stwa nie są kom plet nie go to we na
przy ję cie po nad mi lio no wej or ga ni za cji, jej ma jąt ku, pro -
ble mów i struk tur or ga ni za cyj nych. 

Rzu ca nie na żer ko mer cji na szych ogro dów spo wo du je
kom plet ną anar chię, ko rup cję i in ne pa to lo gie na ska lę
wręcz nie wy obra żal ną. 

Zwią zek nasz ni gdy nie pro te sto wał, gdy na ce le do bra
spo łecz ne go na le ża ło od dać część na szych ogro dów. Do -
brym przy kła dem jest tu taj m.in. sta dion w Gdań sku, bli -
skim Pa na ser cu, któ ry po wstał na te re nie wła śnie na szych
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Chce my w tym miej scu przy po mnieć sło wa ta kich szla -
gie rów wo kal nych jak „Na ka mie niu kwia ty nie ro sną”,
czy Ja nu sza Ko fty „Pa mię taj cie o ogro dach”. 

Z wy ra za mi sza cun ku dla Pa na sta rań i wal kę 
dla Pol ski i do bra jej oby wa te li

Se kre tarz ROD 
/-/ Ja dwi ga Zy der

Pre zes ROD
/-/ Wł. Ku rek

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ Le szek Ru sin

/-/ 54 pod pi sy de le ga tów
Głub czy ce, 14 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

STANOWISKO
Za rzą du Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Ży wioł” w Wo ło wie do Pa na Pre mie ra Do nal da Tu ska

Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Ży wioł”
w Wo ło wie po za po znał się ze wszyst ki mi ma te ria ła mi
skie ro wa ny mi do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, mia no wi -
cie z wnio skiem i Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, pi smem
Mar szał ka Sej mu Pa na Grze go rza Sche ty ny i wnio skiem
Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go o li kwi da cji usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 8 lip ca 2005 r. i po zba -
wie niu nas, dział kow ców, ty tu łu praw ne go do użyt-
ko wa nia dzia łek.

Za rząd wy ra ża zde cy do wa ny sprze ciw wo bec ko lej nej

pró by li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nad -
mie nia my, że obec ny Sejm pod kie run kiem Pa ni Mar sza -
łek Ewy Ko pacz czy ni sta ra nia o no we li za cję ust. 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Jest to wbrew sta -
no wi sku Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz ca łej rze -
szy ogrod nic twa dział ko we go z 620 tys. pod pi sów 
w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Na do wód na sze go sta no wi ska prze sy ła my li stę z pod -
pi sa mi Wal ne go Ze bra nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych z dn. 3 mar ca 2012 r.

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr Wi told Stan kie wicz

/-/ 7 pod pi sów
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Sza no wa ny Pa nie Pre mie rze,
W za łą cze niu do ni niej sze go pi sma prze sy ła my na rę ce

Pa na Pre mie ra „Sta no wi sko Za rzą du Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go „Ra dość” we Wro cła wiu z dnia
24.02.2012 r. w spra wie utrzy mu ją ce go się sta nu za gro -
żeń do ty czą cych usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Po zwa la my so bie przy tym
wy ra zić na dzie ję na wni kli we prze ana li zo wa nie przez Pa -
na Pre mie ra na sze go ape lu za war te go w tym sta no wi sku

i na pod ję cie w tym za kre sie, wg. swo ich upraw nień 
i kom pe ten cji, od po wied nich de cy zji zwią za nych z ro lą
Ra dy Mi ni strów RP w ca łej tej spra wie, a zwłasz cza w te -
ma cie cał ko wi te go za nie cha nia prób ja kie go kol wiek mo -
dy fi ko wa nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 r.

Li czy my przy tym tak że na udzie le nie nam po zy tyw nej
i kon struk tyw nej od po wie dzi ko re spon du ją cej z tre ścią na -
sze go ape lu za war te go w za łą czo nym sta no wi sku.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Je rzy Kar piń ski

Za rząd ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
Pan 
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów RP
Warszawa

Wro cław, 25 lu te go 2012 r.

ROD „Spół dziel ca” w No wej So li

Sz. P. Do nald Tusk 
Pre mier Rze czy po spo li tej Pol skiej
w War sza wie

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Ośmie lam się zwró cić do Pa na w imie niu wła snym oraz

Człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Spół dziel -
ca” w No wej So li.

Zda ję so bie spra wę, że ogrom spraw któ ry mi zaj mu je
się Pan co dzien nie ogra ni cza moż li wość oso bi ste go za po -
zna nia się z każ dym pi smem ad re so wa ny mi do Pa na. Li -
czę, jed nak że od po wie dzial ne oso by za po zna ją Pa na 
z po niż szym ape lem.

Ja ko dział kow cy sta no wi my wie lo mi lio no wą gru pę pa -
sjo na tów, któ rych od dzie się cio le ci łą czy mi łość do przy -
ro dy, eko lo gii, bez wzglę du na prze ko na nia po li tycz ne,
wia rę, itp.

Do cie ra ją ce do nas in for ma cje wska zu ją, że do Sej mu
ma wpły nąć pro jekt rzą do wy, usta wy zmie nia ją cy Usta -
wę o ROD w ta kim stop niu, że w prak ty ce spo wo du je li -
kwi da cję ru chu dział ko we go. Na Wal nych Ze bra niach 
w ROD, wie lo krot nie wy ra zi li śmy wiel ki nie po kój co do
ewen tu al nych skut ków ja kie ta de cy zja, mo że wy wo łać
dla spo łecz no ści PZD. Kie ro wa li śmy ode zwy i ape le do
róż nych osób, peł nią cych naj wyż sze sta no wi ska w na -
szym pań stwie.

Nie mal od 20 lat róż ni po li ty cy wy wo łu ją te mat „przy -
wi le jów” dział kow ców, po wo łu jąc sie przy tym na „rów -
ność kon sty tu cyj ną” i ja koś tak to się zbie ga z ter mi na mi
wy bor czy mi.

W cza sie ro dzą cej się 20 lat te mu no wej de mo kra cji,
sztan da ro wym ha słem by ło „nic o nas bez nas”. Wy glą da
na to, że to rze czy wi ście by ło tyl ko ha sło na po trze by wy -
bor cze.

Rów nież, w dn. 22-09-2011 r. na II Kon gre sie PZD 
w War sza wie, przed sta wi ciel Plat for my Oby wa tel skiej za -
pew niał de le ga tów, że rząd nie my śli o zmia nie usta wy 
o PZD. Uwa ża li śmy, że sło wa te mó wi w Pa na imie niu.

Spo łecz ność dział ko wa to w zde cy do wa nym stop niu lu -
dzie star si, spra co wa ni, bied ni, któ rym dział ka da je moż -
li wość ob co wa nia z na tu rą i z ca łą pew no ścią ma zde cy-
do wa ny wpływ na sa mo po czu cie tak fi zycz ne ja ki psy -
chicz ne, a to też nie sie skut ki dla bu dże tu pań stwa.

Na sza spo łecz ność wie na czym po le ga sza cu nek do
pań stwa, dla pra wa i do Kon sty tu cji. Ła ciń ska za sa da
„twar de go pra wa” jest przez nas osą dza na i ak cep to wa na.

Jest nam wia do mo, że z wy kształ ce nia jest Pan hu ma ni -
stą, a co za tym idzie nie są Pa nu ob ce sło wa wiesz cza
„czu cie i … niż szkieł ko i oko” a więc wraż li wość na skut -
ki spo łecz ne po dej mo wa nych de cy zji.

Ja ko oby wa te le więc i wy bor cy na co dzień wi dzi my
sto so wa nie po wyż szych za sad w funk cjo no wa niu róż nych
in sty tu cji.

W obro nie ogro dów po tra fi my zjed no czyć się po nad po -
dzia ła mi co po ka za li śmy na w/w Kon gre sie. Po sia da my
też po tęż ny oręż „kar tę wy bor czą”.
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Uwa ża my, że w ludz kiej na tu rze jest po peł nia nie błę -
dów i god nym sza cun ku jest przy zna nie się do ich po peł -
nia nia i już Pan Pre mier, po tra fił spo łe czeń stwo o tym

prze ko nać.
Dla te go ape lu je my do Pa na Pre mie ra o zmia nę sta no -

wi ska w/w spra wie.

Z wy ra że ni sza cun ku oraz ży cze nia mi suk ce sów 
w ży ciu po li tycz nym oraz oso bi stym

Pre zes
/-/ Jan Grzyw no wiczNo wa Sól, 19 mar ca 2012 r.

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Ga jo wi ce” we Wro cła wiu

Pan
Do nald Tusk
Pre mier Rzą du Rze czy po spo li tej Pol skiej
War sza wa

W ca ło ści i bez resz ty po pie ra my sta no wi sko wy ra żo ne
w pi śmie z dnia 25 lu te go br. przez Okrę go wy Za rząd Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu w spra wie
obro ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych przed nie ko -
rzyst ny mi zmia na mi.

Pro si my o wzię cie nad to pod uwa gę, że go spo dar ka ryn -
ko wa nie mo że:

1/ pro wa dzić do po zba wie nia mia sta ist nie ją cych te re -
nów zie lo nych i 

2/ po zba wiać ogro dów dział ko wych ich użyt kow ni ków,
któ rzy upra wia ją je w for mie zor ga ni zo wa nej od wie lu lat.

Ad 1/ Dział ki sta no wią nie po rów na nie bez piecz niej sze
od par ków te re ny zie lo ne od tru wa ją ce śro do wi sko, dla te -
go wszel kie dzia ła nia prze ciw ko ogro dom dział ko wym,
są dzia ła nia mi prze ciw ko śro do wi sku.

Ad 2/ Ogro dy dział ko we od lat pro wa dzo ne w spo sób
zor ga ni zo wa ny, są dla wiel kiej ilo ści ro dzin miej scem wy -
po czyn ku I spo so bem na po ra to wa nie bu dże tów do mo -
wych wła sny mi upra wa mi.

Pro si my więc o spo wo do wa nie za nie cha nia dzia łań
zmie rza ją cych do zmia ny obo wią zu ją cej usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Za rząd
/-/ 

Ko mi sja Re wi zyj na 
/-/ 

Ko mi sja Roz jem cza
/-/ 

Wro cław, 17 mar ca 2012 r.

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Pod Li pa mi” w Pi le

Pre mier Rzą du RP 
Do nald Tusk 
War sza wa

Sza now ny Pia nie Pre mie rze!
Człon ko wie Ko mi sji Roz jem czej Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Pod Li pa mi” w Pi le, z nie po ko jem od no si -
my się do in for ma cji, któ re od kil ku dni do cie ra ją do nas
dział kow ców, że w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry pro wa -
dzo ne są pra ce nad no wą usta wą o ogro dach dział ko wych.
W pra cach tych nie uczest ni czą przed sta wi cie le na sze go
Związ ku, któ ry re pre zen tu je mi lion pol skich dział kow -
ców, py ta my Pa na Pre mie ra, ja ki to ma cel. Usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku
do brze słu ży nam dział kow com i na sze mu Związ ko wi,

któ ry za wsze bro ni na szych praw. Usta wa o ROD speł nia
stan dar dy eu ro pej skie i jest po wszech nie ak cep to wa na
przez sa mo rzą dy Gmin.

Nie zga dza my się na ja kie kol wiek ma ni pu la cje przy na -
szej usta wie go dzą ce w in te res nas dział kow ców lu dzi 
z re gu ły już na eme ry tu rach i ren tach dla któ rych dział ka
jest je dy ną ra do ścią. Na na szych dział kach wy po czy wa my
i uzu peł nia my na sze bu dże ty do mo we.

Pa nie Pre mie rze i Dział kow cy ocze ku ją od Pa na pod ję -
cia zde cy do wa nych dzia łań zmie rza ją cych do za prze sta nia
ma ni pu lo wa nia przy na szej usta wie i po in for mo wa nia nas
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dział kow ców i nasz Zwią zek ja kie jest Pa na sta no wi sko
w spra wie usta wy o ROD z 2005 ro ku oraz w spra wie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. W tych spra wach po II
Kon gre sie PZD we wrze śniu 2011 ro ku, zwró cił się do Pa -

na Pre mie ra w imie niu mi lio na ro dzin dział ko wych - Pre -
zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Po zdra wia my Pa na
Pre mie ra cze ka my na od po wiedź. 

Prze wod ni czą ca Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/ Re na ta Go mu larz

Na sze pi smo prze ka zu je my rów nież do: 
– Mar szał ka Sej mu RP, 
– Mi ni stra In fra struk tu ry Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, 
– Par la men ta rzy stów okrę gu pil skie go, 
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pi ła, 20 mar ca 2012 r.

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

STANOWISKO
Ko mi sji Re wi zyj nej „Ży wioł” w Wo ło wie do Pa na Pre mie ra, Do nal da Tu ska

Ko mi sja Re wi zyj na Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych „Ży wioł” w Wo ło wie pro te stu je prze ciw ko li kwi da -
cji usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 
8 lip ca 2005 r. i po zba wie nia nas ty tu łu praw ne go do użyt -
ko wa nia dzia łek. Pro te stu je my prze ciw ko wnio skom zło -
żo nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go o li kwi da cji w ca ło ści usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych oraz wnio sek Mar szał -
ka Sej mu Pa na Grze go rza Sche ty ny, po pie ra ją ce go
wnio ski, jak rów nież wnio sek pro ku ra to ra ge ne ral ne go. 

Ko mi sja Re wi zyj na w ca ło ści pro te stu je prze ciw ko ta -
kie mu dzia ła niu, jak do wia du je my się, że obec na Pa ni
Mar sza łek Sej mu, Ewa Ko pacz, po ci chu dzia ła w Sej mie

nad no we li za cją usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. Wy ra ża my sprze ciw wo bec ko lej nej pró bie li -
kwi da cji usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Jest to nie zgod ne ze sta no wi skiem Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, jak rów nież ze sta no wi skiem Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej, Pa na Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go, któ ry prze słał list do uczest ni ków IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z wy ra za mi po dzię ko wa nia za 120 lat tra dy cji i tak pięk -
ne go dzia ła nia spo łecz no ści lo kal nej w ca łym kra ju.

Na do wód na sze go pro te stu przed kła da my li stę osób po -
pie ra ją cych nas w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z dn. 8 lip ca 2005 r.

Pre zes
/-/ mgr Wi told Stan kie wicz

/-/ 5 pod pi sów

– pi smo tej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ło rów nież przez Ko mi sje Roz jem czą ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Pod Li pa mi” w Pi le

Pan
Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP 
War sza wa

Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Pod Li pa mi” w Pi le zwra ca się do z proś -
bą, aby Pan za po znał się z do ku men ta mi II Kon gre su

PZD, któ ry od był się 22 wrze śnia 2011 ro ku w War sza -
wie i od po wie dział nam dział kow com ja kie jest sta no wi -
sko Pol skie go Rzą du w spra wie funk cjo no wa nia w na -
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szym Pań stwie ogro dów dział ko wych. Py ta my gdyż mi -
mo za pro sze nia skie ro wa ne go do Pa na przez Pre ze sa PZD
nie uczest ni czył Pan w II Kon gre sie PZD w któ rym
uczest ni czy ło 4000 ty sią ce De le ga tów z wszyst kich ogro -
dów z kra ju ani w IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów
PZD, któ ry od by wał się w dniach 16–17 grud nia 2011 ro -
ku, Dys ku sja pod czas Kon gre su i Zjaz du by ła zdo mi no -
wa na tro ską o dal sze lo sy ogro dów i Związ ku oraz usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku, któ ra
zo sta ła za skar żo na w ca ło ści przez Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go w 2010 ro ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Pa nie Pre mie rze!
Bar dzo je ste śmy roz go ry cze ni, że nie zna lazł Pan dla

tak du żej re pre zen ta cji spo łe czeń stwa oby wa tel skie go pół
go dzi ny cza su aby nam po wie dzieć ja kie jest sta no wi sko
Rzą du, któ rym kie ru je Pan dru gą ka den cję w spra wie usta -
wy o ROD i ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Li czy li śmy, że je śli nie mógł Pan oso bi ście to od po wie
Pan na pi śmie mi lio no wi ro dzin pol skich dział kow ców 
w spra wach dla nich naj waż niej szych – w spra wie funk -
cjo no wa nia Związ ku, ich usta wy o ROD z 2005 ro ku, któ -
ra od ty lu lat do brze im słu ży, za pew nia im bez piecz ne
użyt ko wa nie swo ich dzia łek. Nie ste ty od po wie dzi brak 
– dział kow cy py ta ją a my nie wie my co Pan Pre mier i je -
go Rząd za mie rza w na szych spra wach. Ocze ku je my na -
dal na Pa na sta no wi sko w na szych spra wach.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji 
/-/ An drzej Ka spro wicz

Czło nek
/-/ Jan Ga lew ski

/-/ Ma ria Fojt

List nasz prze sy ła my rów nież do: 
– Pre zy den ta RP, 
– Mar szał ka Sej mu RP, 
– Par la men ta rzy stów Pół noc nej Wiel ko pol ski 
– Kra jo wej Ra dy PZD.

Pi ła, 12 mar ca 2012 r.

Edward Mań kow ski z Zie lo nej Gó ry

Pan Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP 

Je stem wie lo let nim dział kow cem w Ro dzin nym Ogro -
dzie Dział ko wym „Wil ka nów” w Wil ka no wie k/Zie lo nej
Gó ry i jed no cze śnie człon kiem Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej w Okrę go wym Za rzą dzie PZD w Zie lo nej Gó rze.

Do brze jest mi zna na ak tu al na i trud na sy tu acja w
Związ ku, po le ga ją ca na cią głej wal ce wszyst kich nas
dział kow ców o utrzy ma nie w nie zmie nio nym kształ cie
Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip -
ca 2005 r., któ ra sta no wi o na szym dal szym ist nie niu ja ko
ca łe go Związ ku i nas dział kow ców. Od wie lu lat są zma -
so wa ne ata ki na nasz Zwią zek i usta wę któ re są na szą opo -
ką i gwa ran tem dal sze go ist nie nia ogro dów w Pol sce.

Tyt ko obec na usta wa w ta kim kształ cie jak te raz gwa -
ran tu je nam, nie za moż nym prze cież dział kow com moż li -
wość dal sze go upra wia nia na szych dzia łek, któ re są dla
nas wszyst kim, od skocz nią od tru dów co dzien ne go i nie -
ła twe go ży cia.

Dział ki są na szym azy lem a moż li wość ich upra wia nia
jest jed no cze śnie na tu ral nym le kar stwem na po pra wie nie
zdro wia, na to miast plo ny z tych dzia łek są spo so bem na po -
pra wie nie na sze go, nie du że go prze cież bu dże tu do mo we go.

Pi smem tym chcę wy ra zić swo je zde cy do wa ne ve to
prze ciw wszel kim pró bom do ko na nia zmian w usta wie 
o na szych ogro dach, a któ re wniósł I Pre zes Są du Naj wyż -
sze go do Try bu na tu Kon sty tu cyj ne go Rze czy po spo li tej
Pol skiej.

Do tych cza so wa usta wa wca le nie wy ma ga ta kiej ba ta lii
ja ką się obec nie pro wa dzi prze ciw ko niej i Związ ko wi. Jest
do brym ak tem praw nym i żad nej ze stron nie krzyw dzi.

Pa nie Pre mie rze, bar dzo Pa na pro szę o wsta wien nic two
w obro nie na szej, słusz nej spra wy i wie rzy my, że dzię ki
swo je mu au to ry te to wi, mo że nam Pan w tej kwe stii po -
móc tj. za cho wać obec ną usta wę o ROD z dnia 8 lip ca
2005 r.

Z po wa ża niem

/-/ Edward Mań kow skiZie lo na Gó ra, 22 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Na sze obec ne Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we są kon ty -

nu ato ra mi prze szło 110-let niej tra dy cji ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Za kła da ne jesz cze w XIX w i od
sa me go po cząt ku tak i te raz słu żą spo łe czeń stwu, peł niąc
waż ne funk cje o cha rak te rze eko no micz nym, eko lo gicz -
nym, a tak że re kre acyj nym i zdro wot nym. 

Pod sta wo wym za da niem ogro dów dział ko wych by ło 
i jest wspo mo że nie naj uboż szych człon ków spo łe czeń -
stwa po przez umoż li wie nie im pro wa dze nia upraw ogrod -
ni czych na wła sne po trze by, oraz za pew nie nie do stę pu do
ak tyw ne go wy po czyn ku i kon tak tu z przy ro dą. Dział ki są
rów nież na tu ral nym miej scem dla utrwa la nia mię dzy po -
ko le nio wych wię zi ro dzin nych, a spo łecz no ści ogro do we
za rzą dza ne przez or ga ny dział kow ców od za wsze kre owa -
ły po czu cie współ od po wie dzial no ści, któ ra jest fun da men -
tem spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Ro la ogro dów dział ko wych, ni gdy nie ogra ni cza ła się
wy łącz nie do za spo ka ja nia po trzeb dział kow ców. Słu żą
one, tak że ogó ło wi człon ków spo łecz no ści lo kal nych.
Ogro dy są otwar te na ze wnątrz, a śro do wi sko dział kow -
ców po dej mu je ini cja ty wy spo łecz ne, jak np. współ pra ca
z do ma mi dziec ka i szko ła mi, ak cje wspie ra nia naj uboż -
szych, czy or ga ni zo wa nie wy po czyn ku dla osób star szych.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Je że li uwzględ ni my obec ną Pa na Pre mie ra wy ko ny wa -

ną cięż ką i bar dzo od po wie dzial ną pra cę, w za kre sie zmia -
ny gra ni cy wie ku eme ry tal ne go w na szym kra ju na 67 lat
dla ko biet i męż czyzn, to na sze ogro dy mu sza ist nieć da -
jąc cześć pod sta wo wych wa run ków do eg zy sten cji miesz -
kań com miast.

Pa nie Pre mie rze, jest już naj wyż szy czas aże by pod jąć
de cy zję o wy co fa nie zło żo ne go wnio sku do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o zmia ny w tre ści usta wy z 2005 r. 
o ROD. To jest ar gu ment któ ry po wi nien prze ko nać po li -
ty ków i stro nę kie ru ją cą ży ciem pań stwa. Co jest naj waż -
niej sze to, że dzia łal ność ROD nie ob cią ża bu dże tu
pań stwa. Do daj my, że je ste śmy w fa zie kry zy su świa to -
we go i sta raj my się ustrzec się od kry zy su kra jo we go.

Pa nie Pre mie rze,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją spo łecz -

ną wy róż nia ją cą się na tle mię dzy na ro do we go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go ze wzglę du na do bre pra wo, sta -
tut PZD, re gu la min ROD oraz ko le gial ny i de mo kra tycz -
ny sys tem za rzą dza nia. PZD w swej dzia łal no ści bie rze
pod uwa gę nie tyl ko in te re sy dział kow ców, ale i miast,
spo łe czeń stwa i Pań stwa, co po twier dzi ła 30-let nia prak -
ty ka na sze go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych jest wy so ko oce nia na i ak cep to wa na przez
ca łe śro do wi sko dział kow ców, jak rów nież przez znacz ną
część sa mo rzą dów i po li ty ków róż nych szcze bli co zo sta -
ło po twier dzo ne przez przed sta wi cie li Rzą du RP i przed -
sta wi cie li ugru po wań po li tycz nych na II Kon gre sie PZD
i na IX Zjeź dzie PZD w 2011 r. Dział kow cy swo je sta no -
wi sko do praw okre ślo nych w usta wie o ROD, wy ra zi li
na li stach obro ny usta wy, na któ rych zło żo no 620 ty się cy
pod pi sów oraz w kil ku ty sią cach li stów zbio ro wych skie -
ro wa nych do I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, Sej mu i Se na tu i do Pa na Pre mie ra - nie
uzy sku jąc do tych czas żad nej od po wie dzi.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Cy tu jąc sło wa Pa na Ja ro sła wa Woj to wi cza Pod se kre tarz

Sta nu w Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju Wsi któ ry 
w imie niu Pa na Mar ka Sa wic kie go Mi ni stra Rol nic twa 
i Roz wo ju Wsi za bie ra jąc głos w dys ku sji po wie dział
„chcę za zna czyć, że PZD to or ga ni za cja star sza niż de mo -
kra tycz ny po rzą dek w Pol sce. Jest rze czą za dzi wia ją cą, że
to de mo kra tycz ne pań stwo pra wa zwra ca swo ją po tę gę
prze ciw ko or ga ni za cji, któ ra jest spo łecz nie po ży tecz na,
po żą da na i ni ko mu krzyw dy nie czy ni”.

Moż na by po da wać wię cej szcze gó łów, ale in te re su jąc
się pra ca mi rzą du Pa na Pre mie ra i tak du żym za kre sem
pro ble mów któ re są do roz wią za nia w kra ju, pro szę o po -
zo sta wie nie w nie zmie nio nej tre ści usta wy z 2005 r. 
o ROD, a tą de cy zją za słu ży Pan Pre mier na uzna nie, nie
tyl ko u kil ku mi lio nów spo łecz no ści dział kow ców oraz
sym pa ty ków.

Z wy ra za mi sza cun ku i na dziei na ta ką de cy zję 
ocze ku je 

ROD „Stocz nio wiec”
/-/ Jó zef Ro ma now ski 

Jó zef Ro ma now ski ze Szcze ci na

Pre mier Rzecz po spo li tej Pol skiej 
Pan Do nald Tusk

Szcze cin, 25 lu te go 2012 r.



192

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Z do tych cza so wych dzia łań naj wyż szych or ga nów kra -

jo wych wy ni ka nie dwu znacz nie, że ni sza usta wa o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 r. sta no wi
prze szko dę w prze ję ciu na ce le ko mer cyj ne po nad 40 tys.
ha zie mi, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ogro dy dział ko we
w na szym kra ju.

Zwra cam się do Pa na Pre mie ra, o pod ję cie dzia łań za koń -
cze nia, z two rzo nej przez la ta, co raz bar dziej na si la ją cej się
at mos fe ry po li tycz no -spo łecz nej zmie rza ją cej do zbu rze nia
ak tu al ne go sys te mu funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko -
we go. Wy ra ża się to przede wszyst kim w kwe stio no wa niu
kon sty tu cyj no ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, dzię ki któ rej pra wie mi lion pol skich ro dzin ko rzy sta
z do bro dziejstw, ja kie da ją ogro dy dział ko we.

Nasz Zwią zek, zrze sza głów nie eme ry tów, ren ci stów i

bez ro bot nych, a ostat nio co raz czę ściej mło de ro dzi ny na
do rob ku. Nie po koi nas fakt, że do wal ki prze ciw ko ogro -
dom dział ko wym w ostat nich la tach włą czył się Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich, Naj wyż sza Izba Kon tro li oraz nie -
któ re ugru po wa nia po li tycz ne. Czas szyb ko mi ja i obec nie
rzą dzą cy mo że nie wszy scy, ale pew na ich część za kil ka
lat przej dzie w stan spo czyn ku i wte dy bę dą za bie gać o
dział ki. Czy po my śle li o tym na stę pu ją cym pro ce sie spo -
łecz nym, Oby nie by ło za póź no.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Pro szę o po zo sta wie nie na szej usta wy o ROD w ca ło ści.

Za koń czyć dzie le nie spo łe czeń stwa, bo i ta le jest bar dzo
po dzie lo ne. Za ufa nie spo łecz ne jest nie tyl ko do brem eki -
py rzą dzą cej, ale i nas, spo koj nych oby wa te li spo łecz no -
ści dział ko wej. Tak bę dzie na praw dę roz sąd nie i
spra wie dli wie.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Da nie la Sta ni szew ska

Da nie la Sta ni szew ska ze Szcze ci na

Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP 
War sza wa

Szcze cin, 15 mar ca 2012 r.

Grze gorz Oracz z Ostro łę ki

Sza now ny Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Je stem świa dom i pe łen zro zu mie nia dla cię ża ru i roz -

mia rów spraw, któ re Pan dźwi ga, któ re Pa na ja ko sze fa
rzą du przy tła cza ją. Ro zu miem, ale też stwier dzam, że to
był Pań ski wy bór, że za cy tu ję za Mo lie rem -„sam te go
chcia łeś Grze go rzu Dyn da ło”.

Ani w po przed niej, ani w nie daw no roz po czę tej no wej
ka den cji Pań skie go rzą du i Pa na, ja ko je go pre mie ra, nie
zda rzy ło się, aby wo bec mno żą cych się prze ja wów po li -
tycz nej hi ste rii in spi ro wa nej przez śro do wi ska i lu dzi nie -
przy chyl nych ru cho wi ogrod nic twa dział ko we go, Pan lub
wła ści wy mi ni ster Pań skie go rzą du za brał głos, zde za wu -
ował lub po twier dził ja ko za sad ne, zgła sza ne pod ad re sem
dział kow ców, ich ogól no pol skiej or ga ni za cji - Pol skie go
Związ ku Dział kow ców - za strze że nia i oskar że nia. Czyż -
by nie by ło pro ble mu? 

Ja ko uczest nik I i II Kon gre sów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ re się od by ły w War sza wie, w lip cu
2009 i wrze śniu 2011 ro ku, a tak że de le gat – uczest nik 
IX Zjaz du De le ga tów PZD, pra gnę Pa nu wy po mnieć, że

mi mo kil ka krot ne go za pra sza nia, w żad nym z tych waż -
nych dla po nadmi lio no wej rze szy ro dzin dział ko wych wy -
da rzeń nie wziął Pan udzia łu, nie na pi sał, że chciał by, ale
obo wiąz ki nie od po wie dział Pan na żad ne z wy stą pień
kie ro wa nych do Pa na Pre mie ra przez uczest ni ków tych
zgro ma dzeń, Pa na ro da ków!!!!

Kie dy śmy 22 wrze śnia 2011 ro ku cze ka li na Pa na w ha -
li TORWAR, Pan wo lał się spo tkać z pseu do ki bi ca mi.
Róż ni ca by ła ta ka, że u nas zy skał by Pan uzna nie i wspar -
cie, być mo że zy ska li by śmy sa mi, uczest ni cy II Kon gre -
su, a jak do nio sły me dia od ki bo li usły szał Pan obe lgi,
in wek ty wy, był Pan wie le kroć ob ra ża ny.! to był dia log
spo łecz ny?

Dział kow cy spę dza ją czas, je go więk szość na dział kach.
Po świę ca ją dział kom swą wie dzę, pie nią dze i uwa gę w
prze świad cze niu, że wpły wa ją na kształ to wa nie śro do wi -
ska swe go ży cia, w prze ko na niu o tym, że ist nie ją ce od
wie lu lat unor mo wa nia praw ne do ty czą ce ich eg zy sten cji
nie zo sta ną zruj no wa ne na czyjś po li tycz ny ob sta lu nek.
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Wy ra żam ci chą na dzie ję na to, że do trą do Pa na Pre mie -
ra gło sy pol skich dział kow ców, że Pań scy mi ni stro wie bę -
dą chcie li trak to wać ich wła dze ja ko part ne rów do

roz wią zy wa nia spraw do ty czą cych te go wła śnie śro do wi -
ska. Cze ka my na Pań ski głos. War to roz ma wiać!!!

Z wy ra za mi sza cun ku

Dział ko wiec w ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce
/-/ Grze gorz OraczOstro łę ka, 15 mar ca 2012 r.

Bo gu sław Dą brow ski z Gdy ni

LIST OTWARTY
Człon ka Pol skie go Związ ku dział kow ców do po li ty ków Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza now ne Pa nie i Pa no wie!
W do bie pra wie po wszech ne go do stę pu do in ter ne tu

znaj du ję w prze ka zach me dial nych ogrom li stów, ape li,
pro te stów i sta no wisk róż nych gre miów dział kow ców i
in dy wi du al nych wy stą pień w obro nie do brej i ak cep to wa -
nej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip -
ca 2005 ro ku, na któ re prak tycz nie nikt z sze ro ko po ję tej
wła dzy nie re agu je. Od no szę wra że nie Pa nie i Pa no wie
po li ty cy, że:

- nie któ rzy przed sta wi cie le eli ty po li tycz nej po zwa la ją
so bie bez kar nie na uży wa nie w od nie sie niu do człon ków
pol skie go spo łe czeń stwa okre śleń w ro dza ju „ciem ny lud
ku pi wszyst ko” czy też „ciem na ma sa” i nikt z ich po li -
tycz ne go gro na na wet jed nym sło wem na to nie za re agu -
je, - je ste ście chy ba prze ko na ni, że człon ko wie pol skie go
spo łe czeń stwa są tyl ko po to, aby pła cić po dat ki czę sto
bez ro zum nie wy dat ko wa ne, trzy mać przy sło wio wą „mor -
dę w ku beł” lub cza sa mi prze pro wa dzić ja kiś pro test, na
któ ry i tak nie zwra ca cie uwa gi?

Za po mi na cie Pa nie i Pa no wie, że:
- ży je my w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa zgod nie

z za pi sa mi Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej,
- jaw ne igno ro wa nie oby wa te li nie mo że stać się nor mą

w ży ciu pu blicz nym,
- w dzi siej szych cza sach nor mą sta ło się skła da nie

przed wy bor czych obiet nic, z któ rych nikt nie ma za mia ru
się wy wią zy wać.

Wciąż nie ste ty nie pa mię ta cie, że „Nic bar dziej nie
wzmac nia czło wie ka niż oka za ne mu za ufa nie”, o czym
na pi sał już po nad sto lat te mu nie miec ki teo log Adolf Har -
nack.

Za po mi na cie, że wła śnie za ufa nie wy bor ców jest fun -
da men tem po li tycz nej dzia łal no ści, a skła da ne obiet ni ce
w kam pa niach wy bor czych są ni czym in nym jak za bie ga -
niem o za ufa nie nas wy bor ców!

Mo że umknę ło z pa mię ci, iż pa da sun se rvan da (umów
na le ży do trzy my wać), bo po stę po wa nie nie zgod ne z tą za -
sa dą wcze śniej czy póź niej mści się okrut nie, o czym prze -
ko na ło się już wie lu nie obec nych w ży ciu pu blicz nym!
Je stem nie ste ty prze ko na ny, że wie lu po li ty ków za po -

mnia ło tekst skła da nej przy się gi po sel skiej czy se na tor -
skiej! Za po mnia ło, że uzy ska ny, wo lą ta kich rów nież jak
ja wy bor ców, man dat peł nie nia funk cji pu blicz nych nie
jest na ca łe szczę ście do ży wot ni, bo pod le ga na szej oce nie
i we ry fi ka cji!

W obro nie mo je go Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
na szych ogro dów i nas dział kow ców oraz na szej Usta wy
o ROD skie ro wa no do po li ty ków tak wie le li stów, że każ -
dy praw dzi wy po li tyk pa mię ta ją cy skła da ne sło wa przy -
się gi wie, że na le ża ło by na nie od po wie dzieć. Nic bar dziej
myl ne go, bo na sze wy stą pie nia są ni czym in nym jak przy -
sło wio wym „gło sem wo ła ją ce go na pusz czy”, wy krzy ki -
wa niem swe go zda nia wo bec nie czu łe go au dy to rium. Na
kie ro wa ne li sty nie re agu je Pre mier Rzą du RP, Mar sza łek
Sej mu RP i wie lu in nych pro mi nent nych przed sta wi cie li
kla sy po li tycz nej! Je stem jed nym z jed ne go mi lio na 250
ty się cy człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców i
wiem, że jak nie wia do mo, o co cho dzi, to za wsze cho dzi
o pie nią dze. I to nie o by le, ja kie pie nią dze, któ re chce się
uzy skać po zli kwi do wa niu sil ne go ogól no pol skie go sa -
mo rzą du dział kow ców i ode bra niu nam użyt ko wa nych te -
re nów, by w kon se kwen cji je sprze dać. Za sta na wia mnie,
czy wpły wy lob by de we lo per skie go są tak sil ne i tak dla
Was po li ty ków prze ko ny wu ją ce, że za po mi na cie o czło -
wie ku, tym nie za moż nym, bę dą cym człon kiem naj więk -
szej w Pol sce spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji, dla
któ re go dział ka, ten ma ły pła che tek zie mi w na szych ogro -
dach jest wszyst kim, jest ca łym je go ży ciem! Za da ję so -
bie wie lo krot nie py ta nie, cóż po zo sta ło z szum ne go
me dial nie ha sła wie lu par tii po li tycz nych idą cych w ubie -
głym ro ku do wy bo rów, że to „Czło wiek jest naj waż niej -
szy”. Trze ba przy znać, że nie zbyt wie le, bo wiem dla
nie któ rych po li ty ków na dal waż niej sza jest słyn na już
brzo za czy też sta no wie nie ta kie go pra wa, że na wet naj tęż -
sze umy sły ma ją póź niej pro blem z ich in ter pre ta cją, bo -
wiem czę sto wy klu cza ją się wza jem nie - a czło wiek?
Czło wiek zno wu bę dzie waż ny przy ko lej nych wy bo rach,
gdy po li ty cy bę dą za bie gać o gło sy, gło sy rów nież nas
dział kow ców z po nad mi lio no wej spo łecz nej or ga ni za cji.

Z prze ka zów me dial nych do wie dzia łem się, że Pan Pre -
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mier RP Do nald Tusk po wo łał kil ku na stu Peł no moc ni ków
Rzą du m.in. ds.: Wpro wa dze nia Eu ro przez Rze czy po spo -
li tą Pol ską, De re gu la cji Go spo dar czych, Ogra ni cze nia
Biu ro kra cji, Pre zy den cji, Pro gra mu Ochro ny przed Po wo -
dzią w Do rze czu Gór nej Wi sły, Dia lo gu Mię dzy na ro do -
we go, Prze ciw dzia ła nia Wy klu cze niu Spo łecz ne mu,
Rów ne go Trak to wa nia, Opra co wa nia Pro gra mu Za po bie -
ga nia Nie pra wi dło wo ściom w In sty tu cjach Pu blicz nych,
to mo że by tak Pan Pre mier po wo łał jesz cze jed ne go Peł -
no moc ni ka ds. Za prze sta nia Wal ki z Naj więk szą Spo łecz -
ną Or ga ni za cją – Pol skim Związ kiem Dział kow ców!
Zda ję so bie spra wę, że tre ści za war te w ni niej szym li ście
bę dą być mo że trud ne w od bio rze, ale mo ja in te lek tu al na
od por ność na igno ran cję się gnę ła bar dzo nie bez piecz nie

ni skie go po zio mu.
Nie ocze ku ję nie ste ty re ak cji na ten list, bo do te go Pa nie

i Pa no wie po li ty cy już przy zwy cza ili ście nas Oby wa te li!
Mam jed nak na dzie ję, że mo że nad tre ścią te go li stu po -

chy li cie się i za sta no wi cie się, choć przez chwi lę, że my
dział kow cy wraz ze swo im ro dzi na mi sta no wi my dzie sięć
pro cent człon ków pol skie go spo łe czeń stwa i ni czym nie za -
słu ży li śmy na ta kie trak to wa nie. O ta ki spo łecz ny ruch w in -
nych kra jach eu ro pej skich się dba, a nie zwal cza się go.

Ufam, że nie któ rzy po li ty cy przy po mną so bie skła da ne
de kla ra cje w cza sie I i II Kon gre su PZD oraz na IX Kra -
jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD, któ rych by łem uczest -
ni kiem, a sło wa tam wy po wia da ne są na dal, nie tyl ko 
w mej pa mię ci.

Z dział ko wym po zdro wie niem Czło nek PZD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Ni niej szy list dro gą elek tro nicz ną kie ru ję do:
– Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska,
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz,
– Mar szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza,
– Klu bów Par la men tar nych: Plat for my Oby wa tel skiej, Pol skie go Stron nic twa Lu do we go, Pra wa i Spra wie dli wo ści,

So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej i Ru chu Pa li ko ta oraz prze ka zu ję do wia do mo ści:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Gdy nia, 11 lu te go 2012 r.

Elż bie ta Go mu ła z Ło cho wic

Pan
Do nald Tusk Pre mier RP 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Je stem dział kow cem i człon kiem Pol skie go Związ ku

Dział kow ców. Upra wiam dział kę bo ko cham zie mię 
a upra wa ro ślin to mo je za mi ło wa nie i pa sja. Kli mat oraz
at mos fe ra pa nu ją ca w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
na le żą cym do Pol skie go Związ ku Dział kow ców zo sta ły
stwo rzo ne i wy pra co wa ne przez 110-let nie do świad cze -
nie w or ga ni za cji ogro dów, są do sko na łą po żyw ką dla roz -
wo ju mo jej pa sji.

W Try bu na le Kon sty tu cyj nym jest zło żo ny wnio sek 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, kwe stio nu ją cy za pi sy usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca
2005 ro ku.

Dla mnie ja ko oby wa te la Pol ski i człon ka Pol skie go
Związ ku Dział kow ców jest nie zro zu mia łe dzia ła nie or -
ga nów, któ re naj pierw sta no wią pra wo a w na stęp stwie po
kil ku la tach wbrew opi niom za in te re so wa nych po dej mu -
ją dzia ła nia zmie rza ją ce do zmia ny te go pra wa.

Trud no się po go dzić z tak lek ce wa żą cym trak to wa niem
nas dział kow ców. Na kar tach hi sto rii Pol ski za pi sa li śmy
swo je miej sce.

Pa nie Pre mie rze czy w XXI wie ku ogro dy dział ko we
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w po ję ciu de mo kra cji
się nie miesz czą, czy na le ży je znisz czyć?

Je stem bar dzo za in te re so wa na aby za cho wać do tych -
cza so we roz wią za nia praw ne do ty czą ce ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Uwa żam że, obec ne roz wią za nia
praw ne nie ha mu ją i nie sto ją na prze szko dzie roz wo ju
miast. Z te go wzglę du dla mnie nie są zro zu mia łe pla no -
wa ne zmia ny w usta wie a wy łą cze nie czy też po bież ne
trak to wa nie dział kow ców w tej spra wie mo że świad czyć
o ko lej nej pró bie wy eli mi no wa nia ogro dów dział ko wych
z in fra struk tu ry miej skiej.

War tość na szych ogro dów dla nas dział kow ców jest nie
do wy ce nie nia, po nie waż zwią za ne są z ni mi nie tyl ko
war to ści ma te rial ne. A to ozna cza, że każ da pró ba zmian
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praw nych wią że się z na szym głę bo kim za in te re so wa niem
spra wą.

Wie rzę, że głos dział kow ców w obro nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta nie wy słu cha ny, 

a Pan Pa nie Pre mie rze pod pi sze się obie ma rę ka mi za za -
cho wa niem za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Elż bie ta Go mu ła
Ło cho wi ce, 20 lu te go 2012 r.

Jan Bar dziń ski z Kro sna Od rzań skie go

Pan
Do nald Tusk 
Pre mier Rzecz po spo li tej Pol ski 
Warszawa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Zwra cam się do Pa na ja ko wie lo let ni dział ko wiec i czło -

nek Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Ostat nie dwa dzie ścia lat jest trud ne dla wszyst kich

dział kow ców i człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Cią gle ata ki, dą że nie do li kwi da cji lub zmar gi na li -
zo wa nia tej or ga ni za cji nie słu żą roz wo jo wi ogro dów
dział ko wych. 

Za skar że nie ca łej usta wy ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go sta wia pod zna kiem
za py ta nia przy szłość ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we to po nad stu dzie się cio let nia
tra dy cja i hi sto ria.

Nie za prze czal ny do ro bek wie lu po ko leń, bo gac two
przy rod ni cze.

Do ko nu jąc zmian w za pi sach usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, tym sa mym krzyw dzi się nas
dział kow ców.

Kie ru jąc do Pa na ten list zwra cam się aby Pan Pre mier
przy czy nił się za nie cha nia dzia łań ma ją cych na ce lu zmia -
nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Jan Bar dziń skiKro sno Odrz., 21 lu te go 2012 r.

Bar ba ra Ko rol czuk z Wro cła wia

Sza now ny Pan
Do nald Tusk Pre mier RP
Warszawa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Bę dąc pre ze sem du że go ogro du dział ko we go we Wro -

cła wiu pro szę o po par cie dla ist nie nia naj więk szej or ga -
ni za cji po za rzą do wej ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział-
kow ców oraz usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych. Za kwe stio no wa nie usta wy przez pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go i skie ro wa nie jej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
jest dla mi lio no wej rze szy dział kow ców, ob ja wem nie li -
cze nia się z ich po trze ba mi i ocze ki wa nia mi. 

Pa nie Pre mie rze!
Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych gwa ran -

tu je nam z jed nej stro ny opie kę praw ną a z dru giej pra wi -
dło wą dzia łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców

peł nią ce go nad zór i bę dą ce go dla nas wspar ciem. Nie wy -
obra żam so bie in ne go pra wa tak re gu lu ją ce go spra wy
dział kow ców. Z nie po ko jem ob ser wu ję dzia ła nia ma ją ce
na ce lu zmia nę usta wy o ROD, brak po par cia dla Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców i sta wia nie na pierw szym miej -
scu lob by fi nan so we go. Czy moż na ży cie i zdro wie ludz -
kie wy mie nić na pie nią dze? Tym cza sem spra wy dział -
kow ców roz pa tru je się po przez pry zmat zy sków uzy ska -
nych ze sprze da ży te re nów zaj mo wa nych przez ogro dy.
W tym dzia ła niu nie ma miej sca dla czło wie ka. Tym cza -
sem dział kow cy to w więk szo ści lu dzie, któ rzy swo ją mło -
dość i ży cie za wo do we po świę ci li na od bu do wę na sze go
kra ju. Czy w związ ku z tym nie za słu gu ją na uwa gę ze
stro ny pań stwa? 
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Pa nie Pre mie rze!
W mo im ogro dzie za go spo da ro wa nych jest po nad 500

dzia łek i prze wi ja się przez nie go oko ło 1000 osób (w
week en dy wie lo krot nie wię cej). 70% dział kow ców to lu -
dzie star si. Dru gą bar dzo licz ną gru pą są ro dzi ny z dzieć -
mi, któ re spę dza ją tu wol ny czas. Ob ser wu ję, że ogród
peł ni dla nas wie lo ra kie funk cje - re kre acyj ną, so cjal ną,
dy dak tycz ną, eko lo gicz ną, i proz dro wot ną. Nie po trze bu -
je my, dla tak du żej licz by miesz kań ców mia sta, te re nów
re kre acyj nych, spor to wych, klu bów bo to wszyst ko za -
pew nia nam ogród. Czy moż na po mi nąć tak ogrom ną ro -

lę eko no micz ną i spo łecz ną dzia łek? Nie ste ty cią głe pró -
by ma ni pu la cji przy usta wie o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych i uszczę śli wia nie nas na si łę, nie da je dział -
kow com po czu cia bez pie czeń stwa. Dzia ła nia ta kie pod -
wa ża ją też na sze za ufa nie do władz wy bra nych
de mo kra tycz nie.

Pa nie Pre mie rze!
Zwra cam się do Pa na o za ję cie sta no wi ska w tej spra wie

i od po wiedź. Li czę na oby wa tel ską po sta wę.

Z po wa ża niem

Pre zes ROD „We ster plat te” we Wro cła wiu
/-/ Bar ba ra Ko rol czuk Wro cław, 5 mar ca 2012 r.

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej OZ Opol skie go 

Sza now ny Pan Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Sza now ny Pan Sta ni sław Bier nat 
Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP

STANOWISKO
człon ków Okrę go wej Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej Okrę go we go Za rzą du Opol skie go 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu
z dnia 02 grud nia 2011 r.

w spra wie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Jest nas po nad pół mi lio na ko biet człon ków Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, upra wia ją cych dział ki w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Wy cho wu je my dzie ci i wnu -
ki, pro wa dzi my go spo dar stwa do mo we, uczest ni czy my w
upra wie dzia łek przy spa rza jąc ro dzi nom zdro wych wa -
rzyw i owo ców, dba my o es te ty kę dzia łek upięk sza jąc ją
ho dow lą kwia tów i krze wów ozdob nych. Na dział kach
pra cu ją i wy po czy wa ją wie lo po ko le nio we ro dzi ny. Zmia -
ny po ko le nio we do ko nu ją się sa mo ist nie dzie ci i wnu ki
przej mu ją dział ki od ro dzi ców czy dziad ków, wno sząc du -
ży wkład w mo der ni za cję ogro du i dział ki. Dział kow cy i
sa mo rzą dy ogro do we bro nią idei utrzy ma nia dzia łek w
do tych cza so wym sta tu sie praw nym, wła sny mi środ ka mi i
wła sna pra cą dba ją o dal szy roz wój i mo der ni za cję ogro -
du, aby le piej słu ży ły ro dzi nom, oraz dla za pew nie nia spo -
łe czeń stwu lo kal ne mu swo bod ne go do stę pu do na tu ry.

Wie le mło dych ro dzin jest za fa scy no wa nych tą 3-aro -
wą dział ką, któ rą mo gą ukształ to wać cał ko wi cie we dług
swo ich wła snych wy obra żeń, dla ro dzi ny, a szcze gól nie
dla dzie ci i mło dzie ży, aby mo gły prze by wać i za ży wać
ru chu na świe żym po wie trzu w kon tak cie z na tu rą. Ko -

bie ty – współ or ga ni za tor ki sa mo rzą du ogro do we go, or ga -
ni za tor ki ży cia ro dzin ne go, po za po zna niu się z do ku men -
ta mi II Kon gre su PZD od by te go w dniu 22 wrze śnia 2011
r. w peł ni so li da ry zu ją się z przy ję tym sta no wi skiem przez
4000 uczest ni ków

Kon gre su w spra wie obro ny Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych i sprze ci wia ją się pro wa dzo nej
po li ty ce na sze go Pań stwa zmie rza ją cej do uni ce stwie nia
po nad wie ko wej tra dy cji i do rob ku ru chu związ ko we go
dział kow ców. Nasz Zwią zek to sa mo rząd na i wspa nia ła
or ga ni za cja sa mo rzą do wa, któ rą wy so ko ce ni my i wspie -
ra my – nie do pu ści my do jej roz wią za nia.

My ko bie ty nie do pusz cza my na wet my śli o po zba wie -
niu nas dział kow ców na szej or ga ni za cji i na szej usta wy
oraz upraw nień wy ni ka ją cych z po sta no wień usta wy o
ROD. Po zba wie nia na szych ro dzin ra do ści i szczę ścia z
te go skraw ka zie mi – któ rą upra wia my nie tyl ko dla sie -
bie, ale i dla spo łe czeń stwa lo kal ne go, śro do wi ska w któ -
rym i dla któ re go pro wa dzi my sze ro ką dzia łal ność
in te gra cyj ną – pro te stu je my prze ciw ko wszel kim zmia -
nom usta wo daw czym - ma my do brą usta wę - któ ra funk -
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cjo nu je już po nad 6 lat – ma my wspa nia ły Zwią zek i dla -
te go zwra ca my się do Naj wyż szych Władz Pań stwo wych
z proś bą o usza no wa nie ru chu dział ko we go w Pol sce i nie -

do ko ny wa nia nie prze my śla nych zmian, któ re nam ro dzi -
nom dział ko wym nie słu żą.

Z po wa ża niem

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej OZO PZD w Opo lu
/-/ Te re sa Strze lec

Se kre tarz
/-/An na Wi śniow ska

Pre zes OZO PZD
/-/ An to ni na Bo roń 

Opo le, 2 grud nia 2011 r.

Dział kow cy z po wia tu wał brzy skie go
Sza now ny Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP

My dział kow cy z po wia tu wał brzy skie go, woj. dol no -
ślą skie, wy ra ża my sprze ciw wo bec po dej mo wa nych prób
pod wa że nia kon sty tu cyj no ści usta wy z dnia 8 lip ca 2005
r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Je ste śmy za nie po ko je ni sy tu acją w ja kiej po zo sta je my w
związ ku z za skar że niem tej usta wy do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry uznał,
że fun da men tal ne pra wa dział kow ców za pi sa ne w tej usta -
wie są nie zgod ne z kon sty tu cją.

Sy tu acja pol skich dział kow ców i ich ro dzin jest ak tu al -
nie szcze gól nie trud na i po wo du ją ca uza sad nio ne oba wy o
przy szłość ro dzin nych ogro dów dział ko wych w związ ku z
trwa ją cy mi w Mi ni ster stwie Trans por tu. Bu dow nic twa i
Go spo dar ki Mor skiej za awan so wa ny mi pra ca mi nad pro -
jek tem no wej usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry zmie -
rzać bę dzie do po zba wie nia nas naj waż niej szych do tych -
cza so wych praw w tym nie od płat ne go użyt ko wa nia grun -
tów, zwol nień po dat ko wych, wła sno ści na sa dzeń i urzą dzeń
na dział ce i wie lu in nych praw. Zda je my so bie spra wę, że
ten za awan so wa ny pro ces zmie rza w jed nym tyl ko kie run -
ku, mia no wi cie do uni ce stwie nia ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce i uwol nie nia grun tów, któ re na mo cy na szej
usta wy zo sta ły od da ne w użyt ko wa nie wie czy ste PZD.

My dział kow cy i nasz Zwią zek ja ko ogól no pol ska or -
ga ni za cja spo łecz na, i gdy nie da li śmy po wo dów, aby or -
ga ny wła dzy w na szym pań stwie ata ko wa ły śro do wi sko
dział ko we w ce lu po zba wie nia nas na by tych praw. Na sze
ogro dy nie mo gą być znisz czo ne tyl ko dla te go, aby pań -
stwo kosz tem nie za moż nych, w więk szo ści ubo gich ro -
dzin dział kow ców, po lep sza ło sta tus ma jąt ko wy ko mer cji
po przez otwar cie im dro gi do ła twe go na by wa nia grun -
tów na szych ogro dów.

Na sze ogro dy by ły bu do wa ne przez prze szło 110 lat i
przez wie le po ko leń, naj czę ściej na te re nach przez ni ko go
nie chcia nych, zde wa sto wa nych eko lo gicz nie, te re nach po
wy sy pi skach śmie ci. Stwo rzy li śmy z nich pięk ne oa zy zie -
le ni, któ re słu żą nie tyl ko na szym ro dzi nom, gdyż tak że
wszyst kim miesz kań com miast. Nie spo sób te raz po go dzić
się z tym, że mo że my to wszyst ko bez pow rot nie utra cić.

Pa nie Pre mie rze!
Nie do ma ga my się ni cze go po nad to, co nam da ła usta wa

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pro si my je dy nie o
wspar cie i obro nę dział kow ców, aby śmy ja ko Zwią zek i
oby wa te le na sze go pań stwa nie zo sta li usu nię ci z krę gu
pod mio tów ob ję tych kon sty tu cyj ną ochro ną praw na by tych.

/-/ 29 pod pi sów
Wał brzych, 22 mar ca 2012 r.

Dział kow cy z te re nu po wia tu Świd ni cy

Sza now ny Pan Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

My dział kow cy z RODz te re nu po wia tu Świd ni ca i po -
wia tu Dzier żo niów zwra ca my się do Pa na Pre mie ra 
o wspar cie na szych sta rań w utrzy ma niu usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta -
wa ta bar dzo do brze nam słu ży a tak że za pew nia tak że

roz wój ru chu ogrod nic twa dział ko we go, ja ko pol skiej po -
nad 110-let niej tra dy cji, któ ra zjed na ła bli sko 1.200 000
ro dzin w jed ną ogól no pol ską or ga ni za cję – PZD.

Wspar cia te go po trze bu je my szcze gól nie te raz, po nie -
waż zna leź li śmy się w sy tu acji po waż ne go za gro że nia
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bez pow rot ne go utra ce nia naj waż niej szych dla nas praw
za pi sa nych w tej usta wie.

Usta wa zo sta ła za skar żo na do TK przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, któ ry za kwe stio no wał fun da men tal ne dla
dział kow ców i na sze go Związ ku prze pi sy. Nie za leż nie od
te go do szły do nas in for ma cje, że w pod le głym Pa nu Pre -
mie ro wi Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa i Go -
spo dar ki Mor skiej trwa ją pra ce nad pro jek tem no wej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pro jekt za kła da po zba wie nie nas naj waż niej szych do -
tych cza so wych praw w tym nie od płat ne go użyt ko wa nia
grun tów, zwol nień po dat ko wych, wła sno ści na sa dzeń 
i urzą dzeń na dział ce i wie lu in nych praw.

Zna mien nym przy tym jest, że Mi ni ster stwo po mi nę ło w
tych pra cach dział kow ców, któ rych usta wo wym re pre zen -
tan tem jest - Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Je ste śmy tym fak tem szcze gól nie za nie po ko je ni i za sko -
cze ni. Nie tak daw no, bo pod ko niec po przed niej ka den -
cji Sej mu RP nie któ rzy po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej
za pew nia li nas, że po sło wie Klu bu Par la men tar ne go Plat -
for my Oby wa tel skiej nie po dej mą ini cja ty wy w kie run ku
zmia ny do tych cza so we go sys te mu funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych, po nie waż dział kow cy nie do ma ga ją się
zmian a to ozna cza, że sys tem ten nas sa tys fak cjo nu je.

Rów nież pod czas ob rad II Kon gre su PZD w dniu 
22 wrze śnia 2011 r., w któ rym uczest ni czy li śmy, obec ni na
nim przed sta wi cie le or ga nów wła dzy i ad mi ni stra cji pań -
stwo wej za pew nia li dział kow ców, iż bez na sze go udzia łu
nie bę dą do ko ny wa ne żad ne zmia ny w usta wie o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych. Jed nak pod le głe Pa nu Pre mie -
ro wi Mi ni ster stwo pod ję ło ini cja ty wę w kie run ku opra co -
wa nia no we go, nie ko rzyst ne go dla nas pro jek tu. Ten stan
rze czy jest czy tel ny – de kla ru ją cy nie speł ni li obiet nic skła -
da nych dla 4000 dział kow ców-uczest ni ków II Kon gre su.

Zo sta li śmy sa mi, gdyż wszy scy ci, któ rzy jesz cze tak
nie daw no nas wspie ra li mil czą. Zmo wa mil cze nia ozna -
cza, że or ga ny wła dzy pań stwo wej nie ży czą so bie dia lo -
gu ze spo łe czeń stwem.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Nie chce my zna leźć się w sy tu acji upo ko rzo nych tyl ko

dla te go, że do ma ga my się aby nam nie ode bra no na by -
tych praw do dzia łek po przez jed no stron ne wład cze roz -
strzy gnię cie, ni czym na kaz.

Dla nas, w zde cy do wa nej więk szo ści lu dzi ubo gich, ko -
rzy sta nie z dzia łek we dług do tych cza so wych praw, to je -
dy ne miej sce od po czyn ku z da la od be to no wych blo ków
miesz kal nych i moż li wość wspo ma ga nia na szych skrom -
nych go spo darstw do mo wych.

Po kła da my te raz je dy nie w Pa nu na dzie ję na trwa nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych i pro si my o wspar cie nas w
tej nie rów nej wal ce o po zo sta wie nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w jej do tych cza so wym za pi sie.

Pań skie po par cie bę dzie dla nas waż nym sło wem, że
Rząd pa mię ta o wszyst kich oby wa te lach w na szym pań -
stwie.

List ten, z proś bą o sku tecz ną po moc w na szej spra wie,
prze ka zu je my do par la men ta rzy stów okrę gu wał brzy skie go.

Z wy ra za mi sza cun ku dział kow cy

/-/ 21 pod pi sów
Świd ni ca, 23 mar ca 2012 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej oraz Skarb ni cy ROD okrę gu zie lo no gór skie go

Pan Do nald Tusk
Pre mier RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Tra dy cją są uro czy ste ob cho dy ju bi le uszy, jed nak dwie

de ka dy wal ki o za cho wa nie toż sa mo ści Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców i praw je go człon ków - ni gdy nie sta ną
się po wo dem do świę to wa nia.

Zło że nie wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za -
skar ża ją ce go usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku od bie ra my ja ko pierw szy krok
ku znisz cze niu ogro dów dział ko wych i roz bi cia Związ ku.

Ogro dy dział ko we zo sta ły za ło żo ne zgod nie z obo wią -
zu ją cym pra wem i roz po czę to ten pro ces po nad 120 lat te -
mu. Ja ko dział kow cy użyt ku je my swe dział ki w do brej
wie rze i pra gnie my gwa ran cji sta ło ści i kon ty nu acji prze -
pi sów pra wa pol skie go w tym za kre sie.

W za mian ja ko człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, zgod nie z przy ję tym Sta tu tem PZD zo bo wią za -
li śmy się i przy ję li śmy ja ko cel:

1. Roz wój Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w spo -
sób za pew nia ją cy je go człon kom i ro dzi nom ak tyw ny wy -
po czy nek i moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych.

2. Przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów zde -
gra do wa nych.

3. Ochro na śro do wi ska przy rod ni cze go.
4. Pod no sze nia stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia.
5. Kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka.
6. Ochro na skład ni ków przy ro dy.
7. Po pra wa wa run ków by to wych spo łecz no ści miej -

skich.
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Te ce le wy peł nia mi lio no wa rze sza człon ków i je śli
przy jąć obec ny mo del ro dzi ny to dru gie ty le człon ków ro -
dzi ny ko rzy sta z po żyt ków dział ki i rów nież uczest ni czy
w tym pro ce sie.

By osią gnąć ce le sta tu to we, my dział kow cy oprócz pra -
cy, tru du, cza su wła sne go, wie dzy, zdol no ści, umie jęt no -
ści wkła da my wła sne środ ki fi nan so we przy czy nia jąc się
do roz wo ju śro do wi ska na tu ral ne go. A w kon se kwen cji
wzbo ga ca my in fra struk tu rę miej ską o aspek ty i wa lo ry
przy rod ni cze.

Nie mo że my po mi nąć fak tu, że rów nież przy czy nia my
się do nie po więk sza nia za po trze bo wa nia na środ ki fi nan -
so we w ra mach fun du szu zdro wia tym sa mym od cią ża my
bu dżet pań stwa i sa mo rzą dów.

Wspo ma ga my po śred nio oświa tę w krze wie niu wie dzy
przy rod ni czej, bio lo gicz nej oraz kul tu rę po przez roz wi ja -
nie swej dzia łal no ści.

W do bie szyb kie go i kon su menc kie go ży cia pro wa dzi -
my roz wój mię dzy po ko le nio wy.

Uczest ni czy my w zmniej sza niu pa to lo gii śro do wi sko -
wych, ofe ru jąc roz wój za in te re so wań: ogrod ni czych, bu -
dow la nych, me cha nicz nych, ku li nar nych i in nych.

Dla du żej gru py Po la ków ro dzin ne ogro dy dział ko we są
miej scem wy po czyn ku i re kre acji, są al ter na ty wą dla
mniej za moż nej czę ści spo łe czeń stwa.

Ogro dy dział ko we są kon su men ta mi wy twór ców: na -
sien nic twa, szkół kar stwa - sa dow ni cze go i ro ślin ozdob -
nych, sprzę tu ogrod ni cze go, ma te ria łów bu dow la nych i
ogrod ni czych, za kła dów ener ge tycz nych i wo do cią gów,
firm usłu go wych. Li kwi da cja ogro dów dział ko wych przy -
czy ni się do zu bo że nia spo rej czę ści spo łe czeń stwa a tak -
że na ra zi pań stwo na mniej sze wpły wy.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Z upo rem ma nia ków bę dzie my bro nić ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych. W do bie trud no ści eko no micz nych wy -
kre śle nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych z map i ży cia
miast sta nie się szko dą nie po we to wa ną. Pra ca wie lo po ko -
le nio wa zo sta nie za prze pasz czo na i zmar no wa na. Skut ki
li kwi da cji od czu je ca łe Pol skie spo łe czeń stwo.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Zwra ca my się do Pa na z proś bą o pod ję cie dzia łań by

na sza usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku, nie zo sta ła na ru szo na gdyż do brze ona
słu ży dział kow com.

Pro si my, aby Pan nie do pu ścił do zmia ny usta wy, po -
nie waż ona słu ży nie tyl ko

dział kow com ale w ta kim sa mym stop niu słu ży do brze
spo łecz no ści lo kal nej, nie ha mu je roz wo ju miast.

W pod pi sie uczest ni cy na ra dy:
Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD oraz
Skarb ni cy ROD okrę gu zie lo no gór skie go PZD

/-/ 96 pod pi sówZie lo na Gó ra, 28 lu te go 2012 r.

Dział kow cy ROD „35-le cie” w Zie lo nej Gó rze
Pan
Do nald Tusk Pre mier RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Je ste śmy dział kow ca mi z ROD „35 le cia” w Zie lo nej

Gó rze, a ogród, w któ rym ma my swo je dział ki ist nie je po -
nad trzy dzie ści lat. Za kła da li śmy go na za nie dba nym, w
spo rej czę ści pod mo kłym grun cie na obrze żach mia sta.

Przez trzy dzie ści lat do pro wa dzi li śmy ten za nie dba ny
grunt do sta nu wy daj nej zie mi, wy po sa ży li śmy ogród w
bo ga tą in fra struk tu rę: po sia da my wła sne uję cia wo dy,
ener gię elek trycz ną, dom dział kow ca wy bu do wa ny zu peł -
nie nie daw no, za go spo da ro wa ne te re ny ogól ne go użyt ku
słu żą ce re kre acji dział kow ców i ich ro dzin. Osią gnę li śmy
to cięż ką pra cą i wła snym kosz tem, przy wspar ciu je dy nie
okrę go we go i kra jo we go sa mo rzą du PZD.

W na szym ogro dzie pra cu je się, ale i wy po czy wa. Spę -
dza ją tu czas dział kow cy, ich dzie ci i wnu ki oraz za przy -
jaź nie ni z ro dzi na mi dział ko wy mi miesz kań cy mia sta.
Przez po nad trzy dzie ści lat kon ty nu uje my tra dy cję ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, zdo ła li śmy zre ali zo wać na sze

ma rze nia o ak tyw nym i po ży tecz nym wy po czyn ku i roz -
wi ja niu przy rod ni czych za in te re so wań.

Od kil ku na stu lat z ogrom nym nie po ko jem ob ser wu je -
my za mie sza nie, ja kie wy wo łu je się wo kół ogro dów dział -
ko wych. Ma mio no nas już uwłasz cze niem, obie cy wa na
grunt za zło tów kę, po dej mo wa no róż no rod ne pró by skłó -
ca nia śro do wi ska dział kow ców, a wszyst ko w imię tzw.
do bra dział kow ców, rze ko mo w obro nie na szych in te re -
sów. Przed kim?

W ak cję zdys kre dy to wa nia dział kow ców i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców włą czy ły się też or ga ny pań stwa:
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, Naj wyż sza Izba Kon tro li,
a ostat nio rów nież I Pre zes Sa du Naj wyż sze go.

Je ste śmy tym obu rze ni i roz go ry cze ni. Do tych czas ża -
den z or ga nów Pań stwa spe cjal nie nie in te re so wał się kło -
po ta mi dział kow ców, nie po my ślał o ja kim kol wiek ich
wspar ciu. A prze cież w wie lu spra wach wy rę cza my sa mo -
rzą dy lo kal ne, zdej mu jąc im „z gło wy” choć by tro skę 
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Bia ła Pod la ska, 7 mar ca 2012 r.

o ak tyw ne for my wy po czyn ku se tek miesz kań ców – bez
zło tów ki do da nej nam do tych sta rań. Dla te go obu rza nas,
że też sa me or ga ny Pań stwa sta ra ją się znisz czyć na szą
pra cę i bu rzą spo kój lu dzi, któ rzy na to nie za słu ży li.

Cho ciaż je ste śmy pro sty mi ludź mi, do sko na le ro zu mie -
my, że pod płasz czy kiem tej „tro ski” o dział kow ców kry -
je się chęć za wład nię cia grun ta mi, któ re użyt ku je my 
i uwa ża my, że dzia ła nia po dej mo wa ne prze ciw ko na szej
usta wie, prze ciw ko dział kow com i Pol skie mu Związ ko -
wi Dział kow ców, któ re go je ste śmy człon ka mi, są tyl ko
pre tek stem do po zba wie nia nas praw po zy ska nych po -
przez kil ku dzie się cio let nie użyt ko wa nie ogro dów dział -
ko wych. A na to nie mo że my się zgo dzić.

W ro ku 2005 z ogrom nym za do wo le niem przy ję li śmy
usta wę o ROD, bo jest ona na szą ochro ną i gwa ran cją
praw. Dzię ki tym gwa ran cjom bez obaw po dej mo wa li śmy
w na szym ogro dzie licz ne za da nia in we sty cyj ne i re mon -
to we, a tak że te o cha rak te rze re kre acyj nym i so cjal nym.

Te raz wnio sek I Pre ze sa Są du do TK, o uzna nie za nie -
kon sty tu cyj ną usta wy o ROD po pię ciu la tach jej funk cjo -
no wa nia, bu dzi na sze naj więk sze oba wy. Je śli zo sta nie

nam ode bra na usta wa, mo że zo stać znisz czo ne to, co z ta -
kim tru dem zdo by li śmy wie lo let nia pra cą.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Je ste śmy prze ko na ni, że wpro wa dze nie zmian w ar ty -

ku łach Usta wy, za kwe stio no wa nych przez I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, przy nio sło by szko dę wszyst kim. Po-
krzyw dze ni by li by dział kow cy sta no wią cy naj słab szą gru -
pę spo łecz ną, stra ci ły by śro do wi ska, w któ rych ogro dy
funk cjo nu ją i zo sta ły by za prze pasz czo ne za sa dy sa mo -
rząd no ści, któ re w Pol skim Związ ku Dział kow ców wy -
pracowa li śmy i sto su je my.

Zwra ca my się więc do Pa na, Pa nie Pre mie rze, z proś bą
o wspar cie na szych sta rań o utrzy ma nie usta wy o ROD 
w obec nym kształ cie.

Kie ru jąc do Pa na na szą proś bę po wo du je my się tro ską
o to, aby nie prze my śla nym po su nię ciem, po przez znie sie -
nie praw dział kow ców, nie zo sta ła znisz czo na pra ca wie -
lu po ko leń i aby zwy kłym lu dziom nie ode bra no szan sy na
zwy czaj ne, spo koj ne ży cie.

Z po wa ża niem

Dział kow cy z ROD „35-le cia” w Zie lo nej Gó rze 
– uczest ni cy spra woz daw czych ze brań kół

/-/ 47 pod pi sówZie lo na Gó ra, 10-11 mar ca 2012 r.

Dział kow cy z Bia łej Pod la skiej
Pan
Pre zes Ra dy Mi ni strów RP

APEL
dział kow ców w obro nie Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku

Usta wa o ROD speł nia ocze ki wa nia dział kow ców i po -
zwa la upra wiać i cie szyć się dział ką dla po nad mi lio na lu -
dzi. Lu dzi, któ rzy po sia da ją ni skie ren ty czy eme ry tu ry.
Pra ca na dział ce dla tych lu dzi to jed na z nie wie lu form ak -
tyw no ści fi zycz nej, ak ty wi za cji spo łecz nej i so cjal nej osób
star szych. Ogród dział ko wy to miej sce spo tkań wie lu po ko -
leń ro dzi ny. ROD to rów nież edu ka cja eko lo gicz na i przy -
rod ni cza dla naj młod szych miesz kań ców miast jed na z
nie wie lu oka zji do bez po śred nie go kon tak tu z ży wą przy ro -
dą. ROD to zie lo ne płu ca miast utrzy my wa ne wy łącz nie
przez dział kow ców. Są też świad cze niem so cjal nym za pew -
nia ją cym naj uboż szym moż li wość god ne go wy po czyn ku
oraz do stę pu do ta nich, zdro wych wa rzyw i owo ców.

Nie ste ty ostat nia ini cja ty wa I Pre ze sa SN sta ła się naj -
więk szym za gro że niem z do tych czas po dej mo wa nych

prób li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go. Wie my wszy -
scy że pod wa że nie usta wy o ROD otwo rzy dro gę do ma -
so we go przej mo wa nia na szych dzia łek na ce le
ko mer cyj ne i zni we czy wy si łek wie lu po ko leń po nad 115-
let nie go ru chu dział ko we go.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze! Ma ni pu lo wa nie przy obec -
nej Usta wie to ogrom na krzyw da wy rzą dza na przez Pań -
stwo swo im oby wa te lom eme ry tom i ren ci stom i ro-
dzi nom o ni skich do cho dach. W związ ku z po wyż szym
chce my Pa na za py tać czy w ra mach Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry pro wa dzo ne są pra ce nad no wy mi roz wią za nia -
mi praw ny mi do ty czą cy mi ogro dów dział ko wych a w
szcze gól no ści nad zmia ną po wszech nie po pie ra nej przez
dział kow ców Usta wy o ROD.

Uprzej mie pro si my o od po wiedź na na sze py ta nie.

Z po wa ża niem

Dział kow cy z Bia łej Pod la skiej Okręg Lu bel ski
/-/ 24 pod pi sy
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Uczest ni cy na ra dy szko le nio wej In struk to rów SSI okrę gu pod kar pac kie go

Pan Do nald Tusk
Pre mier Ra dy Mi ni strów RP

STANOWISKO
uczest ni ków na ra dy szko le nio wej okrę go wych i kra jo wych in struk to rów SSI 

ro dzin nych ogro dów dział ko wych z te re nu dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Uczest ni cy na ra dy szko le nio wej okrę go wych i kra jo -

wych in struk to rów SSI ro dzin nych ogro dów dział ko wych
z te re nu dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go
PZD ob ra du ją cy w dniu 24 lu te go 2012 r. wy ra ża ją sprze -
ciw wo bec pró by pod wa że nia kon sty tu cyj no ści usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Sy tu acja pol skich ro dzin dział ko wych spo wo do wa na
za skar że niem przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go usta wy
o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, sta ła się wy so ce
nie po ko ją ca. Ta kie dzia ła nia po waż nie za chwia ło za ufa nie
dział kow ców do or ga nów pań stwa i trwa ło ści pol skie go
po rząd ku praw ne go. Nie mo że my zro zu mieć, jak po po -
nad 5 la tach obo wią zy wa nia, moż na za sta na wiać się nad
zgod no ścią z Kon sty tu cją usta wy uchwa lo nej przez Sejm

RP, za twier dzo nej przez Se nat i pod pi sa nej przez Pre zy -
den ta RP.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są czę sto je dy ny mi miej -
sca mi wy po czyn ku, a nie kie dy tak że źró dłem utrzy ma nia
dla lu dzi star szych, eme ry tów i ren ci stów oraz grup spo -
łecz nych o naj niż szych do cho dach. Nie zga dza my się na
prze kształ ca nie ogro dów dział ko wych w osie dla apar ta -
men tow ców dla elit biz ne su, su per i hi per mar ke ty oraz in -
ne przed się wzię cia ko mer cyj ne.

Pa nie Pre mie rze,
Bar dzo li czy my na Pa na po par cie w obro nie dział kow -

ców oraz ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Uczest ni cy na ra dy szko le nio wej 
Sza now ny Pa nie Pre mie rze,

Rze szów, 24 lu te go 2012 r.

Uczest ni cy na ra dy pre ze sów ROD z re jo nu klucz bor skie go

Pan Do nald Tusk Pre mier Rzą du RP
Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP

STANOWISKO
uczest ni ków na ra dy pre ze sów (wi ce pre ze sów) RODz re jo nu klucz bor skie go okrę gu opol skie go

Uczest ni cy na ra dy szko le nio wo - in struk ta żo wej pre ze -
sów (wi ce pre ze sów) ro dzin nych ogro dów dział ko wych
ob ra du ją cy w dniu 17 stycz nia 2012 w Ro dzin nym Ogro -
dzie Dział ko wym im. Ta de usza Ko ściusz ki w Klucz bor ku
wy ra ża ją obu rze nie i sprze ciw wo bec prób pod wa że nia
kon sty tu cyj no ści Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Sy tu acja pol skich ro dzin dział ko wych wsku tek zło żo -
ne go za skar że nia cy to wa nej usta wy, sta ła się źró dłem nie -
po ko ju i obaw o przy szłość ogrod nic twa dział ko we go w
na szym kra ju oraz obaw zwią za nych z za ufa niem do Pań -
stwa i za ufa niem do trwa ło ści pol skie go pra wa. Za skar -
żo na usta wa usta no wio na przez Sejm Rzecz po spo li tej,
za twier dzo na zo sta ła przez Se nat, pod pi sa na przez Pre zy -
den ta RP, a wiec na czel ne or ga ny na sze go Pań stwa re pre -
zen tu ją ce na ród. Pol ski Zwią zek Dział kow ców uzy skał

wpis do Kra jo we go Re je stru Są do we go a Sta tut PZD zo -
stał za twier dzo ny orze cze niem są do wym.

Pol scy dział kow cy to w prze wa ża ją cej mie rze lu dzie
star si, głów nie eme ry ci i ren ci ści, a tak że lu dzie nie za moż -
ni. Od wie lu już lat, od po cząt ków zmian ustro jo wych w
na szym kra ju, ci wła śnie dział kow cy zmu sze ni są bro nić
swo ich praw przed ko lej ny mi za ku sa mi po li ty ków.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są czę sto je dy nym miej -
scem wy po czyn ku, a tak że źró dłem utrzy ma nia dla grup
spo łecz nych o naj niż szych do cho dach. Za sta na wia my się
w czy im in te re sie pro wa dzo ne są dzia ła nia, któ rych efek -
tem mo że być li kwi da cja ogro dów dział ko wych. Pro te stu -
je my prze ciw ko prze kształ ca niu te re nów zie lo nych,
nie zbęd nych dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia lu dzi, na
osie dla apar ta men tow ców, su per mar ke ty czy ga le rie.

Obro na na szych praw jest dla nas, zwy kłych lu dzi ogro -
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dów dział ko wych, obro ną przed ode bra niem nam god no -
ści, ode bra niem nam praw usta no wio nych przez Pol skie
Pań stwo, obro ną praw do na szych skrom nych dzia łek 
i moż li wo ści ko rzy sta nia z nich.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,

Bar dzo li czy my na Pa na za in te re so wa nie się pro ble mem
przy szło ści pol skich ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Pod pi sy uczest ni ków
/-/ 17 pod pi sów

Je ste śmy dział kow ca mi od 24 lat. Dział kę, któ rą użyt ku -

Klucz bork, 17 stycz nia 2012 r.

Ali cja i Wie sław Tom czu ko wie
Sza now ny Pan 
Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP

je my z żo ną prze ję li śmy w bar dzo złym sta nie, po nie waż
by ły to nie użyt ki za ro śnię te chwa sta mi na gle bach V i VI
kla sy. Wła sny mi Rę ko ma przy po mo cy dzie ci do pro wa -
dzi li śmy do sta nu użyt ko wa nia. Obec nie jest od po wied -
nio za go spo da ro wa na i użyt ko wa na rów nież przez
wnu ków. Ostat nie la ta są peł ne nie po ko ju wśród dział -
kow ców po nie waż za miast upra wiać dział ki je ste śmy
zmu sza ni do cią głej wal ki w obro nie na szej usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro -
ku. Wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Usta wa
zo sta ła za skar żo na do TKo o stwier dze nie nie zgod no ści z
Kon sty tu cją RP. Usta wę tą uchwa lił prze cież Sejm Rzecz -
po spo li tej Pol skiej, a nad jej tre ścią pra co wa li praw ni cy.
Uwa ża my, że jest ona zgod na z Kon sty tu cją RP.

W obec nym za ry sie jest ona praw nym gwa ran tem funk -
cjo no wa nia ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Je ste śmy or ga ni za cją po za rzą do wą, funk -
cjo nu ją cą i tyl ko wy łącz nie ze skła dek dział kow ców, a na -
sze ogro dy sta no wią czę sto je dy ne płu ca dla miast, są
osto ją wie lu ga tun ków pta ków. Tu taj tęt ni ży cie nie tyl ko

ro dzin ne, od by wa ją się spo tka nia in te gra cyj ne za kła dów
pra cy, eme ry tów przy cho dzą wy ciecz ki z przed szko -
li/szkół. Czy za le ży ko muś na tym aby to co pol skie, co
do bre dla spo łecz no ści jed no ra zo wym po cią gnię ciem
znisz czyć? Czy są to za ku sy o kę sek zie mi, czę sto z ugo -
rów i nie użyt ków, a do pro wa dzo nych pra cą ludz kich rąk
do obec ne go sta nu?

Uwa ża my, że są jesz cze lu dzie w tym na szym pięk nym
kra ju, któ rym za le ży na ochro nie śro do wi ska, na lu dziach
scho ro wa nych /eme ry tach, ren ci stach i bez ro bot nych/, bo
to szcze gól nie oni są użyt kow ni ka mi dzia łek. Wie rzy my,
ż do tych któ rym za le ży za li cza się Pan Pre mier. Prze cież
to my rów nież dział kow cy da li śmy przy kład w wy bo rach
od da jąc głos rów nież na Pa na. Wie rzy my, że Pań ski głos
w tej spra wie bę dzie bar dzo waż ny i przy chyl ny dla obro -
ny na szej do brej Usta wy.

W imie niu dział kow ców na sze go ogro du już te raz ser -
decz nie Pa nu dzię ku je my i wie rzy my, że nie po zo sta wi
nas bez po mo cy.

/-/ Ali cja i Wie sław Tom czu ko wie
Zwra cam się z proś bą o wspar cie dzia łań ma ją cych na

Dział kow cy w swo ich li stach i sta no wi skach kie ro wa nych do Pre mie ra RP Do nal da Tu ska:

• pro te stu ją i ocze ku ją od stą pie nia od zło żo ne go wnio -
sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP usta wy o ROD,

• sprze ci wia ją się świa do me mu nisz cze niu do rob ku wie -
lu po ko leń ogrod nic twa dział ko we go, 

• dział kow cy uwa ża ją, że z dzia łań naj wyż szych or ga -
nów kra jo wych wy ni ka, że usta wa o ROD sta no wi prze -
szko dę w prze ję ciu na ce le ko mer cyj ne po nad 40 tys. ha
zie mi, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ogro dy dział ko we w
na szym kra ju,

• zwra ca ją się z ape lem o za prze sta nie wal ki z naj więk szą
w Pol sce sa mo rząd ną i po za rzą do wą or ga ni za cją spo łecz ną,

• ocze ku ją, ja ko oby wa te le Rze czy po spo li tej, po mo cy
od Rzą du kie ro wa ne go przez Pa na Pre mie ra,

• ocze ku ją pod ję cia dzia łań zgod nych z de kla ra cja mi
wy bor czy mi skła da ny mi tak że przez Plat for mę Oby wa -
tel ską pod czas ob rad II Kon gre su PZD,

• pod kre śla ją, że dzia ła nia władz zmie rza ją ce do zmia -
ny usta wy o ROD pod wa ża ją za ufa nie mi lio na pol skich
ro dzin do wy bra nych de mo kra tycz nie władz, do Pań stwa
oraz do trwa ło ści pol skie go pra wa,

• za zna cza ją, że obro na praw dział kow ców jest obro ną
przed ode bra niem im god no ści, praw usta no wio nych
przez Pol skie Pań stwo, obro ną praw do ich skrom nych
dzia łek i moż li wo ści ko rzy sta nia z nich, 
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• ty sią ce li stów in dy wi du al nych i zbio ro wych kie ro wa -
nych do wła dzy pu blicz nej wszyst kich szcze bli, w tym do
Pa na Pre mie ra, po zo sta je bez od po wie dzi. Dział kow cy
przyj mu ją to z obu rze niem, gdyż ozna cza lek ce wa że nie i
brak za in te re so wa nia lo sem 1 mi lio na ro dzin w Pol sce,

• ty sią ce dział kow ców chce po znać sta no wi sko Pre mie -
ra Rzą du RP w naj istot niej szej kwe stii – ja ka we dług Pre -
mie ra ma być przy szłość pol skich ogro dów dział ko wych?

• dział kow cy wie dzą, że trwa ją pra ce nad usta wą o ROD
bez udzia łu ich usta wo we go re pre zen tan ta – PZD. Nie ak -
cep tu ją ta kie go dzia ła nia, bo wiem na II Kon gre sie PZD
przed sta wi cie le Rzą du zło ży li obiet ni ce, że bez udzia łu PZD
nie bę dą pro wa dzo ne żad ne pra ce do ty czą ce usta wy o ROD,

• bo ga ta i pięk na, po nad stu let nia tra dy cja pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go, któ re po wsta ło by za spo ka jać
po trze by naj bied niej szych Po la ków, do brze spraw dzi ła się
i na dal spraw dza w na szym spo łe czeń stwie,

• w obec nej sy tu acji go spo dar czej ogro dy co raz bar dziej
bę dą po trzeb ne, ja ko po moc so cjal na dla wie lu lu dzi 
w do bie kry zy su,

• ogro dy w pol skich mia stach utrzy mu ją sa mi dział kow -
cy – ani Pań stwa, ani sa mo rzą du nic one nie kosz tu ją,

• ogro dy dział ko we pro wa dzą dzia ła nia pro spo łecz ne i
po ma ga ją Pań stwu w roz wią zy wa niu wie lu trud nych
spraw pol skich miast. Te dzia ła nia do ce nia ją sa mo rzą dy
więk szo ści miast i gmin. Dział kow cy chcie li by do cze kać
ta kie go sa me go trak to wa nia ze stro ny Pa na Pre mie ra i mi -
ni strów Rzą du RP,

• użyt ku ją swo je dział ki w do brej wie rze i pra gną gwa -
ran cji sta ło ści i kon ty nu acji prze pi sów pra wa pol skie go w
za kre sie ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

• by przy czy nić się do roz wo ju śro do wi ska na tu ral ne go,
wzbo ga cić in fra struk tu rę miej ską o aspek ty i wa lo ry przy -
rod ni cze dział kow cy oprócz pra cy, tru du, cza su wła sne -
go, wie dzy, zdol no ści, umie jęt no ści, wkła da ją wła sne
środ ki fi nan so we,

• pro szą Pre mie ra, aby nie do pu ścił do zmia ny usta wy,
po nie waż słu ży nie tyl ko dział kow com, ale rów nież spo -
łecz no ści lo kal nej,

• oświad cza ją, że bę dą bro nić ro dzin nych ogro dów
dział ko wych z upo rem ma nia ka, bo wiem nie po zwo lą, aby
w do bie trud no ści eko no micz nych wy kre ślić ogro dy 
z map i ży cia miast, nie po zwo lą, aby wie lo po ko le nio wa
pra ca ich ro dzin zo sta ła za prze pasz czo na,

• wie rzą, że ich głos w obro nie usta wy o ROD zo sta nie
wy słu cha ny, a Pan Pre mier pod pi sze się obie ma rę ka mi
za za cho wa niem za pi sów obec nej usta wy o ROD, 

• li czą na to, że Pre mier przer wie, an ga żu jąc swój au to -
ry tet, wie lo let nią ich wal kę o za cho wa nie praw dział kow -
ców do upra wia nia ogro dów dział ko wych i za koń czy
pod wa ża nie przez róż ne lob by go spo dar cze i po li tycz ne
za pi sów usta wy o ROD,

• zwra ca ją się o usza no wa nie ru chu dział ko we go w Pol -
sce i nie do ko ny wa nia nie prze my śla nych zmian, któ re ro -
dzi nom dział ko wym nie słu żą. 

Nowa strona internetowa KR PZD (www.pzd.pl)
źródłem  najważniejszych informacji o ruchu działkowym. 

Mi mo te go, że no wa stro na in ter ne to wa  Kra jo wej Ra dy
PZD dzia ła za le d wie od mie sią ca, spo tka ła się z po zy tyw -
nym od bio rem wie lu na szych czy tel ni ków, któ rzy po twier -
dzi li to w licz nych li stach skie ro wa nych na nasz ad res.
Uda ło się stwo rzyć wi try nę funk cjo nal ną, a za ra zem przy -
ja zną  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 twia ją 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. bie żą ce wy da rze nia, pra wo, wy -
daw nic twa, w obro nie usta wy). Ponie waż za le ży nam na
tym, by stro na by ła miej scem re gu lar nych od wie dzin na -

szych czy tel ni ków, a za ra zem źró dłem cen nych in for ma cji,
każ de go dnia pu bli ku je my na niej kil ka na ście no wych tek -
stów. Zwień cze nie, a za ra zem do peł nie nie stro ny sta no wi
bo ga ta sza ta gra ficz na, a waż ne uzu peł nie nie ma te ria ły wi -
deo. Po nie waż za le ży nam na stwo rze niu kom plet nej ga le -
rii zdjęć, za chę ca my wszyst kie oso by, któ re po sia da ją
cie ka we zdję cia o te ma ty ce dział ko wej do dzie le nia się ni -
mi. Naja trak cyj niej sze  fo to gra fie opu bli ku je my  na na szej
stro nie (zdję cia wraz z krót kim opi sem oraz imie niem i na -
zwi skiem au to ra na le ży kie ro wać na ad res me dia@pzd.pl).
Przy po mi na my, że do mo men tu prze nie sie nia ca łe go ar chi -
wum sta ra stro na KR PZD bę dzie do stęp na pod ad re sem
www.pzd.pl/ar chi wum.

W tym numerze „Biuletynu Informacyjnego” nie udało się nam zamieścić wszystkich listów, które
działkowcy skierowali do władz. Opublikujemy je w kolejnym numerze. Zapraszamy jednak do odwiedzenia
naszej strony (www.pzd.pl), na której opublikowaliśmy wszystkie  z nadesłanych do nas kopii  listów.

V. NOWA STRONA INTERNETOWA KR PZD


