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dzia∏kowca
List KR PZD do Marsza∏ek Sejmu
Jednym z dokumentów przyj´tych podczas Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD by∏ list otwarty do Marsza∏ek Sejmu Pani Ewy Kopacz. W piÊmie, pod którym podpisa∏o si´ 430 uczestników Zjazdu
reprezentujàcych dzia∏kowców z ca∏ej Polski, sygnatariusze apelowali o wsparcie w obronie praw dzia∏kowców i istnienia ogrodów.
Nadziej´ na pozytywny odzew dawa∏ zw∏aszcza list Pani Marsza∏ek
skierowany do Zjazdu, w którym wyra˝a∏a si´ z uznaniem o dzia∏alnoÊci Zwiàzku oraz ogrodów. Niestety, pomimo up∏ywu przesz∏o
2 miesi´cy, apel Zjazdu o wsparcie dzia∏kowców w ich walce o swe
prawa pozosta∏ bez odzewu. Do Krajowej Rady PZD nap∏ywa∏y
wystàpienia od uczestników Zjazdu, w których domagali si´ oni reakcji na milczenie Marsza∏ek Sejmu. Dlatego podczas zebrania KR
PZD w dniu 24.02.12r. jej cz∏onkowie zdecydowali o skierowaniu do
Pani Ewy Kopacz kolejnego listu. Zaapelowali w nim o spotkanie,
które umo˝liwi podj´cie dialogu w∏adz Paƒstwa ze Êrodowiskiem
dzia∏kowców skupionych w PZD, na temat przysz∏oÊci ogrodów
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dzia∏kowych w Polsce.

Zmiany do statutu PZD
W dniu 17 grudnia 2011 roku IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD
uchwali∏ zmiany do Statutu PZD, który jest najwa˝niejszym aktem
wewnàtrzzwiàzkowym, regulujàcym tak donios∏e sprawy jak kompetencje i zadania organów PZD oraz prawa i obowiàzki wszystkich
dzia∏kowców. Nowelizacjà obj´to wiele zagadnieƒ. W szczególnoÊci
wprowadzono obowiàzek rozpocz´cia u˝ytkowania lub zagospodarowywania dzia∏ki w terminie 9 miesi´cy od jej przydzielenia pod
rygorem wygaÊni´cia cz∏onkostwa. Poszerzono równie˝ grono
osób bliskich, które nie mogà sprawowaç mandatu w organach danej jednostki PZD jednoczeÊnie z cz∏onkiem swojej rodziny. Ponadto doprecyzowano okres dzia∏ania organów komisarycznych oraz
zasady odwo∏ywania z organów PZD. NowoÊcià jest tak˝e dopuszczenie mo˝liwoÊci zawiadamiania dzia∏kowców o walnym zebraniu
poprzez poczt´ elektronicznà, o ile takà form´ zaakceptujà sami zainteresowani. Wszystkie zmiany dokonane w Statucie PZD zosta∏y
ju˝ zarejestrowane przez sàd w Krajowym Rejestrze Sàdowym, co
oznacza, ˝e sà w pe∏ni zgodne z powszechnie obowiàzujàcym praTT
wem. Zmiany Statutu PZD obowiàzujà od 1 stycznia 2012 r.

Nowelizacja regulaminu ROD
W dniu 24 lutego br. Krajowa Rada uchwali∏a szereg zmian do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Dzia∏kowego. Dokonane zmiany nie
ograniczy∏y si´ jedynie do uwzgl´dnienia ostatniej nowelizacji Statutu PZD. Wprowadzono bowiem wiele nowych rozwiàzaƒ, które
majà usprawniç funkcjonowanie ogrodów. Nale˝y zw∏aszcza zwróciç szczególnà uwag´ na doprecyzowanie zasad gospodarki kasowej w ogrodzie, okreÊlenie zasad przydzia∏u nieprawid∏owo zagospodarowanej dzia∏ki, mo˝liwoÊç na∏o˝enia op∏aty na osob´ u˝ytkujàcà dzia∏k´ bez tytu∏u prawnego, dopuszczenie szamb na
dzia∏kach w ogrodach miejskich, a tak˝e zdefiniowanie poj´cia osoby niepe∏nosprawnej ruchowo oraz wprowadzenia op∏aty wodnej.
To tylko niektóre z nowych rozwiàzaƒ w Regulaminie ROD, które
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wejdà w ˝ycie z dniem 1 maja 2012 roku.

Pokazy ci´cia
Okręgowe Zarządy Związku organizują w wielu ogrodach rodzinnych pokazy cięcia drzew i krzewów owocowych. Pokazy będą prowadzili doświadczeni fachowcy z uczelni i ośrodków doradztwa,
a take instruktorzy Związkowi. Wiele Zarządów ROD organizuje
pokazy we własnym zakresie. Zachęcamy wszystkich działkowców
do udziału, zwłaszcza e nasze drzewa i krzewy wymagają fachowego cięcia. Polecamy działkowcom broszurę prof. A. Mika „Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych” do nabycia w okręgowych
zarządach i Wydawnictwie „działkowiec”.
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Obradowa∏ IX Krajowy Zjazd Delegatów
W dniach 16-17 grudnia w Warszawie odby∏ si´ IX Krajowy Zjazd
Delegatów PZD. W hotelu Gromada 430 delegatów wybranych na
Okr´gowych Zjazdach PZD dokona∏o podsumowania ubieg∏ej kadencji i dyskutowa∏o o przysz∏ej. Przede wszystkim jednak Zjazd
wype∏nia∏ swoje statutowe zadania. Przyj´to sprawozdania za
ubieg∏à kadencj´, wybrano cz∏onków Krajowej Rady i Krajowych
Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej. Krajowa Rada ze swego grona
wy∏oni∏a prezydium i prezesa PZD. Ponownie do sprawowania tej
funkcji wybrany zosta∏ Eugeniusz Kondracki. Decyzjà delegatów
znowelizowano Statut PZD, tak aby lepiej odpowiada∏ realnej sytuacji w ogrodach.
Zarówno w przemówieniach delegatów jak i stanowiskach
przyj´tych przez Zjazd pobrzmiewa jeden ton: ubieg∏a kadencja
by∏a kadencjà najci´˝szej w historii PZD walki o zachowanie Ogrodów i Ustawy, a jednoczeÊnie wszystko wskazuje na to, ˝e obecna
kadencja b´dzie jeszcze ci´˝sza. W tych trudnych czasach tylko
jednoÊç i dyscyplina ca∏ego Êrodowiska dzia∏kowego da nam
szanse na skutecznà obron´ dziedzictwa Zielonej Rzeczpospolitej.
Ani obecne na Zjeêdzie media, ani czo∏owi politycy naszego kraju nie uratujà ruchu dzia∏kowego, jeÊli my, Dzia∏kowcy, nie b´dziemy dostatecznie zmobilizowani i oddani sprawie.
Szczegó∏owe informacje o przebiegu i ustaleniach Zjazdu,
a tak˝e wszystkie uchwalone dokumenty i fotorelacje znajdà
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paƒstwo na stronie internetowej www.pzd.pl

II posiedzenie Krajowej Rady PZD
W dniu 24 lutego 2012 r. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odby∏o si´ II posiedzenie Krajowej Rady PZD.
Prezes PZD przedstawi∏ aktualnà sytuacja ogrodów, Zwiàzku i
ustawy o ROD. Uczestnicy obrad zabierali g∏os w tej spawie przedstawiajàc propozycje dzia∏aƒ Zwiàzku.
Cz∏onkowie KR PZD skierowali list do Pani Marsza∏ek Sejmu Ewy
Kopacz, która nie udzieli∏a odpowiedzi na list wystosowany i podpisany przez 430 delegatów IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
Zaapelowali w nim do Pani Marsza∏ek o zaanga˝owanie si´ w sprawy dzia∏kowców i wyrazili nadziej´, ˝e uzyskajà odpowiedê na list
uczestników Zjazdu.
Krajowa Rada PZD dokona∏a oceny IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i podj´∏a w tej sprawie stosownà uchwa∏´.
Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdzono sprawozdanie finansowe Krajowej Rady PZD za 2011 r., plan pracy na 2012
r. oraz zabezpieczajàce jego wykonanie preliminarze.
Krajowa Rada podj´∏a uchwa∏´ w sprawie programu modernizacji dzia∏ek, aby doprowadziç ich zagospodarowanie do wysokiego
poziomu estetycznego, funkcjonalnego i ekologicznego. Program
przewiduje powszechny przeglàd dzia∏ek w ca∏ej Polsce.
Krajowa Rada PZD przyj´∏a zmiany w regulaminie ROD, które
wejdà w ˝ycie 1.05.2012 r.
Krajowa Rada PZD nada∏a sztandary: Rodzinnym Ogrodom
Dzia∏kowym po∏o˝onym w Powiecie Gnieênieƒskim oraz ROD im.
Króla Stanis∏awa Leszczyƒskiego w Lesznie.
Zgodnie z uchwalonym planem pracy Krajowa Rada PZD poZRS
wo∏a∏a 9 komisji problemowych.

Walne zebrania w Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych
Co roku do 30 kwietnia we wszystkich rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych odbywajà si´ walne zebrania. Sà one najwy˝szym organem samorzàdu w ROD, na którym dzia∏kowcy podejmujà najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ogrodu, a wi´c tak˝e o wysokoÊci op∏at.
Zgodnie ze statutem PZD ka˝dy cz∏onek Zwiàzku ma prawo
uczestnictwa w walnym zebraniu. Ale z uwagi na sprawy, o których
decyduje si´ podczas walnego zebrania, np. dotyczàce op∏at czy
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remontów i inwestycji, ka˝dy cz∏onek Zwiàzku powinien uczestnictwo w walnym zebraniu traktowaç wr´cz jako obowiàzek, aby najwa˝niejszych decyzji, nie podejmowano bez jego udzia∏u.
Dlatego te˝ zach´camy wszystkich cz∏onków Zwiàzku do wzi´cia
udzia∏u w zbli˝ajàcych si´ walnych zebraniach i skorzystania z posiadanego prawa wspó∏decydowania o funkcjonowaniu Paƒstwa
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ogrodu i wysokoÊci wnoszonych op∏at.

Program modernizacji dzia∏ek w ROD
Na posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 24 lutego br. uchwalony zosta∏ Program modernizacji dzia∏ek w ROD. Zawiera on konkretne
zadania w kierunku modernizacji dzia∏ek oraz stosowne zalecenia w
tym zakresie. Ponadto w uchwale zosta∏y przedstawione m.in.
Êrodki i metody wdra˝ania Programu. Program uwzgl´dnia poszczególne elementy wyst´pujàce na dzia∏kach decydujàce o stanie ich zagospodarowania oraz stosowne dzia∏ania w kierunku ich
modernizacji, mianowicie: altan´, ogrodzenie, drzewa i krzewy owocowe, cz´Êç ozdobà dzia∏ki, funkcjonalnoÊç dzia∏ki, ma∏à architektur´ na dzia∏ce, ekologie na dzia∏ce, estetyk´ na dzia∏ce, porzàdek i
∏ad przestrzenny.
Celem Programu jest szybkie doprowadzenie stanu zagospodarowania dzia∏ek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego. Ponadto program ma
nak∏oniç oraz zainspirowaç dzia∏kowców do podj´cia dzia∏aƒ modernizacyjnych na swoich dzia∏kach. PZD wychodzi z za∏o˝enia, ˝e
modernizacj´ dzia∏ek w ROD, obok Otwartego i D∏ugofalowego Programu Modernizacji ROD, nale˝y pilnie i sprawienie realizowaç postrzegajàc jà jako zmian´ wizerunku ROD w spo∏eczeƒstwie, aby
ROD, w tym dzia∏ki, sta∏y si´ estetycznymi, dobrze zagospodarowanymi terenami zieleni w miastach i tak by∏y postrzegane przez
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spo∏eczeƒstwo, w∏adze, media i samych dzia∏kowców.

Ju˝ jest!! „Vademecum dzia∏kowca”
Informujemy, ˝e ukaza∏a si´ jedyna na rynku wydawniczym
ksià˝ka, która zawiera pe∏nà i rzetelnà, a przy tym bardzo przyst´pnà wiedz´ dotyczàcà urzàdzania, zagospodarowania i u˝ytkowania nowej dzia∏ki oraz modernizacji dzia∏ki istniejàcej. Dzi´ki pracy doÊwiadczonego zespo∏u programowego, autorskiego i redakcyjnego pod kierunkiem Prezesa PZD mgr in˝. Eugeniusza Kondrackiego „Vademecum dzia∏kowca” to bardzo nowoczesna
i praktyczna ksià˝ka, która spe∏nia wszystkie oczekiwania i potrzeby zarówno nowego u˝ytkownika dzia∏ki i jego rodziny, jak
i dzia∏kowców którzy uprawiajà swoje dzia∏ki ju˝ wiele lat i posiadajà
znacznà wiedz´ ogrodniczà i doÊwiadczenie. Z pewnoÊcià b´dzie
cennym przewodnikiem i poradnikiem dla dzia∏ajàcych w ogrodach
dzia∏kowych i na rzecz dzia∏kowców instruktorów Spo∏ecznej
S∏u˝by Instruktorskiej PZD.
„Vademecum dzia∏kowca” to przede wszystkim pot´˝ne kompendium wiedzy z zakresu ogrodnictwa dzia∏kowego, w tym modernizacji dzia∏ek. Poza podstawowymi dzia∏ami ogrodnictwa tj.: sadownictwo, warzywnictwo, roÊliny ozdobne, uprawa i nawo˝enie gleby,
ochrona roÊlin ksià˝ka wzbogacona zosta∏a o rozdzia∏y dotyczàce
dzia∏aƒ w kierunku zmian w zagospodarowaniu dzia∏ki, gotowe projekty ró˝nych typów dzia∏ek oraz kwater sadowniczych, warzywników, ogrodów zio∏owych. Ponadto zamieszczone zosta∏y ciekawe
rozwiàzania ma∏ej architektury na dzia∏ce. Niezwykle cennym dope∏nieniem zawartej w ksià˝ce treÊci jest bogaty dobór kolorowych
zdj´ç, projektów i rysunków. Ksià˝ka zostanie przekazana w najbli˝szym czasie dla cz∏onków w∏adz okr´gowych i krajowych PZD,
instruktorów Spo∏ecznej S∏u˝by Instruktorskiej PZD, instruktorów
etatowych OZ oraz do ka˝dego ROD z przeznaczeniem do bibliotek ogrodowych. Z kolei mo˝liwoÊç zakupienia „Vademecum
dzia∏kowca” b´dà mieli nowi cz∏onkowie PZD oraz zainteresowani
dzia∏kowcy!
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