
List KR PZD do Mar sza∏ek Sej mu
Jed nym z do ku men tów przyj´ tych pod czas Kra jo we go Zjaz du

De le ga tów PZD by∏ list otwar ty do Mar sza∏ek Sej mu Pa ni Ewy Ko -
pacz. W piÊmie, pod któ rym pod pi sa∏o si´ 430 uczest ni ków Zjaz du
re pre zen tujà cych dzia∏ kow ców z ca∏ej Pol ski, sy gna ta riu sze ape lo -
wa li o wspar cie w obro nie praw dzia∏ kow ców i ist nie nia ogro dów.
Na dziej´ na po zy tyw ny od zew da wa∏ zw∏asz cza list Pa ni Mar sza∏ek
skie ro wa ny do Zjaz du, w któ rym wy ra˝a∏a si´ z uzna niem o dzia∏al -
noÊci Zwiàzku oraz ogro dów. Nie ste ty, po mi mo up∏ywu przesz∏o 
2 mie si´ cy, apel Zjaz du o wspar cie dzia∏ kow ców w ich wal ce o swe
pra wa po zo sta∏ bez od ze wu. Do Kra jo wej Ra dy PZD nap∏ywa∏y
wystà pie nia od uczest ni ków Zjaz du, w któ rych do ma ga li si´ oni re -
akcji na mil cze nie Mar sza∏ek Sej mu. Dla te go pod czas ze bra nia KR
PZD w dniu 24.02.12r. jej cz∏on ko wie zde cy do wa li o skie ro wa niu do
Pa ni Ewy Ko pacz ko lej ne go li stu. Za ape lo wa li w nim o spo tka nie,
któ re umo˝ li wi podj´ cie dia lo gu w∏adz Paƒ stwa ze Êro do wi skiem
dzia∏ kow ców sku pio nych w PZD, na te mat przysz∏oÊci ogro dów
dzia∏ ko wych w Pol sce.                                                               BP

Zmia ny do sta tu tu PZD
W dniu 17 grud nia 2011 ro ku IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD

uchwa li∏ zmia ny do Sta tu tu PZD, któ ry jest naj wa˝ niej szym ak tem
wewnàtrzzwiàzko wym, re gu lujà cym tak do nios∏e spra wy jak kom -
pe ten cje i za da nia or ga nów PZD oraz pra wa i obo wiàzki wszyst kich
dzia∏ kow ców. No we li zacjà obj´ to wie le za gad nie ƒ. W szcze gól noÊci
wpro wa dzo no obo wià zek roz pocz´ cia u˝yt ko wa nia lub za go spo -
da ro wy wa nia dzia∏ ki w ter mi nie 9 mie si´ cy od jej przy dzie le nia pod
ry go rem wy gaÊni´ cia cz∏on ko stwa. Po sze rzo no rów nie˝ gro no
osób bli skich, któ re nie mogà spra wo waç man da tu w or ga nach da -
nej jed nost ki PZD jed no czeÊnie z cz∏on kiem swo jej ro dzi ny. Po nad -
to do pre cy zo wa no okres dzia∏ania or ga nów ko mi sa rycz nych oraz
za sa dy od wo∏ywa nia z or ga nów PZD. No woÊcià jest tak˝e do pusz -
cze nie mo˝ li woÊci za wia da mia nia dzia∏ kow ców o wal nym ze bra niu
po przez poczt´ elek tro nicznà, o ile takà form´ za ak cep tujà sa mi za -
in te re so wa ni. Wszyst kie zmia ny do ko na ne w Sta tu cie PZD zo sta∏y
ju˝ za re je stro wa ne przez sàd w Kra jo wym Re je strze Sà do wym, co
ozna cza, ˝e sà w pe∏ ni zgod ne z po wszech nie obo wià zujà cym pra -
wem. Zmia ny Sta tu tu PZD obo wià zujà od 1 stycz nia 2012 r.       TT

No we li za cja re gu la mi nu ROD
W dniu 24 lu te go br. Kra jo wa Ra da uchwa li∏a sze reg zmian do Re -

gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du Dzia∏ko we go. Do ko na ne zmia ny nie
ogra ni czy∏y si´ je dy nie do uwzgl´dnie nia ostat niej no we li za cji Sta -
tu tu PZD. Wpro wa dzo no bo wiem wie le no wych roz wiàzaƒ, któ re
majà uspraw niç funk cjo no wa nie ogro dów. Na le˝y zw∏asz cza zwró -
ciç szcze gólnà uwag´ na do pre cy zo wa nie za sad go spo dar ki ka so -
wej w ogro dzie, okreÊle nie za sad przy dzia∏u nie pra wid∏owo za go -
spo da ro wa nej dzia∏ki, mo˝li woÊç na∏o˝enia op∏aty na osob´ u˝yt -
kujàcà dzia∏k´ bez ty tu∏u praw ne go, do pusz cze nie szamb na
dzia∏kach w ogro dach miej skich, a tak˝e zde fi nio wa nie poj´cia oso -
by nie pe∏no spraw nej ru cho wo oraz wpro wa dze nia op∏aty wod nej.
To tyl ko nie któ re z no wych roz wiàzaƒ w Re gu la mi nie ROD, któ re
wejdà w ˝ycie z dniem 1 ma ja 2012 ro ku.                                  TT

Pokazy ci´cia 
Okrę go we Za rzą dy Związ ku or ga ni zu ją w wie lu ogro dach ro dzin -

nych po ka zy cię cia drzew i krze wów owo co wych. Po ka zy bę dą pro -
wa dzi li do świad cze ni fa chow cy z uczel ni i ośrod ków do radz twa, 
a tak �e in struk to rzy Związ ko wi. Wie le Za rzą dów ROD or ga ni zu je
po ka zy we wła snym za kre sie. Za chę ca my wszyst kich dział kow ców
do udzia łu, zwłasz cza �e na sze drze wa i krze wy wy ma ga ją fa cho -
we go cię cia. Po le ca my dział kow com bro szu rę prof. A. Mi ka „Sztu -
ka cię cia drzew i krze wów owo co wych” do na by cia w okrę go wych
za rzą dach i Wy daw nic twie „dział ko wiec”.

K

re mon tów i in we sty cji, ka˝dy cz∏onek Zwiàzku po wi nien uczest nic -
two w wal nym ze bra niu trak to waç wr´cz ja ko obo wiàzek, aby naj -
wa˝niej szych de cy zji, nie po dej mo wa no bez je go udzia∏u.

Dla te go te˝ zach´ca my wszyst kich cz∏on ków Zwiàzku do wzi´cia
udzia∏u w zbli˝ajàcych si´ wal nych ze bra niach i sko rzy sta nia z po -
sia da ne go pra wa wspó∏de cy do wa nia o funk cjo no wa niu Paƒstwa
ogro du i wy so koÊci wno szo nych op∏at.   ZRS

Pro gram mo der ni za cji dzia∏ek w ROD
Na po sie dze niu Kra jo wej Ra dy w dniu 24 lu te go br. uchwa lo ny zo -

sta∏ Pro gram mo der ni za cji dzia∏ek w ROD.  Za wie ra on kon kret ne
za da nia w kie run ku mo der ni za cji dzia∏ek oraz sto sow ne za le ce nia w
tym za kre sie.  Po nad to w uchwa le zo sta∏y przed sta wio ne m.in.
Êrod ki i me to dy wdra˝ania Pro gra mu. Pro gram uwzgl´dnia po -
szcze gól ne ele men ty wyst´pujàce na dzia∏kach de cy dujàce o sta -
nie ich za go spo da ro wa nia oraz sto sow ne dzia∏ania w kie run ku ich
mo der ni za cji, mia no wi cie: al tan´, ogro dze nie, drze wa i krze wy owo -
co we, cz´Êç ozdobà dzia∏ki, funk cjo nal noÊç dzia∏ki, ma∏à ar chi tek -
tur´ na dzia∏ce, eko lo gie na dzia∏ce, es te tyk´ na dzia∏ce, porzàdek i
∏ad prze strzen ny. 

Ce lem Pro gra mu jest szyb kie do pro wa dze nie sta nu za go spo da -
ro wa nia dzia∏ek do wy so kie go po zio mu es te tycz ne go, funk cjo nal -
ne go, eko lo gicz ne go i wi ze run ko we go. Po nad to pro gram ma
nak∏oniç oraz za in spi ro waç dzia∏kow ców do podj´cia dzia∏aƒ mo -
der ni za cyj nych na swo ich dzia∏kach. PZD wy cho dzi z za∏o˝enia, ˝e
mo der ni zacj´ dzia∏ek w ROD, obok Otwar te go i D∏ugo fa lo we go Pro -
gra mu Mo der ni za cji ROD, na le˝y pil nie i spra wie nie re ali zo waç po -
strze gajàc jà ja ko zmian´ wi ze run ku ROD w spo∏eczeƒstwie, aby
ROD, w tym dzia∏ki, sta∏y si´ es te tycz ny mi, do brze za go spo da ro wa -
ny mi te re na mi zie le ni w mia stach i tak by∏y po strze ga ne przez
spo∏eczeƒstwo, w∏adze, me dia i sa mych dzia∏kow ców.          ECH

Ju˝ jest!! „Va de me cum dzia∏kow ca”
In for mu je my, ˝e uka za∏a si´ je dy na na ryn ku wy daw ni czym

ksià˝ka, któ ra za wie ra pe∏nà i rze telnà, a przy tym bar dzo przy-
st´pnà wiedz´ do tyczàcà urzàdza nia, za go spo da ro wa nia i u˝yt ko -
wa nia no wej dzia∏ki oraz mo der ni za cji dzia∏ki ist niejàcej. Dzi´ki pra -
cy doÊwiad czo ne go ze spo∏u pro gra mo we go, au tor skie go i re dak -
cyj ne go pod kie run kiem Pre ze sa PZD mgr in˝. Eu ge niu sza Kon -
drac kie go „Va de me cum dzia∏kow ca” to bar dzo no wo cze sna 
i prak tycz na ksià˝ka, któ ra spe∏nia wszyst kie ocze ki wa nia i po trze -
by za rów no no we go u˝yt kow ni ka dzia∏ki i je go ro dzi ny, jak 
i dzia∏kow ców któ rzy upra wiajà swo je dzia∏ki ju˝ wie le lat i po sia dajà
znacznà wiedz´ ogrod niczà i doÊwiad cze nie. Z pew noÊcià b´dzie
cen nym prze wod ni kiem i po rad ni kiem dla dzia∏ajàcych w ogro dach
dzia∏ko wych i na rzecz dzia∏kow ców in struk to rów Spo∏ecz nej
S∏u˝by In struk tor skiej PZD. 

„Va de me cum dzia∏kow ca” to przede wszyst kim pot´˝ne kom pen -
dium wie dzy z za kre su ogrod nic twa dzia∏ko we go, w tym mo der ni -
za cji dzia∏ek. Po za pod sta wo wy mi dzia∏ami ogrod nic twa tj.: sa dow -
nic two, wa rzyw nic two, roÊli ny ozdob ne, upra wa i na wo˝enie gle by,
ochro na roÊlin ksià˝ka wzbo ga co na zo sta∏a o roz dzia∏y do tyczàce
dzia∏aƒ w kie run ku zmian w za go spo da ro wa niu dzia∏ki, go to we pro -
jek ty ró˝nych ty pów dzia∏ek oraz kwa ter sa dow ni czych, wa rzyw ni -
ków, ogro dów zio∏owych. Po nad to za miesz czo ne zo sta∏y cie ka we
roz wiàza nia ma∏ej ar chi tek tu ry na dzia∏ce. Nie zwy kle cen nym do -
pe∏nie niem za war tej w ksià˝ce treÊci jest bo ga ty do bór ko lo ro wych
zdj´ç, pro jek tów i ry sun ków. Ksià˝ka zo sta nie prze ka za na w naj -
bli˝szym cza sie dla cz∏on ków w∏adz okr´go wych i kra jo wych PZD,
in struk to rów Spo∏ecz nej S∏u˝by In struk tor skiej PZD, in struk to rów
eta to wych OZ oraz do ka˝de go ROD z prze zna cze niem do bi blio -
tek ogro do wych. Z ko lei mo˝li woÊç za ku pie nia „Va de me cum
dzia∏kow ca” b´dà mie li no wi cz∏on ko wie PZD oraz za in te re so wa ni
dzia∏kow cy!                                                                            
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Ob ra do wa∏ IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów
W dniach 16-17 grud nia w War sza wie od by∏ si´ IX Kra jo wy Zjazd

De le ga tów PZD. W ho te lu Gro ma da 430 de le ga tów wy bra nych na
Okr´go wych Zjaz dach PZD do ko na∏o pod su mo wa nia ubieg∏ej ka -
den cji i dys ku to wa∏o o przysz∏ej. Przede wszyst kim jed nak Zjazd
wy pe∏nia∏ swo je sta tu to we za da nia. Przyj´to spra woz da nia za
ubieg∏à ka dencj´, wy bra no cz∏on ków Kra jo wej Ra dy i Kra jo wych
Ko mi sji Roz jem czej i Re wi zyj nej. Kra jo wa Ra da ze swe go gro na
wy∏oni∏a pre zy dium i pre ze sa PZD. Po now nie do spra wo wa nia tej
funk cji wy bra ny zo sta∏ Eu ge niusz Kon drac ki. De cyzjà de le ga tów
zno we li zo wa no Sta tut PZD, tak aby le piej od po wia da∏ re al nej sy tu -
acji w ogro dach. 

Za rów no w prze mó wie niach de le ga tów jak i sta no wi skach
przyj´tych przez Zjazd po brzmie wa je den ton: ubieg∏a ka den cja
by∏a ka dencjà naj ci´˝szej w hi sto rii PZD wal ki o za cho wa nie Ogro -
dów i Usta wy, a jed no czeÊnie wszyst ko wska zu je na to, ˝e obec na
ka den cja b´dzie jesz cze ci´˝sza. W tych trud nych cza sach tyl ko
jed noÊç i dys cy pli na ca∏ego Êro do wi ska dzia∏ko we go da nam
szan se na sku tecznà obron´ dzie dzic twa Zie lo nej Rzecz po spo li tej.

Ani obec ne na Zjeêdzie me dia, ani czo∏owi po li ty cy na sze go kra -
ju nie ura tujà ru chu dzia∏ko we go, jeÊli my, Dzia∏kow cy, nie b´dzie -
my do sta tecz nie zmo bi li zo wa ni i od da ni spra wie.

Szcze gó∏owe in for ma cje o prze bie gu i usta le niach Zjaz du, 
a tak˝e wszyst kie uchwa lo ne do ku men ty i fo to re la cje znajdà
paƒstwo na stro nie in ter ne to wej www.pzd.pl                                        TR

II po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD
W dniu 24 lu te go 2012 r. w War sza wie pod prze wod nic twem Pre -

ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go od by∏o si´ II po sie dze nie Kra -
jo wej Ra dy PZD.

Pre zes PZD przed sta wi∏ ak tu alnà sy tu acja ogro dów, Zwiàzku i
usta wy o ROD. Uczest ni cy ob rad za bie ra li g∏os w tej spa wie przed -
sta wiajàc pro po zy cje dzia∏aƒ Zwiàzku.

Cz∏on ko wie KR PZD skie ro wa li list do Pa ni Mar sza∏ek Sej mu Ewy
Ko pacz, któ ra nie udzie li∏a od po wie dzi na list wy sto so wa ny i pod -
pi sa ny przez 430 de le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD.
Za ape lo wa li w nim do Pa ni Mar sza∏ek o za an ga˝owa nie si´ w spra -
wy dzia∏kow ców i wy ra zi li na dziej´, ˝e uzy skajà od po wiedê na list
uczest ni ków Zjaz du.

Kra jo wa Ra da PZD do ko na∏a oce ny IX Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów PZD i podj´∏a w tej spra wie sto sownà uchwa∏´. 

Na wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, za twier dzo no spra woz -
da nie fi nan so we Kra jo wej Ra dy PZD za 2011 r., plan pra cy na 2012
r. oraz za bez pie czajàce je go wy ko na nie pre li mi na rze.  

Kra jo wa Ra da podj´∏a uchwa∏´ w spra wie pro gra mu mo der ni za -
cji dzia∏ek, aby do pro wa dziç ich za go spo da ro wa nie do wy so kie go
po zio mu es te tycz ne go, funk cjo nal ne go i eko lo gicz ne go. Pro gram
prze wi du je po wszech ny przeglàd dzia∏ek w ca∏ej Pol sce.

Kra jo wa Ra da PZD przyj´∏a zmia ny w re gu la mi nie ROD, któ re
wejdà w ˝ycie 1.05.2012 r. 

Kra jo wa Ra da PZD nada∏a sztan da ry: Ro dzin nym Ogro dom
Dzia∏ko wym po∏o˝onym w Po wie cie Gnieênieƒskim oraz ROD im.
Kró la Sta nis∏awa Lesz czyƒskie go w Lesz nie.  

Zgod nie z uchwa lo nym pla nem pra cy Kra jo wa Ra da PZD po -
wo∏a∏a 9 ko mi sji pro ble mo wych.                                              ZRS

Wal ne ze bra nia w Ro dzin nych Ogro dach Dzia∏ko wych
Co ro ku do 30 kwiet nia we wszyst kich ro dzin nych ogro dach

dzia∏ko wych od by wajà si´ wal ne ze bra nia. Sà one naj wy˝szym or -
ga nem sa morzàdu w ROD, na któ rym dzia∏kow cy po dej mujà naj -
istot niej sze de cy zje dla funk cjo no wa nia ogro du, a wi´c tak˝e o wy -
so koÊci op∏at.  

Zgod nie ze sta tu tem PZD ka˝dy cz∏onek Zwiàzku ma pra wo
uczest nic twa w wal nym ze bra niu. Ale z uwa gi na spra wy, o któ rych
de cy du je si´ pod czas wal ne go ze bra nia, np. do tyczàce op∏at czy


