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KOMUNIKAT

Wnio sek kwe stio nu je na st´ pu jà ce unor mo wa nia:
Art. 10 umo˝ li wia jà cy prze ka zy wa nie grun tów pu blicz -

nych pod ROD – kwe stio nu je si´ tym sa mym ro l´ ogro dów
ja ko urzà dzeƒ u˝y tecz no Êci pu blicz nej oraz pró bu je si´ po -
zba wiç Skarb Paƒ stwa mo˝ li wo Êci prze ka za nia grun tów pod
ogro dy, co zmie rza do trwa łe go za blo ko wa nia roz wo ju ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce;

Art. 14 ust. 1 i 2 prze wi du jà cy pra wa dział kow ców do
u˝yt ko wa nych przez sie bie dzia łek –za rzut ten go dzi w za -
pi sy gwa ran tu jà ce człon ków Zwiàz ku kon kret ny ty tuł praw -
ny do zaj mo wa nych dzia łek. Brak tych za pi sów po zba wi
dział kow ców na le ̋ y tej ochro ny praw nej, któ ra obec nie im
przy słu gu je ze wzgl´ du na po sia da ny sta tus praw nych u˝yt -
kow ni ków dzia łek;

Art. 15 ust. 2 gwa ran tu jà cy dział kow com wła snoÊç na -
sa dzeƒ i obiek tów usy tu owa nych na ich dział kach – kwe stio -
no wa nie te go za pi su go dzi w pra wa słusz nie na by te przez
pra wie mi lion pol skich ro dzin, gdy˝ sta no wi pró b´ ode bra nia
ich wła sno Êci. Tyl ko dzi´ ki w/w prze pi so wi dział kow cy sà
praw ny mi wła Êci cie la mi al tan, ro Êlin i po zo sta łe go mie nia
znaj du jà ce go si´ na ich dział kach. Brak te go prze pi su ozna -
cza, ̋ e wła snoÊç te go mie nie przy pad nie wła Êci cie lo wi grun -
tu, czy li naj cz´ Êciej gmi nom. W ten spo sób mo ̋ e dojÊç do
ko mu na li za cji do rob ku pol skich dział kow ców;

Art. 30 do ty czà cy po wià za nia u˝yt ko wa nia dział ki z człon -
ko stwem w PZD –za rzut ten w isto cie pod wa ̋ a za sa d´ sa -
mo rzàd no Êci, na któ rej opie ra si´ ogrod nic two dział ko we.
PZD to sa mo rzàd sa mych dział kow ców, któ rym po wie rzo no
pro wa dze nie ROD b´ dà cych urzà dze nia mi u˝y tecz no Êci pu -
blicz nej. Z te go ty tu łu dział kow cy ko rzy sta jà z okre Êlo nych
przy wi le jów i obo wiàz ków. Człon ko stwo we wła snym sa mo -
rzà dzie po wo du je, ˝e wszy scy dział kow cy ma jà rów ne pra -
wa i obo wiàz ki, a tak ̋ e ist nie je sil ne po czu cie odpowie-
dzial no Êci za wła sny ogród, co prze ja wia si´ w uczest nic twie
w pra cach roz ma itych or ga nów PZD. Człon ko stwo dział kow -
ców w PZD jest wi´c roz wià za niem słusz nym i znaj du je po -
par cie w art. 17 ust. 2 Kon sty tu cji. Wszak na ta kich za sa dach
funk cjo nu jà eu ro pej skie zwiàz ki dział kow ców oraz in ne kra -
jo we or ga ni za cje, np. Pol ski Zwià zek Ło wiec ki, cze go nikt
do tàd nie kwe stio no wał;  

Art. 31 ust. 1–3 przy zna jà cy sa mo rzà do wi dział kow ców
pra wo do przy dzia łu dzia łek – kwe stio no wa nie te go roz wià -
za nia ne gu je nie za le˝ noÊç i sa mo dziel noÊç Êro do wi ska dział -
ko we go. Za rzut zda je si´ zmie rzaç do ad mi ni stra cyj ne go

Z OSTAT NIEJ CHWI LI

try bu przy zna wa nia dzia łek w ROD, co jest sprzecz ne z za -
sa dà spo łe czeƒ stwa oby wa tel skie go. Wszak to sa mi dział -
kow cy bu do wa li swo je ogro dy i in we sto wa li swo je Êrod ki,
wi´c ma jà peł ne pra wo do przyj mo wa nia no wych człon ków
do swo ich ogro dów. Pod wa ̋ a nie mo de lu przy dzia łu dzia łek
ro dzin nych przez sa mych dział kow ców jest wi´c nie zro zu -
mia łe, zwłasz cza ̋ e rzad ko zda rza jà ce si´ od mo wy sà we ry -
fi ko wa ne przez in stan cje wy˝ sze PZD, a na st´p nie przez
nie za wi słe sà dy. Trud no za tem i ten za rzut nie od bie raç ja -
ko pró by ubez wła sno wol nie nia sil nej or ga ni za cji pol skich
dział kow ców; 

Art. 31 ust. 4 okre Êla jà cy oso by upraw nio ne do prze j´ -
cia dział ki po zmar łym dział kow cu – wnio sek za rzu ca te mu
za pi so wi, ˝e nie okre Êla w spo sób pre cy zyj ny ko mu do kład -
nie przy pa da dział ka po Êmier ci do tych cza so we go u˝yt kow -
ni ka, gdy˝ mo wa w nim o oso bach bli skich, któ re wspól nie
z nim ko rzy sta ły z dział ki. Za rzut ten wy raê nie po mi ja ro l´
dział ki ja ko Êwiad cze nia so cjal ne go, wo bec cze go okre Êle -
nie z gó ry, któ ra oso ba ma prze jàç dział k´ po zmar łym jest
wy mo giem co naj mniej wy gó ro wa nym. Okre Êle nie ta kiej
oso by za le ̋ y od kon kret nych oko licz no Êci i nie spo sób me -
cha nicz nie okre Êliç, kto jest upraw nio ny do prze j´ cia dział -
ki, gdy˝ w da nej sy tu acji mo ̋ e si´ oka zaç, ˝e ta ki sztucz ny
wy bór jest krzyw dzà cy dla in nej oso by bli skiej zmar łe go i
mo ̋ e tak ̋ e igno ro waç je go wo l´.  

Wska za ne wy ̋ ej za rzu ty sà bez pod staw ne. Trud no je ina -
czej po strze gaç ni˝ ja ko ko lej nà ju˝ pró b´ za kwe stio no wa -
nia usta wy o ROD. Do tych cza so we dzia ła nia zmie rza jà ce do
uchy le nia tej usta wy i zmar gi na li zo wa nie PZD nie od nio sły
po ̋ à da nych efek tów ze wzgl´ du na po wszech ny opór pol -
skich dział kow ców, któ rzy jed no znacz nie opo wia da jà si´ za
nie na ru szal no Êcià usta wy o ROD oraz ist nie niem sil nej i zin -
te gro wa nej or ga ni za cji bro nià cej ich praw. Ta kà wo l´ wy ra -
zi li skła da jàc 619 ty si´ cy pod pi sów pod ape lem w tej
spra wie. Wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zu peł nie
igno ru je ten głos i – pod po zo rem obro ny praw dział kow ców
– zmie rza do po zba wie nia ich naj wa˝ niej szych gwa ran cji
usta wo wych. Na le ̋ y wy ra ziç ubo le wa nie, ˝e ini cja ty wa ta
wy cho dzi od wła dzy pu blicz nej, któ ra po win na uwzgl´d niaç
in te re sy du ̋ ej cz´ Êci pol skie go spo łe czeƒ stwa. 

In for ma cja o wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
oraz re ak cje dział kow ców w tej spra wie b´ dà na bie ̋ à co 
pu bli ko wa ne w me diach PZD, w tym na stro nie in ter ne to wej
www.pzd.pl

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

Kra jo wa Ra da PZD in for mu je, ˝e Pierw szy Pre zes Sà du Naj wy˝ sze go Lech Gar doc ki 
zło ̋ ył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek o stwier dze nie nie zgod no Êci 

z Kon sty tu cjà sze Êciu za pi sów usta wy o ROD.

Warszawa, dnia 12 marca 2010 r.
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1

I. XIV POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

1.Informacja

W dniu 17 lu te go 2010 r. w War sza wie od by ło się XIV
po sie dze nie Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, któ re mu prze wod ni czył Eu ge niusz Kon drac ki – Pre -
zes Związ ku. W po sie dze niu udział wzię li po nad to

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Ma ria Fojt,
Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Ol ga
Ochry miuk oraz pre ze si OZ PZD nie bę dą cy człon ka mi
KR PZD.

Po rzą dek ob rad
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Wy stą pie nie Pre ze sa Związ ku Eu ge niu sza 
Kon drac kie go.
5. Spra woz da nie z dzia łal no ści KR PZD w 2009 r.
6. Spra woz da nie fi nan so we KR PZD za 2009 r.
7. Opi nia Ko mi sji Fi nan sów i Bu dże tu KR PZD 
do spra woz da nia fi nan so we go.
8. Oce na wy ko na nia pla nu pra cy KR na 2009 r. 
i spra woz da nia fi nan so we go za 2009 r. do ko na na 
przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną. Wnio ski.
9. Plan pra cy KR PZD na 2010 r.

10. Pre li mi narz fi nan so wy KR PZD na 2010 r.
11. Opi nia Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
do pre li mi na rza fi nan so we go KR PZD na 2010 r.
12. Sy tu acja Związ ku.
13. Sta no wi sko Związ ku w spra wie wy bo rów 
sa mo rzą do wych.
14. Przy go to wa nie do okrę go wych zjaz dów.
15. Dys ku sja.
16. Za twier dze nie uchwał Pre zy dium KR PZD.
17. Spra wy or ga ni za cyj ne.
18. Pod ję cie uchwał.
19. Spra wy róż ne.
20. Za koń cze nie ob rad.

1. Win cen ty Ku lik (Su dec ki) Prze wod ni czą cy 
Ko mi sji
2. Wie sław Sa wic ki (Pod la ski)
3. Ta de usz Ja rzę bak (Szcze cin)

W skład Ko mi sji Uchwał i Wnio sków Kra jo wa Ra da wy bra ła:

4. Te re sa Kar pe ta (Ma zo wiec ki)
5. Cze sław Smo czyń ski (Gdańsk)
6. Jó zef Brzo zow ski (Ślą ski)
7. Ja nusz Mosz kow ski Wro cław)

Pre zes E. Kon drac ki w wy gło szo nym re fe ra cie od niósł
się do po szcze gól nych te ma tów po sie dze nia, szcze gól nie
do sy tu acji Związ ku oraz ro li i po sta wy Związ ku w wy bo -
rach pre zy denc kich i sa mo rzą do wych. Prze wod ni czą ca
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej M. Fojt przed sta wi ła oce nę
Ko mi sji do spra woz da nia z dzia łal no ści KR w 2009 r. 
i spra woz da nia fi nan so we go KR za 2009 r. Oce na spo rzą -
dzo na zo sta ła na pod sta wie kon tro li prze pro wa dzo nej w
KR przez 7-mio oso bo wy ze spół kon tro l ny Kra jo wej Ko -

mi sji Re wi zyj nej. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na zło ży ła
wnio sek o za twier dze nie przez KR spra woz da nia me ry to -
rycz ne go i fi nan so we go za 2007 r. Po zy tyw ną opi nię do
spra woz da nia fi nan so we go przed sta wił tak że Prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Fi nan sów i Bu dże tu KR PZD Ma rian Pa -
siń ski – Skarb nik KR PZD.

W dys ku sji głos za bra li przed sta wi cie le OZ: Ma ło pol -
skie go, Ma zo wiec kie go, Pod la skie go, w Po zna niu, Su dec -
kie go, w Szcze ci nie i Ślą skie go.

2.Wy stà pie nie Pre ze sa Zwiàz ku Eu ge niu sza Kon drac kie go pod czas XIV po sie dze nia
Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 17 lu te go 2010 r.

Sza now ni Ze bra ni!
Od by wa my dzi siaj pierw sze ze bra nie Kra jo wej Ra dy 

w 2010 ro ku. Ma my więc za so bą ko lej ny rok pra cy i war -
to go dzi siaj w kil ku zda niach pod su mo wać. Na pew no był

to czas wy peł nio ny wal ką i zma ga nia mi o pra wa i in te re -
sy dział kow ców oraz na szych ogro dów. Moż na wręcz po -
wie dzieć, że mi ja ją cy rok na le żał do naj trud niej szych 



i jed ność Związ ku oraz wal nie przy czy nił się do te go, że
już dwa dni po ob ra dach Kon gre su Sejm od rzu cił w pierw -
szym czy ta niu szko dli wy pro jekt usta wy au tor stwa PiS 
o ogro dach dział ko wych.

Dla te go też pra gnę jesz cze raz po dzię ko wać wszyst kim,
któ rzy wnie śli swój wkład w to ogrom ne zwy cię stwo 
i obro ni li ogro dy dział ko we w Pol sce. Po raz ko lej ny
chciał bym zło żyć wy ra zy uzna nia set kom ty się cy od da -
nych dzia ła czy spo łecz nych oraz dział kow com za wal kę
za na sze wspól ne war to ści i ide ały ucie le śnio ne w na szych
ogro dach. Te wszyst kie zwy cię stwa i suk ce sy by ły moż li -
we tyl ko dzię ki na szej de ter mi na cji, pra cy oraz jed no ści 
w ra mach wspól ne go Związ ku.  

Sza now ni ze bra ni!
Nie za leż nie od tych nad zwy czaj nych, nie pla no wa nych

za dań, któ re Zwią zek mu siał wy ko nać w obro nie praw
dział kow ców, re ali zo wa ne by ły co dzien ne za da nia sta tu -
to we i za pi sa ne w pla nie pra cy na 2009 r. Pod czas XIII po -
sie dze nia Kra jo wej Ra dy w li sto pa dzie 2009 r. do ko na -
li śmy oce ny za po ło wę ka den cji, a więc przed sta wio no tak -
że spra woz da nie z prac w ro ku 2009 r. Dzi siaj, zgod nie 
z obo wiąz ka mi wy ni ka ją cy mi ze sta tu tu Związ ku, przed -
kła da my spra woz da nie z wy ko na nia pla nu pra cy, któ re za -
wie ra skró to we in for ma cje w te ma tach już raz na po-
przed nim po sie dze niu przed sta wio nych. 

W ubie głym ro ku od by ło się 7 po sie dzeń Kra jo wej Ra -
dy, na któ rych pod ję to łącz nie 50 uchwał, 4 sta no wi ska, 
2 ape le i jed no oświad cze nie. Pre zy dium KR ob ra do wa ło
18 ra zy i pod ję ło 201 uchwał i 2 sta no wi ska. Te ma ty ka po -
sie dzeń Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium by ła bar dzo sze ro ka,
wy ni ka ła z pla nu pra cy, a tak że z bie żą cych po trzeb i obej -
mo wa ła go spo dar kę grun ta mi, a w tym szcze gól nie spra wy
sta nu praw ne go grun tów ROD, oświa tę ogrod ni czą, szko -
le nia, in we sty cje, dzia łal ność so cjal ną, pro mo cyj ną i me -
dial ną, a tak że in ter wen cje, kon tro le i wdra ża nie za le ceń
po kon trol nych. 

Du żą część sta no wi ły spra wy fi nan so we, za rów no w pra -
cach Pre zy dium, jak i Kra jo wej Ra dy. Ca ły Zwią zek, 
a w tym okrę go we za rzą dy i Kra jo wa Ra da funk cjo nu ją 
w opar ciu o skład kę człon kow ską, któ rą trze ba bar dzo
oszczęd nie go spo da ro wać na każ dym szcze blu or ga ni za -
cyj nym Związ ku, aby moż na by ło re ali zo wać sta tu to we
obo wiąz ki. Usta le nie wy so ko ści skład ki przez Kra jo wą
Ra dę po prze dzo ne jest ana li zą fi nan so wą funk cjo no wa nia
wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych i sze ro ki mi kon sul -
ta cja mi. Trze ba brać pod uwa gę po trze by, ale prze cież tak -
że moż li wo ści na szych człon ków, dla te go za wsze jest to
kom pro mis. Go spo dar ka fi nan so wa Kra jo wej Ra dy jest
pod czuj nym okiem Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Kra jo -
wa Ko mi sja Re wi zyj na jest szcze gól nie ak tyw na w nad -
zo rze Kra jo wej Ra dy, a w tym jej go spo dar ki fi nan so wej,
ale też okrę gów i ogro dów i za to chcę ca łej Ko mi sji ser -
decz nie po dzię ko wać. Jest to pra ca po trzeb na, po zy tyw na,
a do dam, że sku tecz na.

w ca łym okre sie funk cjo no wa nia Związ ku. Wy ni ka to nie
tyl ko z ilo ści pro ble mów, ale zwłasz cza ich trud no ści 
i stop nia skom pli ko wa nia. 

Po przed ni rok roz po czął się od ba ta lii o zmia nę krzyw -
dzą cych prze pi sów tzw. spe cu sta wy dro go wej, któ ra po -
zba wia ła dział kow ców pra wa do od szko do wa nia i dzia łek
za stęp czych w ra zie li kwi da cji ogro dów na ce le dro go we.
Dzię ki ol brzy mie mu za an ga żo wa niu wszyst kich struk tur
PZD, na cze le z Kra jo wą Ra dą, prze ko na li śmy par la men -
ta rzy stów do przy ję cia na szej pro po zy cji zmia ny nie ko -
rzyst nych prze pi sów i przy wró ce nia pod sta wo wych praw
dział kow ców. 

Nie mal w tym sa mym cza sie zwal cza li śmy pró bę wpro -
wa dze nia szko dli wych prze pi sów w Pra wie bu dow la nym,
któ re mia ły na ło żyć na dział kow ców nie zro zu mia łe obo -
wiąz ki i ogra ni czyć moż li wość sta wia nia al tan na dział -
kach. Tak że w tej sy tu acji re ak cja Związ ku by ła bły s-
ka wicz na i sku tecz na. W re zul ta cie na szej in ter wen cji Se -
nat prze gło so wał od po wied nią po praw kę, któ ra za cho wa -
ła ko rzyst ne dla dział kow ców prze pi sy. 

Jed no cze śnie od nie śli śmy in ne zwy cię stwo. Po wie lo let -
nich zma ga niach Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny po dzie lił
na sze ar gu men ty i uznał, że ogro dy nie mu szą wno sić wy -
so kich sum za wła sną wo dę po bie ra ną ze stud ni głę bi no -
wych. Tym sa mym su my już wpła co ne z te go ty tu łu są
zwra ca ne i słu żą ogro dom do re ali za cji ce lów re mon to -
wych i in we sty cyj nych. By ło to moż li we tyl ko dzię ki
Związ ko wi, któ ry po tra fił umie jęt nie prze ko nać sąd do za -
sto so wa nia od po wied nie go za pi su usta wy o ROD. Tym sa -
mym po raz ko lej ny oka za ło się, że sil ny i zwar ty Zwią zek
oraz do bra usta wa uwzględ nia ją ca in te re sy dział kow ców
są naj waż niej szy mi gwa ran ta mi dal sze go ist nie nia i roz -
wo ju pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go. 

Mo że wła śnie dla te go w mi ja ją cym ro ku zno wu przy -
szło nam od pie rać zma so wa ną pró bę usta wo we go znisz -
cze nia tych dwóch fi la rów na sze go ru chu. Pa mię ta my
bo wiem jak gru pa po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści zło ży -
ła do Sej mu pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych. Za -
kła da ła uwłasz cze nie dział kow ców i stwo rze nie tzw.
wspól not ogro do wych w miej sce ROD, lecz w rze czy wi -
sto ści po sło wie PiS usi ło wa li po raz ko lej ny uchy lić po -
wszech nie po pie ra ną usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz zli kwi do wać ogól no pol ski sa mo rząd
dział kow ców wraz z na cjo na li za cją spo łecz ne go ma jąt ku. 

Dział kow cy do strze gli te za mia ry i roz po czę li ma so wą
ak cję pro te sta cyj ną, zwień czo ną I Kon gre sem PZD, któ ry
od był się pod ha sła mi „Na sza usta wa – tra dy cja i przy -
szłość ogro dów” oraz „Zwią zek to my – mi lion pol skich
dział kow ców”. Kon gres oka zał się ogrom nym suk ce sem.
Uczest ni czy ło w nim nie mal 2600 de le ga tów, re pre zen tu -
ją cych mi lio no wą rze szę dział kow ców, a tak że bli sko 300
go ści re pre zen tu ją cych Sejm, Se nat, rząd, związ ki za wo do -
we, sa mo rzą dow ców i me dia. Kon gres przy jął wie le do -
ku men tów do ty czą cych przy szło ści ogro dów i roz wią zy-
wa nia nur tu ją cych Zwią zek pro ble mów. Po ka zał też si łę 
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Jed nym z naj waż niej szych za dań w bie żą cym ro ku jest
spra wa wal nych ze brań spra woz daw czo – wy bor czych. Do
te go te ma tu Kra jo wa Ra da przy go to wu je ca ły Zwią zek od
kil ku mie się cy i na po zio mie kra jo wym zo sta ło wszyt ko
wy ko na ne co by ło do wy ko na nia. Uchwa ła mi i wy tycz ny -
mi Kra jo wej Ra dy i jej Pre zy dium ure gu lo wa ne zo sta ły
wszyst kie aspek ty kam pa nii spra woz daw czo – wy bor czej,
któ re ta kiej re gu la cji wy ma ga ły. Kra jo wa Ra da do star czy -
ła do wszyst kich ogro dów go to we dru ki nie zbęd ne do
prze pro wa dze nia wal ne go, tak że na wła sny koszt wy dru -
ko wa ła i do star czy ła do okrę gów kar ty pocz to we za wia -
do mień o wal nym w na kła dzie dla wszyst kich dział-
kow ców w Pol sce. Wy da ny zo stał tak że spe cjal ny po rad -
nik dot. przy go to wa nia i prze bie gu wal nych ze brań, za wie -
ra on tak że sta no wi ska Kon gre su i uchwa ły, któ re po win ny
być pre zen to wa ne dział kow com pod czas wal nych ze brań.

Obec nie naj wię cej pra cy ma ją okrę gi, któ re usta la ją ka -
len darz wal nych ze brań, aby za pew nić ich peł ną ob słu gę.
Prze pro wa dzo no już na ra dy z pre ze sa mi za rzą dów ROD,
w więk szo ści okrę gów od by ły się tak że szko le nia osób
wcho dzą cych w skład ze spo łów po wo ła nych do ob słu gi
wal nych ze brań. Trze ba wy raź nie pod kre ślić, że szko le nia
te cie szy ły się ogrom nym za in te re so wa niem ze stro ny
uczest ni ków, po nie waż by ły źró dłem do dat ko wej wie dzy
i in for ma cji do ty czą cych ak tu al nej pro ble ma ty ki i sy tu acji
Związ ku. Chce my, aby wszyst kie wal ne ze bra nia od by ły
się w sta tu to wym ter mi nie, by ły do brze przy go to wa ne 
i prze pro wa dzo ne i aby wy peł ni ły swo je sta tu to we za da nia.
Szcze gól nie uczu la my na prze strze ga nie pra wa – usta wy o
ROD, sta tu tu PZD, re gu la mi nu ROD, uchwał Kra jo wej
Ra dy – i po dej mo wa nie na wal nych uchwał ab so lut nie
zgod nych z pra wem.

Nie mo że my do star czać pre tek stów do ata ko wa nia
Związ ku przez czyn ni ki ze wnętrz ne, któ re w ten spo sób
chcą udo wod nić, że usta wa o ROD jest zła i na le ży ją zmie -
nić, że sta tut nie od po wia da po trze bom ogro dów i dział -
kow ców, że Zwią zek, a więc wszyst kie ogro dy źle fun-
k cjo nu ją, że nie prze strze ga ne są pra wa dział kow ców i co
tyl ko jesz cze moż na wy my śleć. Cho dzi prze cież o udo -
wod nie nie za ło żo nej te zy o ko niecz no ści zmia ny usta wy
o ROD i zmia ny za sad funk cjo no wa nia ogro dów. Nie do -
star czaj my więc sa mi ar gu men tów na szym prze ciw ni kom. 

Na te pro ble my szcze gól nie uczu lam okrę go we za rzą dy
w okre sie przy go to wa nia wal nych ze brań, przy go to wa nia
dzia ła czy do ob słu gi i da lej okrę gi w trak cie oce ny wy ni -
ków wal nych ze brań. Okrę go we za rzą dy mu szą po trak to -
wać pro ble ma ty kę wal nych ze brań od po cząt ku do koń ca
ja ko prio ry te to wą i ab so lut nie re ago wać na wszyst kie nie -
pra wi dło wo pod ję te uchwa ły i wy co fy wać je z ob ro tu
praw ne go. W tej spra wie nie ma in nej dro gi.

Ko le żan ki i Ko le dzy
Pod czas wal nych ze brań wy bra ni zo sta ną de le ga ci na

okrę go we zjaz dy, ale zgod nie ze sta tu tem, mo gą też od -
by wać się re jo no we kon fe ren cje przed zjaz do we po prze -

Nie zwy kle waż ne, ale i trud ne są spra wy od wo łań od
uchwał pre zy dium okrę go wych za rzą dów oraz skar gi
dział kow ców. Prze ja wia się w nich wie le pro ble mów, 
z któ ry mi spo ty ka ją się struk tu ry i dział kow cy. Jest to też
źró dło wie dzy dla struk tur te re no wych i Kra jo wej Ra dy 
o ży ciu i po trze bach ogro dów. W 2009 r. do KR wpły nę ło
850 skarg. Wie le oka za ło się bez za sad nych, ale po wi nien
to być dla nas wszyst kich sy gnał, że jest jesz cze wie le do
zro bie nia.

Kra jo wa Ra da sta ra się re ago wać na wszyst kie skar gi,
bo wiem na le ży to do jej obo wiąz ków wo bec dział kow ców.
Ta ki obo wią zek ma ją wszyst kie struk tu ry i dzi wić mo że, że
w waż nych spra wach Kra jo wa Ra da mu si nie raz kil ka krot -
nie mo ni to wać. Trze ba pa mię tać, że na wet po je dyn cze
spra wy mo gą rzu to wać na wi ze ru nek Związ ku, je śli nie są
za ła twia ne w zgo dzie z pra wem i in te re sem dział kow ca.

Od wo ła nia roz pa tru je Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, a ich
roz pa trze nie po prze dza szcze gó ło we ba da nie przez praw -
ni ków, ko mi sję ds. od wo łań, a ostat nio tak że przez Ko mi -
sję Praw ną Kra jo wej Ra dy. Je śli Pre zy dium KR in ge ru je 
w za skar żo ną uchwa łę pre zy dium OZ, wów czas ta ka
uchwa ła pod le ga za twier dze niu na po sie dze niu ple nar nym
Kra jo wej Ra dy. Pre zy dium roz pa trzy ło 50 od wo łań – w 30
spra wach po dzie li ło po gląd okrę gu i nie uwzględ ni ło od -
wo ła nia, 17 uchwał uchy lo no (w tym 10 prze ka za no do po -
now ne go roz pa trze nia) i stwier dzi ło nie waż ność 3 uchwał.

Szcze gól ną ro lę w roz wią zy wa niu pro ble mów speł nia
Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza, któ ra pra cu je na po sie dze -
niach ple nar nych i po sie dze niach ze spo łów orze ka ją cych,
a tak że opie ra swą pra cę na funk cyj nych człon kach Ko mi -
sji. Do ce niam zna cze nie tej pra cy dla funk cjo no wa nia
Związ ku i roz wią zy wa nia pro ble mów, a przede wszyst kim
dla wy stę pu ją cych do Ko mi sji człon ków Związ ku. Za tą
nie zwy kle waż ną pra cę dzię ku ję wszyst kim człon kom
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.

Ko le żan ki i Ko le dzy
Za da nia na bie żą cy rok przed sta wia my w pla nie pra cy.

Pro jekt pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy po wstał przy współ -
pra cy z okrę go wy mi za rzą da mi i je go za ło że nia by ły kon -
sul to wa ne już od grud nia ub. ro ku. Nie wszyst kie zgła -
sza ne przez OZ te ma ty zo sta ły w tym pla nie uję te, bo wiem
czę sto do ty czą one spe cy ficz nych spraw da ne go okrę gu.
Okrę gi przed sta wi ły naj waż niej sze za da nia, któ ry mi bę dą
się zaj mo wać, ale waż ne jest, aby plan pra cy Kra jo wej Ra -
dy i pla ny okrę go wych za rzą dów by ły ze so bą spój ne. Jest
to ko niecz ne, gdyż wie le te ma tów moż na opra co wać, 
a wresz cie za koń czyć kon kret ną uchwa łą, tyl ko przy
współ pra cy okrę go wych za rzą dów. Szko da jed nak, że nie
wszyst kie okrę gi czu ją po trze bę współ pra cy w tej spra wie
z Kra jo wą Ra dą – 8 OZ nie wy po wie dzia ło się na te mat
pla nu Kra jo wej Ra dy, a jesz cze wię cej nie przed sta wi ło,
ja kie spe cy ficz ne te ma ty dla da ne go okrę gu bę dą przed -
mio tem prac w bie żą cym ro ku. Przy tak po ję tym współ -
dzia ła niu nie wie le osią gnie my.
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ka mi sa mo wo li, lecz z uwa gi na brak od po wied nich in stru -
men tów praw nych nie jest w sta nie zwal czyć każ dy ta ki
przy pa dek. Z te go wzglę du struk tu ry PZD po szu ki wa ły po -
mo cy ze stro ny nad zo ru bu dow la ne go. Nie ste ty, wie lo krot -
nie te proś by po zo sta wa ły bez od po wie dzi. Do brze więc,
że te raz pro blem ten jest do strze ga ny i or ga ny pu blicz ne
pró bu ją go roz wią zać. Szko da jed nak, że na stę pu je to tak
póź no i jest czę sto wy ko rzy sty wa ne prze ciw ko Związ ko -
wi. Me dia bo wiem pod chwy ci ły ten te mat i uka zu ją kwe -
stię sa mo wo li i za miesz ki wa nia głów nie ja ko pro blem
Związ ku. Ostat nio na wet w pra sie, te le wi zji i in nych środ -
kach ma so we go prze ka zu pró bu je się przed sta wiać za -
miesz ku ją cych ja ko ofia ry dzia łań or ga nów PZD, któ re
sta ra ją się je dy nie przy wró cić stan zgod ny z pra wem.
Więk sza ak tyw ność nad zo ru bu dow la ne go jest więc po -
trzeb na, ale pod wa run kiem, że in spek cje te bę dą słu żyć
pra wu i po rząd ko wi, a nie – ata ko wa nia spo łecz nych dzia -
ła czy pró bu ją cych zwal czać sa mo wo le i bez pra wie środ ka -
mi sta tu to wy mi.

Ata ki te ma ją ja sny cel. Cho dzi o grun tow ną zmia nę
usta wy o ROD i zmi ni ma li zo wa nie zna cze nia Związ ku.
Po wyż sze dzia ła nia zmie rza ją do kład nie w tym kie run ku.
Pod czas ostat nie go ze bra nia Kra jo wej Ra dy in for mo wa -
łem Pań stwa o sy gna łach do ty czą cych prac nad po waż ną
zmia ną usta wy o ROD. Za raz po tem wy stą pi li śmy do Mi -
ni stra In fra struk tu ry i Klu bu Par la men tar ne go Plat for my
Oby wa tel skiej z za py ta niem, czy pro wa dzą ja kie kol wiek
pra ce w tym za kre sie. Do dnia dzi siej sze go Klub Par la -
men tar ny Plat for my Oby wa tel skiej nie za jął żad ne go sta -
no wi ska w tej spra wie, na to miast Mi ni ster In fra struk tu ry
przy go to wał swo ją od po wiedź. Wy ni ka z niej, że w ra mach
re sor tu pro wa dzo ne są tzw. „pra ce ana li tycz ne”, czy li po -
zy ski wa nie in for ma cji o funk cjo no wa niu ogro dów, któ re
ma ją prze są dzić, czy re sort po dej mie de cy zję o wsz czę ciu
pro ce su zmia ny usta wy o ROD. Oczy wi ście prze ka za li -
śmy Mi ni stro wi na sze sta no wi ska w tym za kre sie, 
a zwłasz cza od nie śli śmy się do ewen tu al nych kon sul ta cji,
w któ rych PZD ma uczest ni czyć ja ko je den z kil ku part ne -
rów spo łecz nych. Uzna li śmy mia no wi cie, że oprócz PZD
nie ma in nych part ne rów, więc wszel kie kon sul ta cje i dys -
ku sje po win ny być pro wa dzo ne ze Związ kiem ja ko praw -
nym re pre zen tan tem pol skich dział kow ców. Z te go też
wzglę du przy ję li śmy zło żo ną przez Mi ni stra pro po zy cję
spo tka nia, ale jed nak uzna li śmy, że po win no się ono od -
być przy szer szym udzia le przed sta wi cie li wszyst kich
okrę gów. Na ra zie nie ma my re ak cji re sor tu w tej spra wie.
Otrzy ma li śmy za to w po przed nim ty go dniu proś bę Mi ni -
ster stwa o udzie le nie przez struk tu ry PZD od po wie dzi na
sze reg py tań za war tych w spe cjal nie do te go przy go to wa -
nej an kie cie. Py ta nia te do ty czą przede wszyst kim spo so -
bu funk cjo no wa nia za pi sów usta wy o ROD. Jest to za tem
ko lej ne ba da nie – na prze strze ni ostat nich kil ku mie się cy
– do ty czą ce re ali za cji przez Zwią zek po wyż szej usta wy
oraz je go spraw no ści w za rzą dza niu ogro da mi. Nie mniej
jed nak prze ka za li śmy tą an kie tę okrę gom, aby wspól nie

dza ją ce okrę go wy zjazd i te kon fe ren cje bę dą wy bie ra ły
de le ga tów na zjazd okrę go wy. Ce lem ta kiej re gu la cji w
sta tu cie PZD by ło umoż li wie nie szcze gól nie du żym okrę -
gom prze pro wa dze nie okrę go we go zjaz du. Re jo no we
kon fe ren cję mia ły umoż li wić jak naj więk szej ilo ści de le -
ga tów z ROD za pre zen to wa nia na od po wied nim fo rum
swych ocen i pro po zy cji. Sens or ga ni zo wa nia ta kich kon -
fe ren cji jest tam, gdzie od lat utrwa li ły się pew ne struk -
tu ry re gio nal ne. Ta ki mi struk tu ra mi, ma ją cy mi swo je
od nie sie nie w sta tu cie, ale tak że w te re nie są de le ga tu ry.
Nie ozna cza to rów no cze śnie, że w każ dej, na wet tej naj -
mniej szej ma od być się kon fe ren cja, moż na dla te go ce -
lu łą czyć po bli skie de le ga tu ry, ale z na tu ry w ta kich
okrę gach ma sens or ga ni zo wa nie kon fe ren cji przed zjaz -
do wych. Na to miast moż na się dzi wić, że kon fe ren cje po -
prze dza ją ce okrę go wy zjazd or ga ni zu je okręg, któ ry nie
ma wy kształ co nych struk tur te re no wych, utrwa lo ne go
po dzia łu na re jo ny we wnątrz okrę gu. Trze ba się za sta no -
wić, cze mu ma ją słu żyć w ta kim przy pad ku re jo no we
kon fe ren cje przed zjaz do we, w któ rych we dług wy li czeń
okrę gu weź mie udział 25 de le ga tów? Ja kie to jest fo rum,
ja ka ran ga ta kiej kon fe ren cji? Prze strze gam przed ta kim
poj mo wa niem de mo kra cji związ ko wej. Moż li wo ści, ja -
kie da je w tej spra wie sta tut, nie mo gą słu żyć do ma ni pu -
la cji, ani do uła twia nia so bie ży cia kosz tem in te re su
dział kow ców, ogro dów i re pu ta cji Związ ku.

Ko le żan ki i Ko le dzy
Mi mo ogrom ne go zna cze nia i suk ce su Kon gre su, na sze

śro do wi sko jest na dal nę ka ne ko lej ny mi ini cja ty wa mi oraz
dzia ła nia mi, któ re nie wąt pli wie zmie rza ją do zmia ny usta -
wy o ROD i zmar gi na li zo wa nia ro li Związ ku. Od wie lu
mie się cy trwa już kon tro la NIK pro wa dzo na no mi nal nie
wo bec gmin, a fak tycz nie skie ro wa na na dzia łal ność na -
szych struk tur. Naj le piej o tym świad czy pi smo otrzy ma -
ne od Izby, w któ rym zwró co no się o prze ka za nie wie lu
in for ma cji do ty czą cych w isto cie spo so bu funk cjo no wa -
nia or ga nów PZD. Więk szość z po sta wio nych py tań nie
mia ła bo wiem związ ku z ofi cjal nym przed mio tem kon tro -
li. I choć Kra jo wa Ra da – przy udzia le okrę gów – opra co -
wa ła ob szer ną i me ry to rycz ną od po wiedź, to wca le w niej
nie kry li śmy, że je ste śmy świa do mi co do praw dzi we go
ob sza ru za in te re so wań i po szu ki wań in spek to rów z NIK.
Trud no bo wiem nie od nieść wra że nia, że pro wa dzo na kon -
tro la ma przede wszyst kim do star czyć ar gu men tów za
grun tow ną no we li za cją usta wy o ROD. Wska zu je na to nie
tyl ko jej prze bieg, ale rów nież ge ne za tej kon tro li, o któ rą
tak bar dzo za bie ga li po sło wie PiS, na cze le z po słem Czar -
to ry skim. Przy go to wy wa ny ra port NIK po ka że, na ile na -
sze przy pusz cze nia są za sad ne.

Przy oka zji kon tro li NIK na te re nie ca łe go kra ju trwa ły
in spek cje bu dow nic twa na dział kach ze stro ny nad zo ru bu -
dow la ne go. Ta ak ty wi za cja jest po trzeb na i po zy tyw na,
gdyż słu ży przy wró ce niu ła du i po rząd ku bu dow la ne go na
dział kach. Od daw na bo wiem Zwią zek wal czy z przy pad -
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wy bo ry sa mo rzą do we, pod czas któ rych zo sta ną wy ło nie -
ni rad ni oraz bur mi strzo wie, wój to wie i pre zy den ci miast.
W ob li czu tych wy da rzeń Zwią zek po wi nien okre ślić swo -
ją po sta wę i przy jąć od po wied nią li nię po stę po wa nia. Mu -
si my przy tym uwzględ nić uchwa ły Kon gre su od no śnie
za an ga żo wa nia pu blicz ne go PZD, ale rów nież na le ży ba -
zo wać na na szych do świad cze niach, a tak że skut kach, ja -
kie ko lej ne wy bo ry przy no si ły ogro dom. Udzie la jąc
po par cia kon kret nym ugru po wa niom za wsze kie ro wa li śmy
się za sa dą, że mu szą one uwzględ niać w swo ich pro gra -
mach i ce lach in te re sy oraz pra wa dział kow ców. Dzi siaj
po win ni śmy skon kre ty zo wać tę za sa dę.

Przede wszyst kim na le ży za le cić, aby struk tu ry Związ ku
i sa mi dział kow cy ak tyw nie uczest ni czy li w nad cho dzą -
cych wy bo rach, za rów no po przez gło so wa nia, jak i wy sta -
wia nie wła snych kan dy da tów. Nie po win ni śmy bo wiem
po zo sta wać na ubo czu w imię błęd nie ro zu mia nej apo li -
tycz no ści, na sza or ga ni za cja ma obo wią zek brać czyn ny
udział w ży ciu pu blicz nym i de mo kra tycz ny mi me to da mi
wpły wać na rze czy wi stość po li tycz ną dla do bra ogro dów,
dział kow ców oraz spo łecz no ści lo kal nych. Ozna cza to
rów nież ko niecz ność udzie le nia po par cia ugru po wa niom 
i ko mi te tom, któ re do tych czas się spraw dza ły, za wsze sta -
jąc po stro nie dział kow ców i ich Związ ku. Trze ba przede
wszyst kim od nieść po wyż sze kry te rium do in dy wi du al -
nych osób, któ re kan dy du ją na rad ne go, bur mi strza, wój ta
lub pre zy den ta. Za kres na sze go po par cia po wi nien być sze -
ro ki, ale mu si to być po par cie świa do me, czy li po dyk to -
wa ne roz sąd ną oce ną do tych cza so wej współ pra cy z da nym
kan dy da tem. Kie ruj my się fak ta mi, niech lek ko rzu ca ne
obiet ni ce nie przy sło nią nam praw dzi we go ob li cza oso by,
któ ra za bie ga o na sze po par cie. Na le ży spra wie dli wie roz -
li czać po li ty ków z ich obiet nic i pro gra mów. Oce niaj my
kan dy da tów po ich do ko na niach, bo zbyt czę sto za po wie -
dzi przed wy bor cze roz mi ja ją się z rze czy wi sto ścią po wy -
bor czą. Szu kaj my więc lu dzi, któ rzy nas nie za wie dli 
w prze szło ści i któ rzy nie tyl ko do brze zna ją, ale ro zu mie -
ją na sze pro ble my. Ostat nie trud ne la ta do brze nam uwi -
docz ni ły na ko go mo gli śmy li czyć w wal ce o pra wa
dział kow ców. W cięż kich chwi lach po par cia nam nie od -
ma wiał SLD, PSL, wie lu po li ty ków PO oraz gru pa po słów
nie zrze szo nych. Nie po win ni śmy się więc kie ro wać wy -
łącz nie bar wa mi po li tycz ny mi, ale do ko ny wać świa do me -
go wy bo ru lu dzi chcą cych pra co wać na rzecz do bra ogó łu.

Ko le żan ki i Ko le dzy
Przed na mi pra co wi ty rok, a z łą cze nia zda rzeń i fak tów

wy ni ka, że nie bę dzie on ła twiej szy od 2009 r., a mo że 
i trud niej szy. Ba ta lia o ogro dy nie skoń czy ła się wraz z od -
rzu ce niem w ub. r. przez Sejm pro jek tu PiS – tak na praw -
dę ona się do pie ro za czę ła, tyl ko te raz to czy się in ny mi
dro ga mi, in ne me to dy są sto so wa ne. Jak zwy kle bar dzo
du żo bę dzie za le ża ło od nas – od wszyst kich struk tur i od
dział kow ców, bo ba ta lia w tej chwi li to czy się o wi ze ru -
nek ogro dów i Związ ku w spo łe czeń stwie. Tu taj ma my du -

udzie lić Mi ni stro wi peł nej i wy czer pu ją ce od po wie dzi na
po sta wio ne py ta nia.

Jak za tem wi dać, Zwią zek jest pod cią głą pre sją, o czym
naj le piej świad czy ostat nia ini cja ty wa Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, któ ry 18 stycz nia pu blicz nie zwró cił się
do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru nad dzia łal -
no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Oka zu je się bo -
wiem, że ani Mi ni ster, ani Pre zy dent War sza wy nie uzna ją
się za kom pe tent nych do spra wo wa nia ta kie go nad zo ru.
Zo sta ło to na tych miast wy ko rzy sta ne prze ciw ko Związ -
ko wi, któ re go me dia – a zwłasz cza „Rzecz po spo li ta” 
– przed sta wi ła ja ko or ga ni za cję po za wszel kim nad zo rem.
Po kło siem te go ma ją być rze ko me nie pra wi dło wo ści 
w ogro dach, któ re ma ją wy ni kać z od by wa nia wal nych
ze brań w dru gim ter mi nie. Nie chcę tu od pie rać tych
śmiesz nych za rzu tów, bo Kra jo wa Ra da zdą ży ła już to
zro bić w swo im pi śmie do Rzecz ni ka, jak i w ar ty ku le po -
le micz nym prze ka za nym do re dak cji „Rzecz po spo li tej”.
Pra gnę jed nak zwró cić uwa gę na za sto so wa ną me to dę.
Pu bli ku je się nie spraw dzo ne za rzu ty kil ku na stu skar żą -
cych i na tej pod sta wie two rzy się ob raz po wszech nych
nad użyć w ogro dach i Związ ku. Ata ku je się nas za rze ko -
my brak nad zo ru, pod czas gdy wy ni ka on z Pra wa o sto -
wa rzy sze niach, a do nie daw na był za pi sa ny – z na szej
ini cja ty wy – w usta wie o ROD. Pod ko niec 2008 ro ku
prze pis ten zo stał jed nak uchy lo ny, bez kon sul ta cji z PZD.
Mo że więc jed nak Rzecz nik spraw dzi, kto usu nął ten za -
pis i cze mu to mia ło słu żyć. Bo z dzi siej szej per spek ty wy
wy glą da to na ce lo wy za bieg, któ ry miał stwo rzyć pre -
tekst do dys kre dy to wa nia Związ ku i usu nię cia rze ko mej
„lu ki”, czy li zmia ny usta wy. Re to rycz ne jest py ta nie o to,
czy ta ka zmia na do ty czy ła by tyl ko kwe stii nad zo ru, czy
też – przy oka zji – nie do ko na no by tak że „po pra wek” za -
pi sów, któ re dzi siaj sta no wią naj waż niej sze gwa ran cje dla
praw dział kow ców oraz ogro dów. Stąd z dez apro ba tą na -
le ży się od nieść do ape lu Rzecz ni ka do Mi ni stra In fra -
struk tu ry o wsz czę cie dzia łań w ce lu od po wied niej zmia ny
usta wy o ROD.  Nie mo że my bo wiem za po mi nać, że dzi -
siaj je dy ną al ter na ty wą za rów no dla ogro dów, jak i Związ -
ku po zo sta je wła śnie usta wa o ROD w obec nym kształ cie.
W tej spra wie nie mo że być żad nych wąt pli wo ści. Wszak
ta kie sta no wi sko za jął Zjazd, Kon gres, a przede wszyst -
kim pra wie 620 tys. dział kow ców. Jest to po tęż ny głos,
któ ry na kła da na każ dy or gan PZD bez względ ny obo wią -
zek wal ki o nie na ru szal ność usta wy. Nie spo sób igno ro -
wać zda nia sa mych dział kow ców, nie moż na lek ce wa żyć
ich wo li. Pró bu ją to dzi siaj czy nić róż ne śro do wi ska, sta -
wia jąc Zwią zek ra zem w sze re gu z fik cyj ny mi or ga ni za -
cja mi bez żad ne go za ple cza i po par cia. Mu si my za tem być
kon se kwent ni i zjed no czyć się wo kół wspól ne go ce lu 
– obro ny za pi sów usta wy o ROD.

Sza now ni Ze bra ni
Bie żą cy rok zdo mi no wa ny zo sta nie waż ny mi wy da rze -

nia mi po li tycz ny mi. Od bę dą się wy bo ry pre zy denc kie oraz
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3. Ma te ria ły przed ło ̋ o ne Kra jo wej Ra dzie

Pod czas prac nad pro jek tem pla nu pra cy Kra jo wej Ra -
dy na 2010 r. Pre zes Związ ku wy stą pił do okrę go wych za -
rzą dów o przed sta wie nie, po za pro po zy cja mi te ma tów dla
KR i Pre zy dium KR, tak że spe cy ficz nych te ma tów dla da -
ne go re gio nu. Cho dzi ło o to, aby Kra jo wa Ra da mia ła
wie dzę na te mat pro ble mów wy stę pu ją cych nie raz w po -
je dyn czych przy pad kach i mo gła w od po wied ni spo sób
re ago wać.

Po mi mo mo ni tu, na wy stą pie nie Pre ze sa Związ ku nie
udzie li ły od po wie dzi OZ Łódz ki, Ma ło pol ski, i w Zie lo -
nej Gó rze. OZ w Go rzo wie Wlkp. stwier dził, że nie ma
żad nych spraw spe cy ficz nych dla swo je go re jo nu.

Z przed sta wio nych przez okrę go we za rzą dy ma te ria łów
wy ni ka, że za naj waż niej sze te ma ty do ty czą ce wy stę pu ją -
cych na te re nie OZ pro ble mów uzna ją:

1. Wy pra co wa nie sku tecz nych me cha ni zmów za po bie -
ga nia za miesz ki wa niu na dział kach (Byd goszcz, Gdańsk,
Po znań, Słupsk, Szcze cin)

2. Prze ciw dzia ła nie mel do wa niu na dział kach w ROD
(Byd goszcz, Gdańsk, Szcze cin)

3. Prze ciw dzia ła nie przy dzia łom dzia łek oso bom z od le -
głych re gio nów kra ju (Gdańsk)

4. Eli mi na cja ist nie ją cych i prze ciw dzia ła nie po wsta wa -
niu po nadnor ma tyw nych al tan (Gdańsk, Lu blin, Pod la ski,
Słupsk, Szcze cin, War miń sko -Ma zur ski)

5. Nor ma li za cja i za cie śnia nie współ pra cy z sa mo rzą dem
te ry to rial nym (Gdańsk)

6. Za go spo da ro wa nie wol nych dzia łek (Le gni ca, Su dec ki)
7. Wy ko rzy sta nie środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD 

w ra mach dzia łal no ści na rzecz nie peł no spraw nych człon -
ków Związ ku (Le gni ca)

8. Zwrot nie za go spo da ro wa nych na po trze by ROD te re -
nów (Pi ła)

9. Roz wią za nie pro ble mu sto wa rzy szeń w ROD (Pod -
kar pac ki, Szcze cin, War miń sko -Ma zur ski)

10. Roz wią za nie pro ble mu z ROD, któ re nie speł nia ją
wy mo gów usta wo wych, sta tu to wych i re gu la mi no wych
(Po znań) 

11. Zbior ni ki na nie czy sto ści cie kłe na dział kach w mia -
stach (Po znań, Szcze cin)

12. Po pra wa funk cjo no wa nia de le ga tur re jo no wych (Ślą ski)
Wie le od po wie dzi wy czer pu ją co przed sta wia ło pro ble -

ma ty kę i za da nia okrę go wych za rzą dów w bie żą cym ro -

ku, któ re z ra cji swej wa gi są przed mio tem pra cy ca łe go
Związ ku, jak np. ure gu lo wa nie sta nu praw ne go grun tów
ROD, za pi sy ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, prze gląd za go spo da ro wa nia ROD 
i dzia łek, po zy ski wa nie środ ków ze wnętrz nych na in we -
sty cje w ROD, w tym środ ków unij nych.

Nie któ re okrę gi przed sta wia ły pro ble my bar dzo spe cja -
li stycz ne, np: 

• OZ w Byd gosz czy – ko niecz ność wy ko na nia (zgod nie
z de cy zją ad mi ni stra cyj ną) ka na li za cji w ogro dach usy tu -
owa nych w My ślę cin ku,

• OZ w El blą gu – spra wa me lio ra cji na te re nach Żu ław
(ogro dy po ło żo ne po ni żej po zio mu mo rza), tak że ten OZ
sy gna li zu je pro blem, któ ry mo że do ty czyć w przy szło ści
in nych re gio nów kra ju, a do ty czy prób na li cza nia ogro dom
opłat za wo dy opa do we i roz to po we z te re nów utwar dzo -
nych na le żą cych do ROD.

• Tyl ko OZ Pod la ski, ja ko te mat spe cy ficz ny dla swe go
re gio nu, przed sta wił po zy ski wa nie te re nów pod no we
ogro dy.

• OZ w Szcze ci nie zgło sił te mat ko nicz no ści do sto so wa -
nia się do miej sco wych prze pi sów w stre fie za le wo wej 
– w Świ no uj ściu na te re nie ROD po ło żo nych na te re nach
za le wo wych al ta ny mu szą być usy tu owa ne 1,8 m nad po -
zio mem grun tu (na pa lach), a tak że eko lo gicz nych za gro żeń
w ogro dach re jo nu nad mor skie go z uwa gi na bar dzo du że
ilo ści osób prze by wa ją cych na dział kach w okre sie let nim.

•W pla nach OZ War miń sko Ma zur skie go znaj du ją się
otwar te szko le nia (cy klicz ne, raz w mie sią cu) z za kre su
ogrod nic twa dla miesz kań ców Olsz ty na i prak tycz ne po ka -
zy dla miesz kań ców wszyst kich miast okrę gu.

W pro jek cie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy na 2010 r.
uwzględ nio no wie le pro po zy cji na de sła nych przez okrę -
go we za rzą dy. Po wyż sze te ma ty, przed sta wia ne ja ko spe -
cy ficz ne przez po szcze gól ne okrę gi, mo gą wy stą pić na
te re nie in nych OZ, a w nie któ rych przy pad kach są to bar -
dzo in te re su ją ce pro po zy cje dzia łań na rzecz dział kow ców
i spo łecz no ści lo kal nych. Dla te go z te ma ta mi i pro ble ma -
mi po szcze gól nych okrę gów na le ży za po znać szer sze gro -
no, bo wiem wów czas moż na po szu ki wać wła ści wych
roz wią zań opar tych na do tych cza so wych do świad cze niach
in nych okrę gów, lub wspól nie roz wią zać da ne za gad nie -
nie na szcze blu kra jo wym.

Za gad nie nia i pro ble my wy stę pu ją ce na te re nie okrę gów, któ rych roz wią za nie ma zna cze nie 
dla funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych

Kie run ki na sze go dzia ła nia wy zna czy ły usta wa o ROD,
sta tut i Kon gres – nie zmar nuj my tej szan sy, bo dru giej mo -
że my już nie mieć.

żo do po wie dze nia i po ka za nia, bo wiem wła sną pra cą mo -
że my na dal zy ski wać po par cie spo łe czeń stwa dla idei ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go.
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4. Spra woz da nie z dzia łal no Êci Kra jo wej Ra dy PZD

SPRA WOZ DA NIE
z dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w ro ku 2009

1. Po sie dze nia KR PZD
W 2009 r. zgod nie z pla nem pra cy mia ły od być się czte -

ry po sie dze nia Kra jo wej Ra dy PZD. Jed nak z uwa gi na za -
gro że nia dla Związ ku i ko niecz ność pod ję cia wie lu dzia łań
i de cy zji od by ło się 7 po sie dzeń KR PZD, w tym trzy nad -
zwy czaj ne.

VI po sie dze nie KR PZD od by ło się 26 lu te go, któ re go
te ma ty ka obej mo wa ła m.in. spra woz da nie z dzia łal no ści
KR PZD w 2008 r., spra woz da nie fi nan so we, plan pra cy na
2009 r., a po nad to sze ro ko oma wia ne by ły ak tu al ne pro -
ble my ogro dów dział ko wych i Związ ku. Na po sie dze niu
przy ję to dwa na ście uchwał i trzy sta no wi ska: w spra wie
po trze by no we li za cji usta wo wych za pi sów re gu lu ją cych
przej mo wa nie te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych
na po trze by in we sty cji dro go wych, w spra wie wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 9 grud nia 2008 r. i w spra -
wie zmian do usta wy o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne.
Wy sto so wa no tak że list do Pre ze sa TK w spra wie uza sad -
nie nia wy ro ku TK z dnia 9 grud nia 2008 r. i Oświad cze nie
w spra wie pu bli ka cji w ty go dni ku „Wprost” z dnia 1 lu te -
go 2009 r.

Nad zwy czaj ne VII po sie dze nie KR PZD od by ło się 
7 kwiet nia. Ob ra do wa ło ono w związ ku ze zło że niem do
La ski Mar szał kow skiej przez Po sła An drze ja De rę w imie -
niu Po słów PiS pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.
Na po sie dze niu przy ję to uchwa łę i Sta no wi sko w spra wie
pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych.

Ko lej ne nad zwy czaj ne VIII po sie dze nie od by ło się 
30 kwiet nia, a je go pod sta wo wym te ma tem by ła ak tu al na
sy tu acja Związ ku w od nie sie niu do za gro żeń wy ni ka ją cych
z pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych. By ło to
bar dzo istot ne ze bra nie, gdyż to na nim za pa dła de cy zja 
o or ga ni za cji I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w dniu 14 lip ca 2009 r., a tak że przy ję to Apel w spra wie
obro ny dział kow ców, ogro dów, usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych i Związ ku.

W dniu 18 ma ja od by ło się na stęp ne, IX nad zwy czaj ne
po sie dze nie KR PZD, na któ rym zo stał po wo ła ny Ko mi tet
Or ga ni za cyj ny I Kon gre su PZD i usta lo no za sa dy od by -
wa nia przed kon gre so wych kon fe ren cji. Zno we li zo wa no
tak że uchwa łę do ty czą cą nada wa nia sztan da rów w PZD. 

X po sie dze nie KR PZD od by ło się w dniu 18 czerw ca, na
któ rym przy ję to spra woz da nie fi nan so we PZD za 2008 r.,
przed sta wio no rów nież prze bieg i wy ni ki przed kon gre so -
wych kon fe ren cji okrę go wych i re jo no wych. 

Ko lej ne, XI po sie dze nie od by ło się 30 czerw ca, by ło ono
po łą czo ne z ze bra niem Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go I Kon -
gre su PZD i do ty czy ło przede wszyst kim te ma ty ki kon gre -
so wej. Dnia 24 wrze śnia od by ło się XII po sie dze nie KR
PZD, któ re by ło pierw szym po I Kon gre sie PZD, więc po -
świę co ne by ło m.in. omó wie niu wy ni ków Kon gre su, ale
tak że Kra jo wych i Okrę go wych Dni Dział kow ca. 

Ostat nie XIII po sie dze nie KR PZD od by ło się 26 li sto -
pa da. Przy ję to na nim je de na ście uchwał, naj waż niej sze
do ty czy ły usta le nia skład ki człon kow skiej na rok 2010, po -
wo ła nia Fun du szu Obro ny ROD, wpro wa dze nia wy tycz -
nych do kam pa nii spra woz daw czo wy bor czej w ro ku 2010
i po wo ły wa nia przez OZ ze spo łów do ob słu gi wal nych ze -
brań w ROD.

Po nad to KR pod czas po sie dzeń w 2009 r. nada wa ła
sztan da ry dla jed no stek or ga ni za cyj nych Związ ku, re je stro -
wa ła re gu la mi ny OZ oraz zgod nie z § 151 ust. 3 za twier -
dza ła uchwa ły Pre zy dium KR, któ re te go wy ma ga ły.

Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła w 2009 r. 50 uchwał 
i 4 sta no wi ska, 2 ape le i jed no oświad cze nie.

2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
W 2009 r. od by ło się 18 po sie dzeń Pre zy dium KR PZD,

plan pra cy za kła dał 15. Pod czas po sie dzeń Pre zy dium KR
PZD za pa dło obok de cy zji wy ni ka ją cych ze sta tu to wych
obo wiąz ków, wie le waż nych, wią żą cych de cy zji, któ re na -
stęp nie zo sta ły wdro żo ne w ca łym Związ ku i przy nio sły
wie le po zy tyw nych efek tów.

W szcze gól no ści zgod nie z pla nem pra cy:

– przy ję to pro jekt pla nu pra cy, pre li mi na rza fi nan so we go,
– przy ję to spra woz da nia fi nan so we KR PZD, zbior cze

OZ i ROD oraz spra woz da nie fi nan so we PZD,
– do ko na ło oce ny kwa li fi ka cji i pra cy in spek to rów ds.

in we sty cji i in struk to rów ds. ogrod ni czych za trud nio nych
w biu rach OZ,

– do ko ny wa ło oce ny ak tu al nej sy tu acji PZD, 

szcze gó ło wo dzia łal ność do li sto pa da 2009 r. Ni niej sze
spra woz da nie spo rzą dzo no w for mie uwzględ nia ją cej po -
wyż sze, ale od no si się do wy ko na nia pla nu pra cy na 2009 r.

W dniu 26 li sto pa da 2009 r. na XIII po sie dze niu Kra jo -
wej Ra dy PZD przy ję ta zo sta ła oce na dzia łal no ści KR PZD
za okres po ło wy ka den cji, w któ rej przed sta wio no bar dzo
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3. Spe cu sta wa dro go wa
Dnia 10 wrze śnia 2008 r. we szła w ży cie no we la spe cu -

sta wy dro go wej, mo cą któ rej uchwa lo no art. 11 j, któ ry
bez po śred nio do ty czył ogro dów i Związ ku. Po le ga ło to na
tym, że wy łą czo ne zo sta ło za sto so wa nie art. 17–22 usta -
wy o ROD. Za ist nia ła moż li wość wy własz cze nia dział -
kow ców z ma jąt ku pry wat ne go bez pra wa do od szko do -
wa nia z te go ty tu łu. Ta ki za pis w usta wie był nie tyl ko nie -
ko rzyst ny dla mi lio na pol skich dział kow ców, ale przede
wszyst kim ra żą co krzyw dzą cy i nie spra wie dli wy.  Kra jo -
wa Ra da PZD wy pra co wa ła sta no wi sko w spra wie po trze -

by no we li za cji usta wo wych za pi sów re gu lu ją cych przyj -
mo wa nie te re nów ROD na po trze by in we sty cji dro go wych
z dnia 26 lu te go 2009 r. Do po słów, se na to rów, Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, oraz do Pre mie ra RP i Mi ni stra In fra -
struk tu ry kie ro wa no sze reg wy stą pień, li stów za rów no od
KR PZD, jak i okrę go wych za rzą dów, po je dyn czych ROD
i dział kow ców. Ocze ki wa ny sku tek, w po sta ci uchwa le nia
tej zmia ny przez Sejm RP, miał miej sce 24 kwiet nia 2009 r.
Tym sa mym zo sta ły przy wró co ne dział kow com gwa ran to -
wa ne usta wą o ROD pra wa i przy wi le je.

4. Pra wo bu dow la ne
Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła sta no wi sko w spra wie

zmian do usta wy o zmia nie usta wy pra wo bu dow la ne 
z dnia 26 lu te go 2009 r.

Efek tem te go i bar dzo wie lu in nych wy stą pień by ło po -
par cie dział kow ców przez Se na to rów, któ rzy 5 mar ca 
2009 r. za gło so wa li za przy ję ciem po praw ki do Pra wa bu -

dow la ne go, dzię ki któ rej nie wy ma ga zgło sze nia bu do wa
al tan i obiek tów go spo dar czych na dział kach w ROD. Ko -
mi sje sej mo we roz pa tru ją ce tę po praw kę wno si ły, aby
Sejm ją przy jął, co mia ło miej sce w dniu 23 kwiet nia 2009 r.
W efek cie przy wró co no do tych cza so we za pi sy w tej spra -
wie.

5. Pro jekt usta wy PiS o ogro dach dział ko wych
W dniu 23 mar ca 2009 r., Po seł na Sejm RP An drzej De -

ra, ja ko przed sta wi ciel po słów PiS zło żył do La ski Mar -
szał kow skiej pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych.
Pro jekt ten stał się po waż nym za gro że niem dla ist nie nia i
dal sze go funk cjo no wa nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce, a tak że za kła dał li kwi da cję Związ ku. Za rów no
Kra jo wa Ra da, jak rów nież dzia ła cze związ ko wi i sa mi
dział kow cy po dej mo wa li sze reg dzia łań zmie rza ją cych do

utrzy ma nia obo wią zy wa nia usta wy o ROD z 2005 r.
Ogrom ne rze sze człon ków Związ ku wy stę po wa ły do Po -
słów, Se na to rów, po li ty ków in for mu jąc o ne ga tyw nych
skut kach, ja kie mo że przy nieść wej ście w ży cie usta wy
pro po no wa nej przez PiS. KR PZD i Pre zy dium KR PZD
po dej mo wa ły uchwa ły, sta no wi ska, w tej spra wie dział -
kow cy kie ro wa li pi sma do osób, któ re mo gły po móc i oka -
zy wa ły Związ ko wi wspar cie w obro nie usta wy o ROD.

– przy ję to uchwa łę w spra wie za sad funk cjo no wa nia
Fun du szu Obro ny ROD,

– przy ję ło uchwa łę w spra wie funk cjo no wa nia biur oraz
za sad za trud nia nia i wy na gra dza nia w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, 

– wpro wa dzo no za sa dy re gu lu ją ce ko rzy sta nie z ener gii
elek trycz nej w ROD,   

Pre zy dium KR PZD: 
– roz pa try wa ło wnio ski o przy zna nie do ta cji i po ży czek

dla ROD, po dej mo wa ło de cy zje w spra wach li kwi da cji
ROD, za twier dza ło spra woz da nia i pre li mi na rze fi nan so we
OZ. Roz pa try wa ne by ły rów nież od wo ła nia zło żo ne do
Pre zy dium KR PZD od uchwał pre zy diów okrę go wych za -
rzą dów.

Przed każ dym po sie dze niem KR PZD Pre zy dium oma -
wia ło i przyj mo wa ło ma te ria ły, któ re na stęp nie przed kła da -
ne by ły na po sie dze niach KR PZD.

Pre zy dium wy ko na ło plan pra cy w za kre sie spraw fi nan -
so wych, me ry to rycz nych, praw nych, sta nu praw ne go grun -
tów i ogrod ni czych.

Pre zy dium KR PZD pod ję ło łącz nie 201 uchwał i 2 sta -
no wi ska.

– po dej mo wa ło de cy zje w za kre sie or ga ni za cji Kra jo -
wych Dni Dział kow ca, 

– roz strzy gnę ło kon kur sy „ROD Ro ku 2009” i „Wzo ro -
wa Dział ka Ro ku 2009”.

– do ko na ło oce ny prze bie gu wal nych ze brań spra woz -
daw czych w ROD – przy ję to uchwa ły w spra wie wy tycz -
nych do ty czą cych prze twa rza nia i ochro ny da nych oso bo-
wych w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD,

– uchwa li ło wy tycz ne w spra wie prze pro wa dze nia kam -
pa nii spra woz daw czo – wy bor czej w ROD w 2010 r.

– przy ję to za ło że nia do pla nu pra cy KR PZD na 2010 r.
Pre zy dium dzia ła ło rów nież na po lu ujed no li ca nia pra wa

związ ko we go i do sto so wy wa nia go do zmie nia ją cych się
oko licz no ści, co wią za ło się z ko niecz no ścią uszcze gó ło -
wie nia, zmia ny, bądź two rze nia no wych ak tów nie zbęd -
nych do pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro dów, okrę go -
wych za rzą dów i Kra jo wej Ra dy PZD:

– pod ję to uchwa łę w spra wie świad czeń pie nięż nych wy -
pła ca nych z ty tu łu dzia ła nia w or ga nach ROD – zmie nio -
ny prze pis usta na wia dla wszyst kich jed na ko wy pu łap w
wy so ko ści 35% środ ków po cho dzą cych ze skład ki przy -
na leż nej ROD, któ re moż na prze zna czyć na świad cze nia,
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6. Kon gres
Naj więk szym przed się wzię ciem w spra wie obro ny usta -

wy by ła or ga ni za cja I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Miał on na ce lu prze ciw sta wie nie się dzia ła niom
PiS ma ją cym na ce lu uchy le nie do tych czas obo wią zu ją cej
usta wy o ROD, li kwi da cję or ga ni za cji dział kow ców i na -
cjo na li za cję jej ma jąt ku.

W dniu 14 lip ca 2009 r. w Sa li Kon gre so wej Pa ła cu Kul -
tu ry i Na uki od był się I Kon gres PZD, w któ rym uczest ni -
czy ło bli sko 2600 uczest ni ków ze wszyst kich okrę gów, 
a tak że przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych, po li ty cy 
i przed sta wi cie le me diów. Łącz nie bli sko 300 go ści. Ni -
gdy wcze śniej re pre zen ta cja pol skich dział kow ców nie ze -
bra ła się w jed nym miej scu tak licz nie, aby przed sta wić

swo je sta no wi sko w spra wie dal sze go ist nie nia ogro dów,
Związ ku, ich przy szło ści i roz wo ju. Kon gres od był się pod
ha sła mi „Na sza usta wa – tra dy cja i przy szłość ogro dów”
oraz „Zwią zek to my – mi lion pol skich dział kow ców”.
Kon gres przy jął 6 sta no wisk, re zo lu cję, prze sła nie do Par -
la men tu Eu ro pej skie go i Unii Eu ro pej skiej, rzą dów i par -
la men tów kra jów człon kow skich, a tak że wy stą pie nia do
Pre zy den ta i RP Pre mie ra RP. 

Nie za prze czal nym fak tem jest, że Kon gres oka zał się
ogrom nym suk ce sem. Naj waż niej sze jed nak jest to, że
przy niósł ocze ki wa ne skut ki w po sta ci od rzu ce nia 
w pierw szym czy ta niu pro jek tu PiS na po sie dze niu Sej mu
RP w dniu 16 lip ca 2009 r.

7. Kon tro la Naj wyż szej Izby Kon tro li
W ubie głym ro ku nie któ re gmi ny zo sta ły ob ję te kon tro -

lą Naj wyż szej Izby Kon tro li. Kon tro la ta do ty czy ła dzia łal -
no ści gmin w za kre sie go spo dar ki grun ta mi ROD i re -
ali za cji obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy o ROD. Przy
oka zji kon tro li gmin NIK wy stę po wa ła do or ga nów PZD
o prze ka za nie wie lu bar dzo szcze gó ło wych in for ma cji. In -
for ma cje te do ty czy ły m.in. po wierzch ni ogro dów, da nych
o ich za kła da niu. Zwią zek przed sta wił Naj wyż szej Izbie
Kon tro li wszel kie żą da ne in for ma cje zgod nie ze sta nem
fak tycz nym i swo ją wie dzą.

Pod po zo rem kon tro li gmin fak tycz nie pró bo wa no kon -
tro lo wać Zwią zek, cze go naj lep szym do wo dem by ło ostat -
nie wy stą pie nie NIK z py ta nia mi do KR w grud niu 2009 r.
KR PZD w dniu 7 stycz nia 2010 r. od po wie dzia ła na py ta -
nia za war te w tym pi śmie, od no sząc się tak że do me tod
dzia ła nia NIK i pró by pod da nia kon tro li sta tu to wej dzia łal -
no ści Związ ku.

Od po wiedź do NIK prze sła no tak że do Mi ni stra In fra -
struk tu ry i OZ oraz opu bli ko wa no w związ ko wych me -
diach.

8. Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go
PZD od dłu gie go już cza su wal czy z po nadnor ma tyw -

nym bu dow nic twem, a tak że za miesz ki wa niem na dział -
kach, dą żąc do ści słe go prze strze ga nia pra wa. Na ru sze nia
pra wa związ ko we go wie lo krot nie zgła sza ne by ły do od -
po wied nich in sty tu cji, jed nak nie by ły po dej mo wa ne żad -
ne dzia ła nia. Do pie ro w ubie głym ro ku Po wia to wi
In spek to rzy Nad zo ru Bu dow la ne go na zle ce nie Głów ne -
go Urzę du Nad zo ru Bu dow la ne go, do któ re go z proś bą
zwró ci ła się NIK, roz po czę li kon tro lę wy bra nych dzia łek

– al tan pod wzglę dem prze strze ga nia prze pi sów pra wa bu -
dow la ne go. Naj wię cej dzia łek kon tro lo wa nych jest we
Wro cła wiu, War sza wie, Po zna niu. Oka zu je się, że na ogro -
dach jest wie le sa mo wo li bu dow la nych, tzn. al tan prze kra -
cza ją cych do zwo lo ne pra wem bu dow la nym wy mia ry 
25 lub 35 m kw.

Efek tem nie prze strze ga nia pra wa jest dla dział kow ców
ko niecz ność do ko na nia roz biór ki po nadnor ma tyw nej al ta -
ny, bądź też do sto so wa nia jej do wy ma ga nych roz mia rów.

9. Ge ne ral ny In spek tor Ochro ny Da nych Oso bo wych
Ge ne ral ny In spek tor Ochro ny Da nych Oso bo wych prze -

pro wa dził kon tro le w Kra jo wej Ra dzie PZD i Okrę go wym
Za rzą dzie Ma zo wiec kim. Kon tro la do ty czy ła przede
wszyst kim kwe stii prze strze ga nia pra wa obo wią zu ją ce go
w za kre sie ochro ny da nych oso bo wych. 

Kon tro le te zo sta ły wsz czę te w związ ku ze spra wą są do -
wą, w któ rej fir ma de we lo per ska żą da od Związ ku wy da -
nia grun tu za ję te go przez je den z war szaw skich ogro dów.
W trak cie tej spra wy de we lo per po sta no wił rów nież po -

zwać dział kow ców z te go ogro du w ce lu ich wy eks mi to -
wa nia z zaj mo wa nych dzia łek. Za żą dał więc przed są dem,
aby Zwią zek prze ka zał mu na zwi ska i ad re sy tych dział -
kow ców. Sąd uznał ra cje PZD, któ ry sta now czo od mó wił
twier dząc, że speł nie nie zgło szo ne go żą da nia by ło by na -
ru sze niem prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych. De -
we lo pe ro wi się to nie spodo ba ło, więc po skar żył się do
GIO DO, któ ry prze pro wa dził skru pu lat ną kon tro lę 
w Okrę go wym Za rzą dzie Ma zo wiec kim na oko licz ność
za bez pie cze nia da nych, któ rych za żą dał de we lo per. 

kow ców, aby mo gli za po znać się z kon se kwen cja mi wy ni -
ka ją cy mi z pro jek tu.

Ulot kę po rów naw czą i po rad nik wy ja śnia ją cy szcze gó ło wo
ne ga tyw ne skut ki pro jek tu usta wy skie ro wa no do dział -
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10. Stan praw ny grun tów
Kra jo wa Ra da PZD bar dzo du żo cza su po świę ci ła na

usta le nia do ty czą ce ak tu al ne go sta nu praw ne go grun tów,
na któ rych usy tu owa ne są ROD. Po dej mo wa no dzia ła nia w
ce lu za po zna nia OZ z me to dy ką usta la nia sta nu praw ne go
grun tów i do pro wa dza nia go do sta nu po praw ne go.

KR PZD wraz z okrę go wy mi za rzą da mi prze pro wa dza -
ła ba da nia i we ry fi ka cję sta nu praw ne go ROD. Uzna no to
za  pil ne ze wzglę du na ko niecz ność usta le nia licz by ROD,
ich po wierzch ni i licz by dzia łek, któ re mo gły by ewen tu al -
nie sko rzy stać z pro po zy cji uwłasz cze nia. 

Pod sta wą do uzna nia, iż ROD ma ure gu lo wa ną sy tu ację
praw ną, jest po sia da nie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go
na mo cy ak tu no ta rial ne go, wpi su w księ dze wie czy stej,
uję cia w miej skim pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go i brak rosz czeń. Po dob na sy tu acja jest w przy pad ku pra -
wa użyt ko wa nia zwy kłe go, w któ rym nie zbęd na jest peł na
do ku men ta cja praw na utwo rze nia ogro du, uję cie w miej -
skim pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, wpis do

księ gi wie czy stej i brak rosz czeń. W związ ku z tym okrę -
go we za rzą dy prze pro wa dzi ły do kład ne ba da nia w od nie -
sie niu do wszyst kich ROD ist nie ją cych na te re nie ich
dzia ła nia. 

KR PZD pro wa dzi na mo cy usta wy o ROD Re jestr
ROD, któ ry funk cjo nu je w for mie elek tro nicz nej i sta no wi
praw ne i obo wią zu ją ce źró dło in for ma cji dla we wnętrz -
nych i ze wnętrz nych or ga nów oraz jed no stek ad mi ni stra -
cyj nych.

Waż nym po stę pem w tym za kre sie by ło za war cie w dniu
3 li sto pa da 2009 r. umo wy na wy ko na nie pro gra mu kom -
pu te ro we go Re je stru ROD. Ten pro gram ma na ce lu za stą -
pie nie pro gra mu ob słu gu ją ce go re jestr, funk cjo nu ją ce go
od 1995 r., pra cu ją ce go na sys te mie ope ra cyj nym DOS,
któ ry nie speł nia wy ma gań funk cjo nal no ści i ak tu al nych
po trzeb Związ ku. No wy sys tem umoż li wi stwo rze nie jed -
no li te go dla ca łe go kra ju, przej rzy ste go re je stru, za wie ra -
ją ce go ba zę da nych wszyst kich ROD.

Kra jo wa Ra da na XIII po sie dze niu w dniu 26 li sto pa da
2009 r. pod ję ła uchwa łę w spra wie utwo rze nia w Pol skim
Związ ku Dział kow ców Fun du szu Obro ny Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. Fun dusz Obro ny ROD prze zna -
czo ny jest m.in. na po kry cie stwier dzo nych pra wo moc ny -
mi wy ro ka mi są do wy mi zo bo wią zań PZD z ty tu łu bez-
u mow ne go ko rzy sta nia z grun tów, na któ rych zlo ka li zo -
wa ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz kosz tów są do -
wych lub eg ze ku cji w po stę po wa niach ma ją cych za

przed miot rosz cze nia z te go ty tu łu. Środ ki na Fun dusz po -
bie ra ne bę dą ze skład ki człon kow skiej przy na leż nej jed -
no st ce kra jo wej i okrę gom PZD, ale mo że być jesz cze
za si la ny z in nych źró deł; do bro wol nych wpłat Kra jo wej
Ra dy PZD, okrę go wych za rzą dów PZD i za rzą dów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, do bro wol nych wpłat człon -
ków wspie ra ją cych, do bro wol nych wpłat człon ków
zwy czaj nych oraz in nych praw nie do pusz czal nych źró deł. 

12. Zwol nie nie z opłat za po bór wód pod ziem nych
Dłu go trwa ła wal ka o za nie cha nie po bie ra nia opłat za wo -

dę pod ziem ną od dział kow ców osta tecz nie za koń czy ła się
zwy cię sko dla Związ ku. Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny
pod trzy mał wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne -
go w Bia łym sto ku. W orze cze niu stwier dził, iż w myśl art.
16 usta wy o ROD i art. 14 usta wy o POD opła ty za ko rzy -
sta nie ze śro do wi ska są ni czym in nym jak po dat kiem, z któ -

re go Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest zwol nio ny. Za tem
po czy na jąc od wej ścia w ży cie usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych z dnia 16 ma ja 1981 r. w dal szym
cią gu Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a co za tym idzie
wszy scy je go człon ko wie są zwol nie ni z opłat i po dat ków.
Na pod sta wie te go wy ro ku więk szość urzę dów mar szał -
kow skich zwró ci ła ogro dom wnie sio ne nie na leż nie opła ty. 

13. Do ta cje i po życz ki dla ROD
Pre zy dium każ do ra zo wo roz pa try wa ło wnio ski skła da ne

przez ROD i opi nio wa ne przez OZ o do ta cje i po życz ki.
Do ta cje i po życz ki funk cjo nu ją w PZD, ja ko for ma po -

mo cy dla ogro dów, któ re po dej mu ją dzia ła nia w za kre sie
bu do wy, re mon tów, mo der ni za cji na te re nie ROD. Do ta cje
i po życz ki przy dzie la ne są na pod sta wie wnio sku Za rzą du
ROD po zy tyw nie za opi nio wa ne go przez Pre zy dium OZ

Kra jo wa Ra da PZD w 2009 r. udzie li ła do ta cji 77 ROD
na łącz ną kwo tę 410900 zł. Do ta cje prze zna czo ne by ły 

w szcze gól no ści na bu do wę i mo der ni za cję sie ci ener ge -
tycz nej, bu do wę i re mon ty do mów dział kow ca, bu dyn ków
ad mi ni stra cyj nych, czy usu wa nie skut ków po wo dzi. 

Z Fun du szu Sa mo po mo co we go, któ ry utwo rzo ny jest 
z czę ści skład ki człon kow skiej przy pa da ją cej OZ i KR,
Pre zy dium KR udzie la ło po ży czek dla ROD na in we sty cje
i re mon ty w ogro dach. W 2009 r. po ży czek udzie lo no 
22 ogro dom na łącz ną kwo tę 778 000 zł. 

11. Fun dusz Obro ny Ro dzin nych ogro dów dział ko wych
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14. Li kwi da cje w 2009 r.
Pre zy dium KR PZD na po sie dze niach ba da ło wa run ki 

i do ku men ta cję zło żo ną do ty czą cą li kwi da cji ROD w ca -
ło ści lub czę ści.

W 2009 r. zli kwi do wa no czę ścio wo 38 ogro dów dział ko -
wych, któ rych łącz na po wierzch nia wy no si ła nie co po nad

50 ha i obej mo wa ła 670 dzia łek. Dział kow cy mie li moż li -
wość otrzy ma nia dzia łek za mien nych w od twa rza nych
ogro dach lub w już ist nie ją cych. Naj wię cej li kwi da cji prze -
pro wa dzo no w OZ Su dec kim – 7 , Ślą skim – 6, w Gdań -
sku – 3, w Le gni cy – 3. 

Praw ni cy KR wspo ma ga ją jed nost ki te re no we w pro wa -
dzo nych przez nich po stę po wa niach i bie żą cych spra wach.
Współ pra cu ją przy two rze niu ak tów pra wa we wnętrz ne -
go, wy tycz nych, opi nii praw nych, któ re uła twia ją i ujed -
no li ca ją sto so wa nie pra wa w ca łym PZD.

Pre zy dium  KR PZD roz pa trzy ło w 2009 r. 50 od wo łań
od uchwał pre zy diów OZ, w tym nie uwzględ ni ło 30 od -
wo łań, 17 uchwał zo sta ło uchy lo nych, a spra wy w 10 przy -
pad kach prze ka za no do po now ne go roz po zna nia, stwier-
dzo no nie waż ność 3 uchwał. Je śli cho dzi o skar gi i za ża le -
nia to w 2009 r. wpły nę ło do KR PZD 850 skarg. Re jestr

skarg obej mu je w 2009 r. więk szą ich ilość o kil ka na ście
pro cent w po rów na niu z la ta mi ubie gły mi. Skar gi i za ża le -
nia naj czę ściej do ty czą trzech pod sta wo wych kwe stii tj.:
spo ry są siedz kie, skar gi na dzia ła nia za rzą dów ROD i na
dzia ła nia okrę go wych za rzą dów.

Sku tecz ność struk tur Związ ku w roz wią zy wa niu pro ble -
mów w ogro dach jest bar dzo waż na, dla dział kow ców, któ -
rzy kształ tu ją dzię ki te mu swój sto su nek do wła snej
or ga ni za cji, ale i dla wi ze run ku ze wnętrz ne go PZD, dla te go
też KR PZD zwra ca ło się do OZ o zwięk sze nie sta ran no ści
w roz wią zy wa niu kon flik tów i pro ble mów w ROD i OZ. 

16. Współ pra ca KR z OZ i ROD
Kra jo wa Ra da PZD sta ra się w jak naj szer szy i naj bar -

dziej pro fe sjo nal ny spo sób udzie lać po mo cy i rad okrę gom
i ogro dom, or ga ni zu je szko le nia, na ra dy, ale tak że po przez
wy da wa nie opi nii, in ter pre ta cji w za kre sie sto so wa nia 
w prak ty ce prze pi sów we wnętrz nych i ze wnętrz nych.

Waż nym me cha ni zmem współ pra cy z okrę go wy mi za -
rzą da mi jest udział pra cow ni ków biu ra KR PZD człon ków
Pre zy dium KR po sie dze niach okrę go wych za rzą dów oraz
or ga ni zo wa nych w te re nie na ra dach i szko le niach. W 2009
r. pra cow ni cy biu ra KR PZD i człon ko wie Pre zy dium KR

ob słu ży li łącz nie 51 po sie dzeń OZ i 24 przed kon gre so we
kon fe ren cje okrę go we i re jo no we.

Po nad to na mia rę moż li wość KR PZD prze pro wa dza ne
by ły kon tro le w wy bra nych OZ. Kon tro le te obej mo wa ły
sze ro ki za kres dzia łal no ści da ne go okrę gu, w tym dzia łal -
ność sta tu to wą, fi nan so wą, in we sty cyj ną szko le nio wą lub
wy bra ne dzie dzi ny dzia ła nia OZ. W 2009 ro ku prze pro -
wa dzo no 6 kon tro li w OZ. W ra zie ko niecz no ści bez po -
śred niej in ter wen cji prze pro wa dza no lu stra cji w ROD. 
W ubie głym ro ku od by ły się 3 lu stra cje.

17. Ko mi sje Kra jo wej Ra dy PZD
Ko mi sje Kra jo wej Ra dy po wo ła ne zo sta ły na II po sie -

dze niu KR PZD w dniu 21 lu te go 2008 r. Po wo ła no osiem
ko mi sji, któ rych skła dy li czą od 3 do 8 człon ków. Okre -
ślo ne ko mi sje KR, w za leż no ści od ak tyw no ści i ko niecz -

no ści, od by wa ły swo je po sie dze nia. W 2009 r. naj ak tyw -
niej dzia ła ła ko mi sja fi nan sów i bu dże tu, kon kur so wa oraz
po li ty ki spo łecz nej, pro mo cji i dzia łal no ści me dial nej.

18. Dzia łal ność in for ma cyj na i me dial na KR
W 2009 r. Kra jo wa Ra da wy da ła 16 Biu le ty nów In for -

ma cyj nych, w tym dwa Biu le ty ny Kon gre so we prze zna -
czo ne dla wszyst kich OZ i za rzą dów ROD. KR wy da ła
tak że 12 In for ma to rów Dział kow ca, prze zna czo nych do
wy wie sza nia na ta bli cach ogro do wych, w któ rych przed -
sta wia ne są naj waż niej sze in for ma cje i wy da rze nia z ży -
cia Związ ku. W ubie głym ro ku wy da no tak że Spe cjal ne
In for ma to ry Dział kow ca, któ re do ty czy ły ta kich wy da rzeń,
jak pro jekt usta wy o ROD au tor stwa PiS, sta nu praw ne go

grun tów ROD, czy I Kon gre su PZD. Wy da wa no rów nież
plan sze ogrod ni cze dla ROD i ter mi na rze ochro ny ro ślin.

W za kre sie dzia łal ność in for ma cyj nej i me dial nej KR
PZD uak tyw ni ła swo ją stro nę in ter ne to wą, po przez wpro -
wa dze nie spe cjal ne go dzia łu pt. ak tu al no ści, w któ rym za -
miesz cza ne są naj waż niej sze i naj now sze in for ma cje, co
cie szy się co raz więk szym za in te re so wa niem. Kra jo wa Ra -
da za pro si ła do współ pra cy okrę go we za rzą dy, szcze gól -
nie w za kre sie po dej mo wa nych przez nich dzia łań 

15. Dzia łal ność praw na. Od wo ła nia od uchwał. Skar gi, wnio ski i za ża le nia
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19. Dzia łal ność oświa to wa
Kra jo wa Ra da du żą wa gę przy kła da tak że do szko le nia

i in for mo wa nia dzia ła czy i pra cow ni ków jed no stek te re -
no wych w za kre sie dzia łal no ści Związ ku. W związ ku 
z tym or ga ni zu je sze reg na rad i spo tkań szko le nio wo – in -
struk ta żo wych, w któ rych licz nie bio rą udział przed sta wi -
cie le OZ.

W dniach 28 i 29 stycz nia 2009 r. w War sza wie od by ła
się na ra da szko le nio wa głów nych księ go wych okrę go wych
za rzą dów PZD.

4 lu te go 2009 r. od by ła się na ra da przed sta wi cie li OZ 
i za rzą dów ROD, któ ra przy ję ła sta no wi sko w spra wie ak -
tu al nej sy tu acji Związ ku.

30 kwiet nia od by ła się na ra da ak ty wu, któ ra de ba to wa -
ła nad po pra wą trud nej sy tu acji Związ ku, przy ję to na niej
sta no wi sko w spra wie pro jek tu PiS o ogro dach dział ko -
wych.

W dniach 18–19 mar ca skarb ni cy okrę go wych za rzą dów
spo tka li się na na ra dzie szko le nio wej, na któ rej szcze gó -
ło wo m.in. oma wia no ich za da nia i obo wiąz ki. 

W dniach 24–26 mar ca 2009 r. w War sza wie ob ra do wa -
ła Kon fe ren cja Ogrod ni cza PZD. Wzię li w niej udział in -
struk to rzy OZ PZD, prze wod ni czą cy ko mi sji ogrod ni czych
OZ, człon ko wie Ko le gium re dak cyj ne go „dział kow ca”,
przed sta wi cie le re dak cji „dział kow ca”, przed sta wi cie le
Kra jo wej Ra dy PZD. Ce lem kon fe ren cji by ło po sze rze nie
wie dzy ogrod ni czej, wy mia na do świad czeń z dzia łal no ści

służ by in struk tor skiej PZD a tak że na kre śle nie naj waż niej -
szych za dań służb ogrod ni czych PZD w II i III kwar ta le br. 

21–22 paź dzier ni ka prze pro wa dzo no na ra dę w spra wie
ewi den cji grun tów, za sad przy zna wa nia i roz li cza nia do -
ta cji i po ży czek, z po łą cze niu na ra dą dla in spek to rów te re -
no wo – praw nych.

13 li sto pa da Pre ze si OZ i Dy rek to rzy Biur spo tka li się
na na ra dzie, na któ rej ob ra do wa no nad sy tu acja fi nan so wą
Związ ku, pro po zy cją wy so ko ści skład ki człon kow skiej, 
a tak że nad przy go to wa nia mi do kam pa nii spra woz daw -
czo – wy bor czej. 

Kra jo wa Ra da PZD w dniach 8–9 grud nia 2009 r. zor ga -
ni zo wa ła w War sza wie na ra dę eta to wych in struk to rów OZ
i wi ce pre ze sów OZ od po wie dzial nych za spra wy ogrod ni -
cze, a więc za za go spo da ro wa nie i mo der ni za cję ogro dów
i dzia łek oraz pro mo wa nie i upo wszech nia nie oświa ty
ogrod ni czej.

Ce lem na ra dy by ło przed sta wie nie i prze dys ku to wa nie
z uczest ni ka mi wszyst kich ak tu al nych pro ble mów wy stę -
pu ją cych w Związ ku, bę dą cych za kre sie dzia ła nia spo łecz -
nych i eta to wych służb ogrod ni czych.

Od by ło się tak że je de na ście 3-dnio wych re jo no wych
kon fe ren cji dla in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej, któ re or ga ni zo wa ne by ły przez KR PZD z udzia łem
OZ, w dwóch se sjach wio sen nej i je sien nej. Prze szko lo no
550 in struk to rów SSI.

20. Kra jo we Dni Dział kow ca
Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją w dniu 12 wrze śnia od by -

ły się Kra jo we Dni Dział kow ca z udzia łem 400 za pro szo -
nych dział kow ców re pre zen tu ją cych 26 okrę gów. Po prze -
dzo ne zo sta ły mszą św. w Ba zy li ce ar chi ka te dral nej św. Ja -
na Chrzci cie la w War sza wie. Ob cho dy od by ły się 
w 80-let nim Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Ra ko -
wiec” w War sza wie. Przy by li go ście, w tym m.in. prze -
wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go Le wi ca Grze gorz

Na pie ral ski, Po seł Ja nusz Pie cho ciń ski (PSL), Prze wod ni -
czą cy OPZZ Jan Guz. W swo im wy stą pie niu Pre zes E.
Kon drac ki przy po mniał czym są Dni Dział kow ca, a tak że
do ko nał pod su mo wa nia mi nio nych wy da rzeń, w tym po -
wo dów zwo ła nia Kon gre su i je go wy ni ków. Wska zał rów -
nież na zna cze nie ogro dów dla spo łe czeń stwa, a tak że na
wy zna czo ny w cza sie Kon gre su kie ru nek dal sze go roz wo -
ju ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

21. Dzia łal ność mię dzy na ro do wa KR PZD
W dniach 13–14 mar ca Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac -

ki wziął udział w Po sie dze niu Zgro ma dze nia Ogól ne go
Biu ra Mię dzy na ro do we go Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych w Luk sem bur gu.

Na stęp nie w dniach 7–9 wrze śnia od by ło się Se mi na rium
Biu ra Mię dzy na ro do we go w Gan da wie. W Se mi na rium
wzię ła udział 5 oso bo wa de le ga cja z Pol ski. W dniu po -

prze dza ją cym se mi na rium od by ło się po sie dze nie Biu ra
Mię dzy na ro do we go, w któ rym wziął udział Wi ce pre zes
KR PZD W. Ku lik. Po nad to KR PZD przy go to wa ła bro -
szu rę in for ma cyj ną w ję zy ku an giel skim, nie miec kim,
fran cu skim i sło wac kim z XXXV Mię dzy na ro do we go
Kon gre su Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych, któ ry od -
był się w sierp niu 2008 r. w Kra ko wie.

zji I Kon gre su PZD. KR PZD współ pra cu je rów nież z or -
ga ni za cja mi spo łecz ny mi, związ ka mi za wo do wy mi, klu -
ba mi par la men tar ny mi, a tak że sa mo rzą da mi te ry to-
rial ny mi.

i do rob ku. Po nad to trwa ją pra ce nad po lep sze niem i roz bu -
do wa niem stro ny pod wzglę dem wi zu al nym i me ry to rycz -
nym. Na mia rę moż li wo ści KR na wią zy wa na jest współ-
pra ca z me dia mi, szcze gól ne zna cze nie mia ło to przy oka -
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22. Pod su mo wa nie
Kra jo wa Ra da PZD wy ko na ła więk szość pla nu pra cy

przy ję te go na 2009 r. Nie któ re za gad nie nia są jesz cze 
w trak cie re ali za cji, bądź zo sta ły prze su nię te do re ali za cji

w cza sie, cze go po wo dem był ogrom ny wkład pra cy, cza -
su i wy sił ku w za pew nie nie dal sze go ist nie nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

KRA JO WA RA DA 
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWWar sza wa, dnia 17 lu te go 2010 r.

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

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

5. Uchwa ły i sta no wi ska

UCHWA ŁA Nr 1/XIV/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 lu te go 2010 r.
w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z wy ko na nia pla nu pra cy

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców w 2009 r.

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców w 2009
r., w brzmie niu sta no wią cym za łącz nik do ni niej szej
Uchwa ły.

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

UCHWA ŁA Nr 2/XIV/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w spra wie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy PZD na 2010 rok

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 17 lu te go 2010 r.

SE KRE TARZ
/-/Wie sław SA WIC KI

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

SE KRE TARZ
/-/Wie sław SA WIC KI

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła -
jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 6 sta tu tu PZD, po sta na -
wia:

§ 1
Przy jąć plan pra cy na rok 2010 w brzmie niu sta no wią -

cym za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.
§ 2

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

War sza wa, 17 lu te go 2010 r.
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UCHWA ŁA Nr 3/XIV/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 lu te go 2010 r.
w spra wie za sad od by wa nia re jo no wych kon fe ren cji przed zjaz do wych

zjazd de le ga tów ma ją od po wied nie za sto so wa nie prze pi -
sy sta tu tu PZD od no szą ce się do okrę go wych zjaz dów.

§ 3
Re jo no we kon fe ren cje przed zjaz do we zwo łu je okrę go -

wy za rząd w dro dze uchwa ły, okre śla jąc w niej ter min 
i miej sce od by cia wszyst kich kon fe ren cji na te re nie 
okrę gu.

§ 4
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad re jo no wej kon fe -

ren cji przed zjaz do wej okrę go wy za rząd za wia da mia pi -
sem nie, na za sa dach okre ślo nych w § 115 sta tu tu PZD,
wy bra nych na wal nych ze bra niach spra woz daw czo – wy -
bor czych de le ga tów z ROD, na co naj mniej 14 dni przed
ter mi nem od by cia kon fe ren cji.

§ 5
Do za dań re jo no wych kon fe ren cji przed zjaz do wych na -

le ży:
1) roz pa trze nie i wy da nie opi nii na te mat przed ło żo nych

ma te ria łów, któ re bę dą przed sta wio ne na okrę go wym zjeź -
dzie, a w szcze gól no ści:

•spra woz da nia za okres ka den cji z dzia łal no ści okrę go -
we go za rzą du, okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej i okrę go wej
ko mi sji roz jem czej,

•pro gra mu dzia ła nia okrę gu na na stęp ną ka den cję,
2) wy bór de le ga tów na okrę go wy zjazd w ilo ści okre ślo -

nej uchwa łą okrę go we go za rzą du PZD,
3) wy da nie opi nii na te mat in nych pro jek tów ma te ria -

łów, sta no wisk itp., któ re bę dą przed ło żo ne do roz pa trze -
nia,

4) zgła sza nie pro po zy cji wy po wie dze nia się przez okrę -
go wy zjazd w okre ślo nych spra wach.

§ 6
1. Re jo no wa kon fe ren cja przed zjaz do wa mo że ob ra do -

wać, wy da wać opi nie, wy bie rać de le ga tów na okrę go wy
zjazd, je że li uczest ni czy w niej po nad 50% de le ga tów wy -
bra nych pod czas wal nych ze brań spra woz daw czo – wy -
bor czych.

2. Czyn ne i bier ne pra wo wy bor cze na kon fe ren cji po sia -
da ją wy łącz nie de le ga ci wy bra ni pod czas wal nych ze brań
spra woz daw czo – wy bor czych w ROD.

3.De le ga tów na okrę go wy zjazd kon fe ren cja wy bie ra
wy łącz nie spo śród uczest ni czą cych w kon fe ren cji de le ga -
tów z ROD.

§ 7
1.Re jo no wa kon fe ren cja przed zjaz do wa nie po dej mu je

de cy zji w for mie uchwał, z wy jąt kiem uchwa ły o wy bo -
rze de le ga tów na okrę go wy zjazd. 

2. Re jo no wa kon fe ren cja przed zjaz do wa mo że wy po -
wia dać się w przed sta wio nych pod czas ob rad spra wach w
for mie opi nii, a tak że po dej mo wać sta no wi ska i in ne do ku -

De cy zja o od by wa niu re jo no wych kon fe ren cji przed zjaz -
do wych po win na wy ni kać z ist nie ją cej struk tu ry or ga ni za -
cyj nej okrę gu, tzn. za sad ne jest or ga ni zo wa nie w okrę gach,
w któ rych funk cjo nu ją de le ga tu ry i do ko na no już od po -
wied nie go po dzia łu te re nu okrę gu we dług za się gu dzia ła -
nia de le ga tur. Sens or ga ni zo wa nia kon fe ren cji wy ni ka
tak że z wiel ko ści okrę gu, gdy ko niecz ne sta je się, ze
wzglę du na bar dzo du żą ilość ogro dów dział ko wych, za -
pew nie nie moż li wo ści uczest nic twa przed sta wi cie lom
ROD w po nad ogro do wym fo rum, na któ rym mie li by
moż li wość przed sta wie nia pro ble mów i od nie sie nia się do
dzia łal no ści Związ ku. Ozna cza to w prak ty ce, że usta lo ny
przez okrę go wy za rząd klucz wy bor czy de le ga tów na re -
jo no we kon fe ren cje przed zjaz do we po wi nien za pew nić
więk szą re pre zen ta cję ROD na kon fe ren cji niż w przy pad -
ku or ga ni zo wa nia okrę go we go zjaz du.

Pla nu jąc prze bieg i or ga ni za cję kon fe ren cji na le ży mieć
na uwa dze an ga żo wa nie w ży cie Związ ku sze ro kie go gro -
na dział kow ców. Kon fe ren cja nie mo że słu żyć do ogra ni -
cza nia te go na tu ral ne go pra wa ogro dów do czyn ne go
udzia łu w ży ciu Związ ku i współ de cy do wa nia o je go naj -
istot niej szych spra wach.

Skład licz bo wy, przy go to wa na przed sta wio na pro ble ma -
ty ka po win na od po wia dać ran dze te go fo rum i za pew niać
moż li wość prze nie sie nia wszyst kich wy ni ków na okrę go -
wy zjazd de le ga tów. Okrę go wy zjazd nie bę dzie re pre zen -
ta tyw ny dla okrę gu, je śli nie bę dzie od po wied niej re pre -
zen ta cji ogro dów na kon fe ren cjach.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w ce -
lu za pew nie nia od po wied niej ran gi re jo no wym kon fe ren -
cjom przed zjaz do wym, któ re od bę dą się w 2011 r., 
a szcze gól nie za pew nie nia de le ga tom wy bra nym pod czas
wal nych ze brań spra woz daw czo – wy bor czych w ROD w
2010 r. czyn ne go uczest nic twa w po dej mo wa niu naj istot -
niej szych de cy zji w ra mach jed nost ki te re no wej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, po sta na wia:

§ 1
1.Okrę go we za rzą dy, or ga ni zu ją ce re jo no we kon fe ren -

cje przed zjaz do we, usta lą re jo ny, któ rych ob szar za pew ni
uczest nic two de le ga tów z ROD w licz bie nie mniej szej 
niż 50.

2.W przy pad ku do ko na nia po dzia łu na re jo ny przed wej -
ściem w ży cie ni niej szej uchwa ły i usta le nia re jo nów nie
speł nia ją cych kry te riów okre ślo nych w ust. 1, okrę go wy
za rząd do ko na zmia ny pod ję tej w tej spra wie uchwa ły łą -
cząc re jo ny o niż szej licz bie de le ga tów z ROD, któ rzy mie -
li by wziąć udział w kon fe ren cji.

§ 2
Do przy go to wa nia, zwo ła nia i prze pro wa dze nia re jo no -

wej kon fe ren cji przed zjaz do wej po prze dza ją cej okrę go wy
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PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 17 lu te go 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 4/XIV/2009
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 lu te go 2010 r.
w spra wie za twier dze nia uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

WI CE PRE ZES
/-/Sta ni sław CHO DAK

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

§ 1
Za twier dzić:
1. Uchwa łę nr 131/2009 z dnia 22 wrze śnia 2009 r. Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Pań -
stwa Ma rii i Ja na Grzy wa czew skich od uchwa ły
Pre zy dium OZ PZD w Byd gosz czy – uchy lo no za skar żo -
ną uchwa łę i prze ka za no spra wę do po now ne go roz pa trze -
nia.

2. Uchwa łę Nr 195/2009 z dnia z dnia 10 grud nia 2009 r.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Pa -
na Lesz ka Bla chy od uchwa ły nr 150/2009 z dnia 29 wrze -
śnia 2009 r. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du w Szcze ci nie
PZD – uwzględ nio no od wo ła nie i uchy lo no za skar żo ną
uchwa łę.

3.Uchwa łę Nr 6 /2009 z dnia z dnia 16 lu te go 2010 r. Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Pa na
Ada ma Ja siń skie go od uchwa ły nr 12/2009 Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go z dnia 13 mar ca
2009 r. – uchy lo no za skar żo ną uchwa łę i prze ka za no spra -
wę do po now ne go roz pa trze nia.

4.Uchwa łę Nr 4 /2009 z dnia z dnia 16 lu te go 2010 r. Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Pa ni
Mał go rza ty Nie znal skiej od uchwa ły nr 93/2009 Pre zy -
dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD z dnia
06 paź dzier ni ka 2009 r. – uchy lo no za skar żo ną uchwa łę 
i prze ka za no spra wę do po now ne go roz pa trze nia.

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

ły wy mie nio ne w § 1 obo wią zu ją od dnia pod ję cia przez Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 17 lu te go 2010 r.

UCHWA ŁA NR 5/XIV/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 lu te go 2010 r.
w spra wie wy tycz nych do ty czą cych po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa, za miesz ki wa nia i za mel do wa nia

na dział kach w ROD oraz za sad przy dzia łu dzia łek

WI CE PRE ZES
/-/Sta ni sław CHO DAK

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w ce -
lu re ali za cji po sta no wień VIII Kra jo we go Zjaz du De le ga -

tów PZD w spra wach do ty czą cych przy dzia łu dzia łek oraz
za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia dzia łek w ROD, 

§ 9
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i obo wią zu -

je dla przy go to wa nia i prze pro wa dze nia re jo no wych kon -
fe ren cji przed zjaz do wych po prze dza ją cych okrę go we
zjaz dy de le ga tów w 2011 r.

men ty, w któ rych wy po wie się w naj istot niej szych spra -
wach dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

§ 8
Kra jo wa Ra da zo bo wią zu je Pre zy dium KR do wy da nia

w od po wied nim cza sie wy tycz nych w spra wie przy go to -
wa nia, zwo ła nia i od by cia re jo no wych kon fe ren cji przed -
zjaz do wych w 2011 r.
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PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 17 lu te go 2010 r.

WI CE PRE ZES
/-/An to ni KO STRZE WA

STA NO WI SKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 17 lu te go 2010 r.
w spra wie ak tu al nej sy tu acji Związ ku 

Po ana li zie obec nej sy tu acji Związ ku i ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, Kra jo wa Ra da stwier dza, że – wbrew
sta no wi sku I Kon gre su PZD oraz wo li wy ra żo nej przez
619 tys. dział kow ców – na dal po dej mo wa ne są dzia ła nia
zmie rza ją ce do grun tow nej zmia ny usta wy o ROD i zmi -
ni ma li zo wa nia zna cze nia Związ ku. Ta ka oce na wy ni ka 
z przede wszyst kim z na stę pu ją cych wy da rzeń:

Kon tro la NIK. Jest ona pro wa dzo na od kil ku mie się cy
w sto sun ku do gmin, ale jej prze bieg wska zu je, że fak tycz -
nie jest skie ro wa na wo bec or ga nów PZD. Wy ni ka to z żą -
da nych przez Izbę in for ma cji, któ re w więk szo ści nie ma ją
związ ku z ofi cjal nym przed mio tem kon tro li, lecz do ty czą
spraw we wnętrz nych na szej or ga ni za cji. Mi mo peł nej
współ pra cy Związ ku, ta ki kie ru nek kon tro li ro dzi jed nak
przy pusz cze nie, że ma ona do star czyć ar gu men tów za no -
we li za cją usta wy o ROD.  

Pra ce le gi sla cyj ne w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry. W od -
po wie dzi na wy stą pie nie Kra jo wej Ra dy PZD, po wyż szy
re sort po twier dził, że pro wa dzi tzw. „pra ce ana li tycz ne”,
czy li po zy ski wa nie in for ma cji o funk cjo no wa niu ogro dów,
któ re ma ją prze są dzić, czy re sort po dej mie de cy zję o wsz -
czę ciu pro ce su zmia ny usta wy o ROD. Jed no cze śnie za -
pew nio no Zwią zek, że w ta kim przy pad ku bę dzie jed nym
z kil ku part ne rów spo łecz nych, z któ rym kon sul to wa ne bę -
dą ewen tu al ne zmia ny. Ta kie sta no wi sko mar gi na li zu je po -
zy cję PZD, bę dą ce go praw nym re pre zen tan tem pol skich
dział kow ców, co zo sta ło prze ka za ne do re sor tu wraz 
z przy ję ciem pro po zy cji spo tka nia z Mi ni strem. W od po -
wie dzi Zwią zek otrzy mał do wy peł nie nia an kie tę do ty czą -
cą spo so bu funk cjo no wa nia za pi sów usta wy o ROD, któ re
jest ko lej nym ba da niem te go sa me go za gad nie nia. 

Za strze że nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Wzy wa on
pu blicz nie Mi ni stra In fra struk tu ry do wsz czę cia dzia łań w
ce lu od po wied niej zmia ny usta wy o ROD. Pre tek stem do
te go jest rze ko my brak nad zo ru nad Związ kiem, choć wy -
ni ka on z usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach. Do nie daw -
na nad zór ta ki był też za pi sa ny – z ini cja ty wy PZD 
– w usta wie o ROD, ale zo stał uchy lo ny bez kon sul ta cji 
z na szą or ga ni za cją. Te raz zaś wy ko rzy stu je się to do zmia -
ny usta wy, co stwa rza groź bę usu nię cia naj waż niej szych
gwa ran cji dla praw dział kow ców oraz ogro dów. Rzecz nik
za dbał o to, aby je go ini cja ty wa od bi ła się sze ro kim echem
w me diach, zwłasz cza „Rzecz po spo li ta” przed sta wi ła PZD
ja ko or ga ni za cję po za wszel kim nad zo rem. Do wo dem ma -
ją być rze ko me nie pra wi dło wo ści w ogro dach, wy ni ka ją -
ce ja ko by z od by wa nia wal nych ze brań w dru gim ter mi nie.
Za rzut ten spo tkał się z po wszech nym pro te stem dział kow -
ców z ca łe go kra ju, któ rzy gre mial nie udo wad nia ją Rzecz -
ni ko wi za sad ność me cha ni zmu tzw. „dru gie go ter mi nu”,
któ re obo wią zu je od za ra nia ruch dział ko we go i jest sto so -
wa ne tak że w in nych or ga ni za cjach. 

Po wyż sze wy da rze nia jed no znacz nie wska zu ją, że trwa
kam pa nia zmie rza ją ca do stwo rze nie fał szy we go ob ra zu
po wszech nych nad użyć w ogro dach i Związ ku oraz nie -
przy dat no ści usta wy o ROD. Te dzia ła nia są środ kiem do
prze pro wa dze nia grun tow nej zmia ny tej usta wy i zmar gi -
na li zo wa nie ro li Związ ku, czy li usu nię ciu dwóch głów -
nych prze szkód do swo bod ne go dys po no wa nia grun ta mi
za ję ty mi obec nie przez ogro dy. Kon sta ta cja ta jest cał ko wi -
cie zbież na z oce ną sy tu acji do ko na ną przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z 10 grud nia 2009 r. Z te go wzglę du
wciąż ak tu al ne po zo sta ją za da nia wy zna czo ne or ga nom

§ 2
Pre zy dium KR PZD okre śli za da nia okrę go wych za rzą -

dów PZD do ty czą ce prze pro wa dze nia prze glą dów za go -
spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD oraz za go spo-
da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia dzia łek w ROD.

§ 3
Uchwa la wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

a tak że w na wią za niu do kon tro li gmin pro wa dzo nej przez
Naj wyż szą Izbę Kon tro li, wy stą pień Mi ni stra In fra struk -
tu ry i Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, po sta na wia:

§ 1
Pre zy dium KR PZD opra cu je i wpro wa dzi wy tycz ne 

w spra wach:
a) kry te riów przy dzia łu dzia łek w ROD, 
b) bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, za miesz ki wa nia 

i za mel do wa nia na dział kach w ROD.
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War sza wa, dnia 17 lu te go 2010 ro ku

STA NO WI SKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 17 lu te go 2010 r.
w spra wie ro li i po sta wy Związ ku w wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą do wych

Ma jąc na uwa dze zna cze nie zbli ża ją cych się wy bo rów
pre zy denc kich oraz sa mo rzą do wych dla lo su kil ku mi lio -
no wej rze szy dział kow ców i człon ków ich ro dzin, Kra jo -
wa Ra da PZD – bę dą ca re pre zen tan tem śro do wi ska
pol skich dział kow ców – uzna je, że ca ły Zwią zek po wi -
nien ak tyw nie uczest ni czyć w tych waż nych wy da rze -
niach. Udział ten jest ko niecz ny z uwa gi na ro lę i funk cję
na szej or ga ni za cji w co dzien nym ży ciu spo łecz no ści lo -
kal nych na te re nie ca łej Pol ski. Je ste śmy waż nym uczest -
ni kiem ży cia pu blicz ne go, pro wa dząc kil ka ty się cy
ro dzin nych ogro dów dział ko wych bę dą cych urzą dze nia mi
uży tecz no ści pu blicz nej. Zwią zek wy peł nia więc istot ne
za da nia pań stwa w za kre sie po mo cy so cjal nej dla ro dzin,
bio rąc tym sa mym czyn ny udział w bu do wie spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go, któ re jest pod sta wą de mo kra tycz -
ne go pań stwa pra wa. Idea ta za kła da, że nie tyl ko wła dze
ad mi ni stra cyj ne, ale rów nież sa mi oby wa te le oraz ich or -
ga ni za cje bio rą od po wie dzial ność za wspól ne spra wy spo -
łecz no ści. Zwią zek w peł ni opo wia da się za ta kim mo -
de lem bu do wa nia na sze go pań stwa. Dał te mu wy raz 
I Kon gres PZD, któ ry w swo im sta no wi sku w spra wie po -
sta wy Związ ku w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go uznał po trze bę ak tyw niej szej i bar dziej zde cy do wa nej
ro li na szej or ga ni za cji w ży ciu pu blicz nym. Jest to wa ru -
nek dal sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go oraz
ukształ to wa nia w Pol sce mo de lu spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go na mia rę XXI wie ku.

Nad cho dzą ce wy bo ry pre zy denc kie i sa mo rzą do we są
naj lep szą oka zją do za pre zen to wa nia za an ga żo wa nia dział -
kow ców w spra wach pu blicz nych. Za in te re so wa nie 
i udział w de ba tach oraz de cy zjach do ty czą cych naj waż -
niej szych kwe stii lo kal nych i kra jo wych jest wy ra zem tro -
ski i od po wie dzial no ści za los ca łej wspól no ty, któ rej
waż ną czę ścią są ro dzin ne ogro dy dział ko we. Pro ble my

dział kow ców są czę sto pro ble ma mi wszyst kich miesz kań -
ców i dla te go mu szą być roz wią zy wa ne przy czyn nym
udzia le sa mych za in te re so wa nych. Dział kow cy nie mo gą
do wia dy wać się ostat ni o de cy zjach, któ re w sto sun ku do
nich pod ję to, ko niecz na jest ak tyw na po sta wa wy bor cza
wszyst kich na szych człon ków i peł na wie dza na te mat
tych, któ rzy po tem bę dą sta no wić o lo sie oby wa te li i ich
pra wach. Nie po win ni śmy bo wiem po zo sta wać na ubo czu
w imię błęd nie ro zu mia nej apo li tycz no ści. Na sza or ga ni za -
cja ma obo wią zek brać czyn ny udział w ży ciu pu blicz nym
i de mo kra tycz ny mi me to da mi wpły wać na rze czy wi stość
po li tycz ną dla do bra ogro dów, dział kow ców oraz spo łe -
czeń stwa. 

Przyj mu jąc od po wied nią po sta wę w nad cho dzą cych wy -
bo rach Zwią zek mu si tak że kie ro wać się swo imi do świad -
cze nia mi, a tak że skut ka mi, ja kie ko lej ne wy bo ry przy-
no si ły ogro dom. Zbyt czę sto po strze ga no dział kow ców
wy łącz nie ja ko bez wol ny elek to rat, któ ry miał za pew nić
okre ślo ną ilość gło sów i o któ rym się za po mi na ło na tych -
miast po elek cji. Przed mio to we trak to wa nie na sze go śro -
do wi ska jest nie do za ak cep to wa nia, a kan dy da ci po now nie
ubie ga ją cy się o po par cie dział kow ców po win ni być spra -
wie dli wie roz li cze ni z re ali za cji swo ich przed wy bor czych
obiet nic i pro gra mów. Wspie ra jąc kon kret ne ugru po wa nia
i lu dzi po win ni śmy na dal kie ro wać się za sa dą, że mu szą
uwzględ niać w swo ich pro gra mach i ce lach in te re sy oraz
pra wa dział kow ców. Po par cie to nie mo że być bez kry tycz -
ne, ale mu si być świa do me i po prze dzo ne na le ży tą oce ną
ugru po wa nia oraz kan dy da ta przez pry zmat je go do ko nań
na rzecz dział kow ców i ich ogro dów. Wy bie raj my więc lu -
dzi, któ rzy nas nie za wie dli w prze szło ści i któ rzy nie tyl ko
do brze zna ją, ale ro zu mie ją na sze pro ble my.

Zna jo mość pro ble ma ty ki ogrod nic twa dział ko we go jest
kwe stią pod sta wo wą. De cy zje, ja kie za pa da ją na szcze blu

dów, jak i Związ ku po zo sta je usta wa o ROD w obec nym
kształ cie. Ta kie sta no wi sko za jął VIII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów, I Kon gres PZD, a przede wszyst kim 619 tys.
dział kow ców. Jest to zo bo wią za nie dla każ de go or ga nu 
i człon ka PZD do wal ki o nie na ru szal ność za pi sów usta wy
o ROD, któ ra sta no wi głów ną gwa ran cję dal sze go roz wo -
ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce.

KRA JO WA RA DA 
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

Związ ku w tej oce nie   Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD
pra gnie wy ra zić wdzięcz ność i do ce nić za an ga żo wa nie
dział kow ców i struk tur Związ ku w obro nie na szej or ga ni -
za cji i usta wy o ROD. Ko niecz na jest dal sza in te gra cja na -
sze go śro do wi ska i jed ność wo kół naj waż niej szych
war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Nie ule ga wąt -
pli wo ści, że obec nie je dy ną al ter na ty wą za rów no dla ogro -
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War sza wa, dnia 17 lu te go 2010 ro ku

6. Plan pra cy KR PZD na 2010 r.

I. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy PZD
Ilość po sie dzeń w ro ku – 5 oraz we dług po trzeb

1. Te ma ty wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD
1) Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go jed nost ki

kra jo wej za 2009 r., a w tym spra woz dań z Fun du szu Roz -
wo ju ROD, Fun du szu Oświa to we go i Fun du szu Sa mo po -
mo co we go,

2) Za twier dze nie spra woz da nia z dzia łal no ści Kra jo wej
Ra dy w 2009 r. 

3) Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców za 2009 r.

4) Uchwa le nie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy na 2010 r.

w obro nie nie na ru szal no ści usta wy o ROD, Kra jo wa Ra da
uzna je za ko niecz ne i wła ści we:

• zwró ce nie się do wszyst kich dział kow ców i or ga nów
Związ ku o po wszech ny udział w wy bo rach pre zy denc kich
i sa mo rzą do wych;

• we zwa nie struk tur PZD, aby w swo jej bie żą cej dzia łal -
no ści uwzględ ni ły rów nież te mat nad cho dzą cych wy bo -
rów;

• uzna nie, że dla Związ ku naj waż niej sze zna cze nie bę dą
mia ły wy bo ry sa mo rzą do we, więc za le ca się współ pra cę 
z ugru po wa nia mi po li tycz ny mi i ko mi te ta mi wy bor czy mi,
któ re tra dy cyj nie dzia ła ją wspól nie z na szą or ga ni za cją 
i w swo ich pro gra mach uwzględ nia ją in te re sy dział kow -
ców i Związ ku, da jąc gwa ran cję, że skła da ne de kla ra cję
bę dą re ali zo wa ne po wy bo rach. Jed no cze śnie za le ca się
czyn ny udział w wy bo rach, czy li de sy gno wa nie kan dy da -
tów spo śród człon ków PZD na li sty wy bor cze po wyż szych
ugru po wań i ko mi te tów oraz za bez pie cze nie im od po wied -
nich miej sce na tych li stach. Do bór part ne rów i ko ali cjan -
tów mu si wy ni kać z do tych cza so wych po zy tyw nych
do świad czeń, któ re gwa ran tu ją re ali za cję za dań dla do bra
śro do wi ska dział ko we go. W szcze gól no ści na le ży mieć na
uwa dze współ pra cę z Le wi cą, PSL i ty mi ugru po wa nia mi,
któ re w swo ich dzia ła niach wspie ra ły i współ pra co wa ły 
z PZD i ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi

•w zbli ża ją cych się wy bo rach pre zy denc kich w peł ni za -
sad nym jest po par cie kan dy da tu ry Je rze go Szmaj dziń skie -
go, któ ry na prze strze ni ostat nich dwu dzie stu lat – ja ko
je dy ny ze zgło szo nych kan dy da tów – sta wał w obro nie
ogro dów i dział kow ców w sy tu acjach licz nych za gro żeń
dla po nad stu let nie go pol skie go ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go. Tym sa mym Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia swo -
je Pre zy dium do przed sta wie nia de kla ra cji po par cia ko mi-
te to wi wy bor cze mu kan dy da ta na Pre zy den ta RP Je rze go
Szmaj dziń skie go.  

KRA JO WA RA DA 
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

gmin i in nych jed no stek sa mo rzą do wych, rzu tu ją bez po -
śred nio na funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych. Spra -
wy pla no wa nia prze strzen ne go, in we sty cji ko mu nal nych i
roz wią zy wa nia lo kal nych pro ble mów spo łecz nych ma ją
pierw szo pla no we zna cze nie dla wła ści we go wy ko rzy sta nia
ogro dów ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej słu żą cych
spo łecz no ściom lo kal nym. Przy szli re pre zen tan ci dział -
kow ców mu szą więc znać nie tyl ko ro lę speł nia ną przez
ROD, ale tak że ist nie ją ce pro ble my do ty czą ce kon kret nych
ogro dów. W prze ciw nym wy pad ku znacz nie ogra ni czo ne
bę dą ich moż li wo ści na le ży te go dba nia o in te re sy dział -
kow ców. 

Z te go też wzglę du w wie lu sy tu acjach sa mo po pie ra nie
kan dy da ta lub ugru po wa nia mo że być nie wy star cza ją ce.
W gro nie dział kow ców znaj du je się bo wiem wie le osób,
któ re swo im do tych cza so wym za an ga żo wa niem i pra cą
spo łecz ną da ją gwa ran cję wła ści we go re pre zen to wa nia nie
tyl ko śro do wi ska dział ko we go, ale i wspól no ty lo kal nej.
Do świad cze nie na szych człon ków, zna jo mość pro ble mów
do ty czą cych ogro dów i pro wa dzo na od lat współ pra ca 
z sa mo rzą da mi skła nia ją do uzna nia, że ist nie je po trze ba
więk sze go udzia łu dział kow ców w wy bo rach w ro li kan -
dy da tów do władz gmin, po wia tów i wo je wództw.

De sy gno wa nie kon kret nych kan dy da tów i po zo sta łe de -
cy zje w tym za kre sie po win ny za pa dać przede wszyst kim
w ROD ja ko pod sta wo wych jed nost kach or ga ni za cyj nych
PZD. Zna czą cą ro lę po win ny też od gry wać okrę go we za -
rzą dy oraz ko le gia pre ze sów ja ko jed nost ki ko or dy nu ją ce
i or ga ni zu ją ce udział Związ ku w nad cho dzą cych wy bo -
rach. W szcze gól no ści roz strzy gnię cia wy ma ga kwe stia
okre śle nia ko mi te tów lub ugru po wań, na któ rych li stach
po win ni zna leźć się kan dy da ci de sy gno wa ni przez PZD. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, a tak że kie ru jąc się uchwa -
ła mi i sta no wi ska mi VIII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów, 
I Kon gre su PZD oraz 619 tys. pod pi sów dział kow ców 
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II. Po sie dze nia Pre zy dium KR
Pla no wa ne jest od by cie 15 po sie dzeń Pre zy dium KR
Spra wy fi nan so we

1. Przy ję cie spra woz da nia fi nan so we go jed nost ki kra jo -
wej za 2009 r., w tym:

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

we go.
2. Za twier dze nie spra woz dań fi nan so wych za 2009 r.

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

okrę go wych za rzą dów za 2009 r.
4. Za twier dze nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go

z ROD za 2009 r.

5. Przy ję cie spra woz da nia fi nan so we go PZD za 2009 r.
6. Przy ję cie pre li mi na rza fi nan so we go jed nost ki kra jo -

wej na 2010 r., w tym:
a) Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju ROD,
b) Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go,
c) Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo co -

we go,
d) Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Obro ny ROD.
7. Za twier dze nie pre li mi na rzy fi nan so wych na 2010 r.

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

ROD na 2010 r.

wa nia ROD z uwzględ nie niem szcze gól nej ro li dzia łek.
12) Po pra wa bez pie czeń stwa w ogro dach. Ro la za rzą -

dów ROD i struk tur wyż sze go szcze bla.
13) Sku tecz ność Związ ku w re ali za cji za dań sta tu to wych

i usta wo wych – współ pra ca wszyst kich struk tur, prze pływ
in for ma cji, uchwał i de cy zji. Re ali za cja pra wa w Związ -
ku.

14) Po li ty ka Związ ku w spra wach mło dzie ży oraz eme -
ry tów i ren ci stów.

15) Pro gram Oświa to wy Związ ku. Do tych cza so wa po li -
ty ka wszyst kich struk tur Związ ku. Efek ty. No we spoj rze -
nie. 

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

17) ROD w służ bie spo łe czeń stwa. Współ pra ca z or ga -
ni za cja mi spo łecz ny mi, pla ców ka mi oświa to wy mi i opie -
kuń czy mi. Przy dział dzia łek dla in sty tu cji w ce lach wy cho-
waw czych, szko le nio wych i in struk ta żo wych. Ro la człon -
ków wspie ra ją cych.

18) Zwią zek i ROD w świe tle ba dań Naj wyż szej Izby
Kon tro li i or ga nów nad zo ru bu dow la ne go. Wnio ski i za da -
nia dla struk tur Związ ku.

19) Bu dow nic two na dział kach – oce na sta nu, ro la struk -
tur Związ ku w tym za kre sie.

20) Usta wo wa ro la dzia łek w ROD. Wy stę pu ją ce pro -
ble my za miesz ki wa nia, za mel do wa nia i przy zna wa nia
dzia łek oso bom z od le głych re jo nów kra ju. Oce na, za da nia
i wnio ski.

21) Sym bo li ka w Związ ku oraz od zna cze nia i wy róż nie -
nia ja ko czyn ni ki in te gru ją ce i na gra dza ją ce.

22) Pro mo cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych przez
Zwią zek pod sta wą roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

Przy go to wa nie te ma tów me ry to rycz nych na po sie dze nie
Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium KR - we współ pra cy z okrę -
go wy mi za rzą da mi i ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi
oraz in for ma cje i ba da nia okrę go wych za rzą dów PZD.

5) Uchwa le nie pre li mi na rza fi nan so we go jed nost ki kra -
jo wej na 2010 r., w tym pre li mi na rzy Fun du szu Roz wo ju
ROD, Fun du szu Oświa to we go, Fun du szu Sa mo po mo co -
we go i Fun du szu Obro ny ROD,

6) Uchwa le nie wy so ko ści skład ki człon kow skiej i wpi -
so we go na 2011 r.

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

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

2. Te ma ty me ry to rycz ne
1) Re ali za cja przez Zwią zek wo li dział kow ców w spra -

wie obro ny usta wy o ROD i ogro dów.
2) Wy bo ry sa mo rzą do we w 2010 r. w dzia łal no ści

Związ ku.
3) Za da nia Związ ku w za kre sie nor mo wa nia sy tu acji

praw nej grun tów ROD. Ana li za, wnio ski, za da nia.
4) Sku tecz ność re ali za cji uchwał VII Zjaz du De le ga tów

PZD i do ku men tów I Kon gre su PZD w za kre sie za go spo -
da ro wa nia ROD i prze strze ga nia pra wa.

5) Rosz cze nia do grun tów ROD. Ana li za, wnio ski, za -
da nia Związ ku.

6) Ran ga, ro la i za da nia okrę go wych zjaz dów PZD 
w 2011 r. w kształ to wa niu po zy cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w spo łe czeń stwie, sa mo rzą dach i pań stwie.

7) Eko lo gicz ne zna cze nie ogro dów dla lud no ści miast.
Ro la i zna cze nie ogro dów w eko sys te mie miast.

8) Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra woz -
daw czo – wy bor czych w ROD w 2010 r.

9) Źró dła fi nan so wa nia in we sty cji i ka pi tal nych re mon -
tów w ogro dach. Do tych cza so we do świad cze nia. Ro la
struk tur Związ ku w od kry wa niu no wych źró deł po zy ski -
wa nia środ ków.

10) Współ pra ca Związ ku z sa mo rzą dem lo kal nym 
w opar ciu o usta wę o ROD.

11) Za da nia Związ ku w za kre sie dal sze go za go spo da ro -
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Spra wy me ry to rycz ne i or ga ni za cyj ne
1. Przy ję cie spra woz da nia z dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy

w 2009 r.
2. Przy ję cie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy na 2010 r.
3. Oce na rocz nych pla nów okrę go wych za rzą dów ze

szcze gól nym uwzględ nie niem prze no sze nia do dzia ła nia
w okrę gach za dań me ry to rycz nych okre ślo nych w pla nie
pra cy KR.

4. Re ali za cja przez Zwią zek wo li dział kow ców w spra -
wie obro ny usta wy o ROD i ogro dów.

5. Wy bo ry sa mo rzą do we w 2010 r. w dzia łal no ści
Związ ku.

6. Sku tecz ność re ali za cji uchwał VII Zjaz du De le ga tów
PZD i do ku men tów I Kon gre su PZD w za kre sie za go spo -
da ro wa nia ROD i prze strze ga nia pra wa.

7. Współ pra ca Związ ku z sa mo rzą dem lo kal nych w za -
kre sie usta wy o ROD. Wy ko ny wa nie przez gmi ny obo -
wiąz ków usta wo wych. Ba da nia za po śred nic twem OZ.
Oce na i wnio ski.

8. Za da nia Związ ku w za kre sie nor mo wa nia sy tu acji
praw nej grun tów ROD. Ana li za, wnio ski, za da nia. – usta -
lo ny przez OZ stan praw ny ROD, po dej mo wa ne dzia ła nia
w te re nie i ich efek ty. 

9. Rosz cze nia do grun tów ROD. Ana li za, wnio ski, za da -
nia Związ ku. – ilość rosz czeń wg da nych OZ, skut ki fi nan -
so we i praw ne dla dział kow ców i Związ ku.

10. Ran ga, ro la i za da nia okrę go wych zjaz dów PZD 
w 2011 r. w kształ to wa niu po zy cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w spo łe czeń stwie, sa mo rzą dach i pań stwie.
– przy go to wa nie zjaz dów, uchwa ły okrę go wych za rzą dów
okre śla ją ce za sa dy od by wa nia zjaz dów i re jo no wych kon -
fe ren cji przed zjaz do wych.

11. Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra -
woz daw czo – wy bor czych w ROD w 2010 r. – na pod sta -
wie spra woz dań okrę go wych za rzą dów.

12. Pro gram Oświa to wy Związ ku. Do tych cza so wa po li -
ty ka wszyst kich struk tur Związ ku. Efek ty. No we spoj rze -
nie.

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

14. Eko lo gicz ne zna cze nie ogro dów dla lud no ści miast.
Ro la i zna cze nie ogro dów w eko sys te mie miast.

15. Za da nia Związ ku w za kre sie dal sze go za go spo da ro -
wa nia ROD z uwzględ nie niem szcze gól nej ro li dzia łek. 
– prze glą dy za go spo da ro wa nia ROD, wy ni ki prze glą dów,
oce ny okrę go wych za rzą dów.

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

17. Ro la struk tur Związ ku w od kry wa niu no wych źró deł
po zy ski wa nia środ ków na in we sty cje i re mon ty w ROD.

18. Sku tecz ność Związ ku w re ali za cji za dań sta tu to wych
i usta wo wych – współ pra ca wszyst kich struk tur, prze pływ
in for ma cji, uchwał i de cy zji. Re ali za cja pra wa w Związ ku.

19. Po li ty ka Związ ku w spra wach mło dzie ży oraz eme -
ry tów i ren ci stów.

20. Bez pie czeń stwo w ROD. Ana li za na pod sta wie ba -
dań OZ. Po dej mo wa ne dzia ła nia w ROD i OZ. Wnio ski.

21. Zwią zek i ROD w świe tle ba dań Naj wyż szej Izby
Kon tro li i or ga nów nad zo ru bu dow la ne go. Wnio ski i za da -
nia dla struk tur Związ ku.

22. Bu dow nic two na dział kach – oce na sta nu, ro la struk -
tur Związ ku w tym za kre sie.

23. Usta wo wa ro la dzia łek w ROD. Wy stę pu ją ce pro ble -
my za miesz ki wa nia, za mel do wa nia i przy zna wa nia dzia łek
oso bom z od le głych re jo nów kra ju. Oce na, za da nia i wnio -
ski. 

24. ROD w służ bie spo łe czeń stwa. Ini cja ty wy i dzia ła nia
ROD i OZ. Oce na, wnio ski.

25. Współ pra ca ROD z or ga ni za cja mi spo łecz ny mi, pla -
ców ka mi oświa to wy mi i opie kuń czy mi. For my współ pra -
cy, wy ko rzy sta nie ba zy Związ ku. Ro la OZ.

26. Przy dział dzia łek dla in sty tu cji spo łecz nych w ce lach
wy cho waw czych, szko le nio wych i in struk ta żo wych. Wiel -
kość zja wi ska, wy stę pu ją ce pro ble my. Wnio ski.

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

28. Pro mo cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych przez
Zwią zek pod sta wą roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce.

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

15. Udzie la nie do ta cji dla ROD i OZ ze środ ków bu dże -
to wych KR za bez pie czo nych na ten cel w pre li mi na rzu fi -
nan so wym na 2010 r.

16. Do ta cje dla ROD na re ali za cję za dań w ra mach Otwar -
te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji
ROD. Udzie la nie do ta cji, in for ma cja o sta nie Fun du szu Roz -
wo ju ROD, oce na efek tyw no ści przy dzie lo nych do ta cji.

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

środ ków z Fun du szu Obro ny ROD.

9. Oce na sy tu acji fi nan so wej jed no stek PZD w ce lu usta -
le nia wy so ko ści skład ki człon kow skiej na 2011 r. i jej po -
dzia łu.

10. Oce na dzia łal no ści fi nan so wej KR za I pół ro cze 2010 r.
11. Uchwa le nie wy so ko ści opro cen to wa nia po ży czek 

z Fun du szu Sa mo po mo co we go w 2011 r.
12. Oce na sy tu acji fi nan so wej okrę go wych za rzą dów na

pod sta wie prze pro wa dzo nych lu stra cji i kon tro li.
13. Przy ję cie pro gra mu lu stra cji i kon tro li OZ w 2010 r.
14. Go spo da ro wa nie fun du sza mi ce lo wy mi w Związ ku

na pod sta wie ana li zy spra woz dań fi nan so wych.
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Oświa ta ogrod ni cza
1. Kon kur sy kra jo we w 2010 r. - Re gu la mi ny kon kur -

sów, ogło sze nie i roz strzy gnię cie kon kur sów.
2. Szko le nie dla in struk to rów kra jo wych i okrę go wych

SSI. Ter mi ny, miej sce, pro gram, kosz to rys.
3. Ro la i za da nia ogro do wych in struk to rów SSI w za go -

spo da ro wa niu ogro dów i dzia łek.

III. Dni Dział kow ca 2010
1. Dni Dział kow ca w ROD.
2. Okrę go we Dni Dział kow ca or ga ni zo wa ne przez OZ.

3. Kra jo we Dni Dział kow ca.

IV. Na ra dy, szko le nia, kon fe ren cje
1. Dwie na ra dy z wi ce pre ze sa mi OZ od po wie dzial ny mi

za spra wy ogrod ni cze i eta to wy mi in struk to ra mi ds. ogrod -
ni czych w OZ – wio sna, je sień 2010 – na ra dy 2 dnio we

2. Re jo no we kon fe ren cje szko le nio we dla in struk to rów
okrę go wych i kra jo wych SSI – 5 kon fe ren cji wio sna 2010,
5 kon fe ren cji je sień 2010. - Kon fe ren cje 3 dnio we.

3. 2 na ra dy z głów ny mi księ go wy mi okrę go wych za rzą -
dów PZD. – Na ra dy 2 dnio we.

4. Na ra dy z pre ze sa mi i dy rek to ra mi biur OZ. 3 na ra dy
1 dnio we; 1 dwu dnio wa.

5. Kon fe ren cja spo łecz na – 2 dnio wa.
6. Na ra da in spek to rów ds. in we sty cji w OZ – 2 dnio wa.
7. Na ra da in spek to rów te re no wo -praw nych OZ – 2 dnio -

wa.
8. Na ra da na te mat prak tycz ne go sto so wa nia sta tu tu i re -

gu la mi nu w okrę gach – 2 dnio wa.

3. Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD.
4. Sy tu acja ro dzin nych ogro dów dział ko wych ob ję tych

rosz cze nia mi i dzia ła nia Związ ku w tym za kre sie.
5. Rosz cze nia do grun tów ROD – spra wy in dy wi du al -

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

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

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

wnio ski dla dział kow ców, struk tur i jed no stek or ga ni za cyj -
nych PZD.

2. In ter pre ta cja pra wa i wy ro ków są do wych na po trze by
jed no stek or ga ni za cyj nych Związ ku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Po trze by i pro po zy cje wy daw nictw związ ko wych na
2010 r.

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

nych przez okrę go we za rzą dy PZD. Oce na, wnio ski.
33. Prze gląd za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek.
34. Za da nia i tryb pra cy ko le giów pre ze sów za rzą dów

ROD. 
35. Oce na i wnio ski dot. funk cjo no wa nia ko mi sji KR

PZD. Wy pra co wa nie pro po zy cji dla KR w tym za kre sie.
36. Wy ni ki prze pro wa dza nych przez KR kon tro li. Wnio -

ski. Za le ce nia.
37. Re jestr ROD – no wy pro gram kom pu te ro wy, oce na

je go wdro że nia w Związ ku.
38. Obro na dział kow ców, ogro dów, Związ ku i usta wy 

o ROD. Sy tu acja Związ ku, za da nia struk tur Związ ku.
39. Funk cjo no wa nie biur OZ PZD. Oce na i wnio ski.
40. Za trud nie nie w OZ. Struk tu ra za trud nie nia. Przy dat -

ność struk tu ry do sku tecz ne go wy ko ny wa nia za dań sta tu -
to wych i usta wo wych.

41. Szko le nie no wych człon ków Związ ku. Prak ty ka.
Oce na, wnio ski i za da nia.

42. Otwar ty Dłu go fa lo wy Pro gram Roz wo ju i Mo der ni -
za cji ROD – oce na wpły wy pro gra mu na in we sty cje i po -
pra wę sta nu in fra struk tu ry w ROD. Wnio ski.

43. Nada wa nie od zna czeń związ ko wych.
44. Opi nio wa nie wnio sków jed no stek or ga ni za cyj nych

PZD o nada nie przez Kra jo wą Ra dę sztan da ru.
Go spo dar ka grun ta mi
1.Stan praw ny grun tów ROD. Praw ne za bez pie cze nie

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

cią ża nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku.
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V. Ko mi sje Kra jo wej Ra dy
1. Za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek i ogro dów,

oświa ty, eko lo gii.
3 po sie dze nia
a) Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja dzia łek pod wzglę -

dem ogrod ni czym i bu dow la nym. Es te ty ka, funk cjo nal -
ność, prze strze ga nie prze pi sów pra wa związ ko we go i
po wszech nie obo wią zu ją ce go

b) Współ pra ca eta to wych in struk to rów ds. ogrod ni czych
OZ z in struk to ra mi SSI

c) Eko lo gia na dział kach.
d) Eko lo gicz ne zna cze nie ogro dów dla lud no ści miast.

Ro la i zna cze nie ogro dów w eko sys te mie miast ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem te re nów zie lo nych, ochro ny śro -
do wi ska, po zy ski wa nia zdro wej żyw no ści, stwa rza niu
wa run ków do wy po czyn ku,

e) Flo ra i fau na w ROD.
f) Po zy ski wa nie środ ków z ze wnątrz na za go spo da ro wa -

nie i dzia łal ność eko lo gicz ną.
2. Praw na
4 po sie dze nia
a) Opi nio wa nie prze pi sów pra wa po wszech nie obo wią -

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

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

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

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

3 po sie dze nia
a) Za da nia Związ ku w za kre sie nor mo wa nia sy tu acji

praw nej grun tów ROD,
b) Rosz cze nia do grun tów ROD. Ana li za, wnio ski i za -

da nia Związ ku,
c) Oce na re ali za cji Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu

Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD,
d) Re jestr ROD – no wy pro gram kom pu te ro wy. Oce na

wdro że nia pro gra mu.
4. Fi nan sów i bu dże tu
4 po sie dze nia
a) Ana li za i oce na dzia łal no ści fi nan so wej jed nost ki kra -

jo wej za 2009 r. z uwzględ nie niem go spo dar ki fi nan so wej
Fun du szu Roz wo ju, Fun du szu Oświa to we go i Fun du szu
Sa mo po mo co we go.

b) Wy pra co wa nie sta no wi ska w spra wie pre li mi na rza fi -
nan so we go jed nost ki kra jo wej na 2010 r.

c) Ana li za i oce na sy tu acji fi nan so wej Związ ku na pod -
sta wie spra woz da nia fi nan so we go Związ ku za 2009 r.

d) Ana li za i oce na fi nan so wa jed no stek PZD w ce lu usta -
le nia pro po zy cji skład ki człon kow skiej na 2011 r.

5. Po rząd ku i bez pie czeń stwa w ROD
3 po sie dze nia
a) Ana li za sta nu bez pie czeń stwa w opar ciu o ba da nia w

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

pew nie nia bez pie czeń stwa w ROD.
c) Współ pra ca z po li cją i stra żą miej ską. Do świad cze nia

ROD i OZ. Wnio ski
6. Po li ty ki spo łecz nej, pro mo cji i dzia łal no ści me dial nej
2 po sie dze nia i 1 dwu dnio wa kon fe ren cja
a) ROD w służ bie spo łe czeń stwa. Współ pra ca z or ga ni -

za cja mi spo łecz ny mi, pla ców ka mi oświa to wy mi i opie -
kuń czy mi. Przy dział dzia łek dla in sty tu cji w ce lach
wy cho waw czych, szko le nio wych i in struk ta żo wych. Ro la
człon ków wspie ra ją cych.

b) Po li ty ka Związ ku w spra wach mło dzie ży oraz eme -
ry tów i ren ci stów,

c) Pro gra my „Ogro dy bez Ba rier”, „Mło dzież w ogro -
dach” i „Udział lo kal nych spo łecz no ści w ży ciu ogro du”,

d) Ro dzin ne ogro dy dział ko we - ogro dy par ki
e) Pla ce za baw w ROD – sta ty sty ka, za sa dy za kła da nia,

środ ki bez pie czeń stwa, me to dy fi nan so wa nia
f) Po li ty ka wi ze run ko wa Związ ku 
g) Otwar ty Dłu go fa lo wy Pro gram Roz wo ju i Mo der ni za -

cji ROD a pro mo cja ogro dów.
7. Kon kur so wa
4 po sie dze nia
a) Opra co wa nie pro jek tów re gu la mi nów kra jo wych kon -

kur sów w 2010 r.
b) We ry fi ka cja zgło szeń do kon kur sów kra jo wych zgod -

nie z wy mo ga mi re gu la mi nów kon kur sów.
c) Lu stra cja ogro dów i dzia łek zgło szo nych do kon kur -

sów.
d) Pod su mo wa nie wy ni ków lu stra cji zgło szo nych do

kon kur sów kra jo wych ROD i dzia łek i opra co wa nie wnio -
sków do Pre zy dium KR PZD.

e) Ana li za prze bie gu i wy ni ków kon kur sów kra jo wych i
pro po zy cje do kon kur sów na 2011 r.

8. Od zna czeń i wy róż nień związ ko wych
a) Oce na prak tycz ne go sto so wa nia prze pi sów PZD o

nada wa nie od zna czeń związ ko wych.  Opra co wa nie wnio -
sków oraz  pro jek tów no we li za cji uchwał w tym za kre sie. 

b) Od zna cze nia i wy róż nie nia ja ko czyn ni ki in te gru ją ce,
c) Opi nio wa nie wnio sków skie ro wa nych do Pre zy dium

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

try bu i wa run ków nada wa nia od znak związ ko wych.

10. Na ra da praw ni ków związ ko wych nt. ob słu gi praw nej
dział kow ców i struk tur Związ ku.

11. Na ra da se kre ta rzy okrę go wych za rzą dów – 2 dnio wa.

9. Kon fe ren cja nt. ak tu al nej sy tu acji i za dań Związ ku –
2 dnio wa.
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War sza wa, dnia 17 lu te go 2010 r.

W dniu 19 lu te go 2010 r. od by ło się XI po sie dze nie
Okrę go we go Za rzą du PZD w Lu bli nie. W po sie dze niu
uczest ni czy li człon ko wie OZ, a tak że Prze wod ni czą cy
okrę go wych ko mi sji Roz jem czej i Re wi zyj nej.

Okrę go wy Za rząd przy jął za twier dził spra woz da nie 
z wy ko na nia pla nu pra cy w 2009 r. oraz spra woz da nie fi -
nan so we za 2009 r., za opi nio wa ne przez Okrę go wą Ko mi -
sję Re wi zyj ną. Za ło że nia pla nu pra cy na 2009 r. zo sta ły
w peł ni wy ko na ne w spo sób zgod ny z prze pi sa mi pra wa
związ ko we go. Przy ję ty zo stał rów nież plan pra cy i pre li -
mi narz OZ na 2010 r.

Waż nym te ma tem pod no szo nym i omó wio nym na po -
sie dze niu by ły pra ce po dej mo wa ne przez Mi ni stra In fra -
struk tu ry w za kre sie zmia ny obec nie obo wią zu ją cej

usta wy o ROD z 2005 r., na wią za no rów nież do wy stą -
pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, któ ry za kwe stio -
no wał moż li wość od by wa nia wal ne go ze bra nia w dru gim
ter mi nie. Te ma tem dys ku sji by ły rów nież zbli ża ją ce się
wy bo ry sa mo rzą do we i pre zy denc kie. Uczest ni cy po sie -
dze nia zgod nie uzna li, że wszy scy dział kow cy Lu belsz -
czy zny po win ni zak ty wi zo wać się pod czas wy bo rów 
i brać w nich czyn ny udział, tak że po przez wy bie ra nie kan -
dy da tów, któ rzy gwa ran tu ją dal sze wspie ra nie Związ ku. 

Człon ko wie OZ wy ra zi li ser decz ne po dzię ko wa nia dla
Kra jo wej Ra dy PZD za sta now cze dzia ła nia po dej mo wa -
ne w obro nie usta wy o ROD i dal sze go funk cjo no wa nia
ogro dów i Związ ku, a tak że za do ta cje udzie lo ne ogro dom
w 2009 r. 

M. Pa ku ła

II. ZEBRANIA OKR¢GOWYCH ZARZÑDÓW PZD

1. Obrady Okr´gowego Zarzàdu PZD w Lublinie

2. Posiedzenie Okr´gowego Zarzàdu Âwi´tokrzyskiego w Kielcach

Dnia 25 lu te go 2010 ro ku od by ło się XI po sie dze nie
Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w Kiel cach.

W trak cie po sie dze nia Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski
PZD przy jął i za twier dził spra woz da nie z dzia łal no ści me -
ry to rycz nej, spra woz da nia fi nan so we i bi lans OZŚ za
2009 rok, po zy tyw nie za opi nio wa ne przez Okrę go wą Ko -
mi sję Re wi zyj ną, a tak że plan pra cy oraz pre li mi na rze fi -
nan so we Okrę go we go Za rzą du na 2010 rok.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach za po -
znał się tak że z pro wa dzo ny mi pra ca mi w Mi ni ster stwie
In fra struk tu ry nad zmia ną usta wy o ROD i rze ko my mi
nie pra wi dło wo ścia mi w oce nie Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich, do ty czą cy mi od by wa nia wal nych ze brań w ROD
w dru gim ter mi nie.

OZŚ PZD ne ga tyw nie od niósł się do dzia łań pro wa dzo -
nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry wo kół usta wy o ogro -
dach dział ko wych, któ ra jest po wszech nie ak cep to wa na

Informacja z XI posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku
Działkowców w Kielcach odbytego w dniu 25.02.2010 r.

cy) or ga ni zo wa ne go z oka zji 100 le cia po wsta nia lo kal nej
(okrę go wej) or ga ni za cji dział kow ców w Bre mie w dniach
11–13 czerw ca 2010 r. W pro gra mie Eu ro pej ski Dzień
Ogro du.

3. Udział de le ga cji PZD w kon fe ren cji na uko wej w Bir -
ming ham (An glia) w dniach 27–28 sierp nia 2010 r.

KRA JO WA RA DA 
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

VI. Spra wy mię dzy na ro do we
1. Udział w po sie dze niu Zgro ma dze nia Ogól ne go Mię -

dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin -
nych w Luk sem bur gu – 12,13 mar ca 2010 r.

2. Udział de le ga cji PZD w se mi na rium w Bre mie (Niem -
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3. Posiedzenie Okr´gowego Zarzàdu Toruƒsko-Włocławskiego

W dniu 25 lu te go 2010 ro ku w To ru niu od by ło się po sie -
dze nie Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go
PZD. W po sie dze niu uczest ni czy ło 22 człon ków OZ oraz
Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Prze -
wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej.

Okrę go wy Za rząd za twier dził spra woz da nie z dzia łal -
no ści OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD za rok 2009 jak
rów nież spra woz da nie fi nan so we OZ oraz zo stał przy jął
plan pra cy i pre li mi na rz fi nan so wy na rok 2010. W dys ku -
sji za bra ło głos 7 dys ku tan tów, któ rzy głów nie sku pi li się
na pro ble mach do ty czą cych za miesz ki wa nia i mel do wa nia
na dział kach, jak rów nież bu dow nic twa po nadnor ma tyw -
ne go.  Człon ko wie OZ za bie ra jąc głos w dys ku sji po ru -

sza li rów nież te mat przy szłych wy bo rów pre zy denc kich i
sa mo rzą do wych. Okrę go wy Za rząd To ruń sko – Wło cław -
ski pod jął w tym przed mio cie Sta no wi sko w spra wie ro -
li i pod sta wy Okrę go we go Za rzą du oraz ro dzin nych
ogro dów dział ko wych wo bec wy bo rów pre zy denc kich
i sa mo rzą do wych, w któ rym m.in. po parł sta no wi sko
Kra jo wej Ra dy z dnia 17 lu te go 2010 r. Okrę go wy Za -
rząd przy jął tak że Sta no wi sko w spra wie obro ny usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, od no szą ce się
do prac pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry nad
zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

KD

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców

z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie roli i postawy Okręgowego Zarządu oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych wobec wyborów

prezydenckich i samorządowych

Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski uzna je, że
zbli ża ją ce się wy bo ry Pre zy den ta RP oraz te re no wych
władz sa mo rzą do wych za waż ne wy da rze nie tyl ko dla
kra ju ale tak że dla wszyst kich ogniw Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Ogro dy pod egi dą Pol skie go Związ ku Dział kow ców
speł nia ją nie pod wa żal nie waż ną ro lę w ży ciu spo łe czeń -
stwa wy peł nia jąc istot ne za da nie po mo cy so cjal nej. Ja ko
licz na ro dzi na dział ko we go tru du czyn nie two rzy my mo -
del spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Co dzien ne tru dy ży cia spo łecz ne go to tak że tru dy i pro -
ble my dział kow ców. Nie mo gą więc być roz wią zy wa ne
bez ich udzia łu. Czyn ne włą cze nie się w roz wią zy wa nie

po trzeb i pro ble mów spo łecz nych to obo wią zek każ de go
dział kow ca. 

Nie mo że my więc stać na ubo czu w nad cho dzą cych wy -
bo rach sa mo rzą do wych.

Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski PZD uzna je za
nie zbęd ne, aby wszyst kie or ga ny związ ku pod ję ły nie -
zbęd ne i zde cy do wa ne dzia ła nia wpły wa ją ce na pro gra -
my wy bor cze uwzględ nia ją ce in te re sy dział kow ców.

Za rzą dom Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, Ko le -
giom pre ze sów za le ca my po pie ra nie tych kan dy da tów,
któ rzy tra dy cyj nie współ pra cu jąc z ogro da mi i Związ kiem
da ją gwa ran cję, że zna ją na szą ro lę, za da nia i pro ble my.
Ra zem z na mi je roz wią zu ją. Do wo dem te go jest m.in.

o po wszech ny udział w wy bo rach i wspie ra nie tych kan -
dy da tów, któ rzy w swych pro gra mach uwzględ nia ją pro -
ble ma ty kę ogro dów dział ko wych, a ich dzia ła nia gwa -
ran to wać bę dą re ali za cję ce lów i za dań spo łecz no ści dział -
kow ców i śro do wi ska.

Uczest ni cy po sie dze nia dzię ko wa li Kra jo wej Ra dzie
PZD w War sza wie za do tych cza so we dzia ła nia w obro nie
praw dział kow ców i Związ ku oraz za udzie lo ne do ta cje,
któ re są nie zbęd nym ele men tem w po pra wie za go spo da -
ro wa nia ogro dów i dzia łek.

Pre zes OZŚ PZD
Zyg munt Wój cik

przez dział kow ców i Zwią zek i ak tyw nie bro nio na przed
jej zmia ną.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD po twier dził swe
sta no wi ska w po wyż szych spra wach przed kła da nych Mi -
ni stro wi In fra struk tu ry i Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel -
skich w stycz niu bie żą ce go ro ku oraz wy ra ził po par cie dla
sta no wi ska Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 17 lu te go 2010 r.
w spra wie ak tu al nej sy tu acji Związ ku.

Okrę go wy Za rząd od niósł się tak że do nad cho dzą cych
wy bo rów sa mo rzą do wych. W pod ję tym sta no wi sku zwró -
cił się do wszyst kich dział kow ców Zie mi Świę to krzy skiej
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Pre zes Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go 
/-/ Edward Śmi giel ski

Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go
/-/ Cze sław Ko zi kow ski 

Se kre tarz Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go 
/-/ Ma rian Wal czyk 

W ostat nim cza sie dział kow cy znów wy ra ża ją ogrom ny
nie po kój o swo je dział ki. Co raz wię cej sy gna łów do cie ra
do ogro dów o przy go to wy wa nych zmia nach obo wią zu ją cej
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Bu dzi to
zdu mie nie i dez or ga ni za cję, bo wiem obec nie obo wią zu ją -
ca usta wa świet nie spraw dza ła się w ogro dach. Ogro dy roz -
wi ja ją się, są co raz pięk niej sze i bar dziej wy peł nio ne
ra do snym ży ciem ogrom nych grup spo łecz nych. Zna ne jest
nam od lat nie przy ja zne sta no wi sko PiS.  A te raz co raz czę -
ściej do cho dzą nas sy gna ły o ne ga tyw nym sto sun ku do Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych Klu bu Par la men tar ne go
Plat for my Oby wa tel skiej. Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców zwró ci ła się w dniu 2 grud nia 2009 r. 
z za py ta niem, ja ki jest ak tu al ny sto su nek do Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. Nie ste ty do dnia dzi siej sze go nie
zna my żad ne go sta no wi ska w tej spra wie.

Dziś zde cy do wa nym gło sem py ta my:
– czy mi lio no wa spo łecz ność dział ko wa nie za słu gu je

na od po wiedź?
– czy 25.269 dział kow ców Okrę gu To ruń sko -Wło cław -

skie go nie za słu gu je na od po wiedź?

– czy mil cze nie ma prze ro dzić się w za sko cze nie?
Nie po kój o na szą przy szłość po twier dza ją dzia ła nia le -

gi sla cyj ne pod na zwą „pra ce ana li tycz ne”, pro wa dzo ne 
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, wy jąt ko wo do cie kli wa
ukie run ko wa na na spra wy we wnętrz ne na szej or ga ni za cji
kon tro la NIK, wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich za rzu ca ją ce brak nad zo ru nad Związ kiem.

Rów nież środ ki ma so we go prze ka zu przy łą czy ły się do
ge ne ral ne go ata ku, kry ty ku jąc i ko men tu jąc ne ga tyw nie
na wet drob ne i jed nost ko we zda rze nia.  Nie mó wi się, nie
pi sze i nie po ka zu je wspa nia łych osią gnięć w ogro dach.
Nie do strze ga się ogrom nych grup spo łecz nych ko rzy sta -
ją cych z ogro dów dział ko wych. Tu szcze gól nie mniej za -
moż ne gru py spo łecz ne znaj du ją ra dość, re kre ację i wy -
po czy nek. Two rzy się fał szy wy ob raz o nad uży ciach 
w ogro dach i Związ ku oraz nie przy dat no ści na szej obec -
nie obo wią zu ją cej usta wy.

Zwra ca my się z ape lem do wszyst kich lu dzi do brej wo -
li, do po słów, sa mo rzą dow ców i dzia ła czy w róż nych or -
ga ni za cjach spo łecz nych.

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 25 lu te go 2010 r.

w spra wie obro ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Pre zes Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go 
/-/ Edward Śmi giel ski

Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go
/-/ Cze sław Ko zi kow ski 

Se kre tarz Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go 
/-/ Ma rian Wal czyk  

wy bor czych na le ży się ugru po wa niom Le wi cy i PSL -u.
To te ugru po wa nia do brze wpi sa ły się w wal ce o obro nę
praw i in te re sów dział kow ców.

Ma so wy udział w wy bo rach to obo wią zek każ de go
dział kow ca okrę gu.

Po pie rać na le ży tych, co są z na mi, roz wią zu ją pro ble -
my ogro du słu żą lu dziom dział ko we go tru du. 

Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski w peł ni so li -
da ry zu je się ze sta no wi skiem Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
17.02.2010 r. w spra wie ro li i po sta wy Związ ku w wy bo -
rach sa mo rzą do wych i pre zy denc kich z kan dy da tu rą Je -
rze go Szmaj dziń skie go.

udział i wy stą pie nia przed sta wi cie li or ga nów pań stwo -
wych i sa mo rzą do wych na I Kon gre sie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców od by tym w lip cu ub. ro ku. De kla ro wa li
oni wy ra zy po par cia i obro ny obo wią zu ją cych roz wią zań
praw nych dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym
kra ju. 

Gwa ran cją ta kiej ro li przy szłych rad nych bę dzie de sy -
gno wa nie kon kret nych kan dy da tów na li sty wy bor cze
spo śród dział ko wych dzia ła czy.

Po par cie kan dy da tów i ugru po wań po li tycz no -spo łecz -
nych wy ni kać mu si z po zy tyw nych do tych cza so wych do -
świad czeń. W szcze gól no ści po par cie i udział na li stach

25



4. In for ma cja z ze bra nia Okr´ go we go Za rzà du PZD w Pi le

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

dnia 25 lu te go 2010 ro ku
w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych

Ma rian Pra czyk

W bie żą cym ro ku od bę dą się wy bo ry sa mo rzą do we oraz
wy bo ry Pre zy den ta RP.

Okrę go wy Za rząd stwier dza, że zbli ża ją ce się wy bo ry
są oka zją do wy peł nie nia przez człon ków Związ ku i je go
Or ga ny Sta no wi ska I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w spra wie po sta wy Związ ku w bu do wie spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go. Je ste śmy or ga ni za cją po za rzą-
do wą zrze sza ją cą w Pol sce 1 mi lion człon ków. Na te re nie
na sze go okrę gu dział ki użyt ku je w 84 ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych 16 400 człon ków i ich ro dzin. W swo -
ich śro do wi skach ogro dy dział ko we ja ko urzą dze nia
uży tecz no ści pu blicz nej speł nia ją po zy tyw ną ro lę w two -
rze niu ży cia spo łecz no ści lo kal nej a ich człon ko wie ak -

tyw nie uczest ni czą w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa-
tel skie go.

Okrę go wy za rząd PZD uwa ża, że wy bo ry sa mo rzą do we
są oka zją aby człon ko wie Związ ku za an ga żo wa li się 
w ży cie pu blicz ne i ak tyw nie uczest ni czy li w pro ce sie roz -
wią zy wa nia pro ble mów spo łecz nych i pu blicz nych swo -
ich śro do wisk a tak że spraw do ty czą cych ogro dów
dział ko wych. Nie mo że my być nie obec ni w pro ce sie bu -
do wy spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, któ re jest pod sta wą
każ de go de mo kra tycz ne go pań stwa. Okrę go wy Za rząd
PZD uzna je przy ję te sta no wi sko przez Kra jo wą Ra dę PZD
w dniu 17 lu te go 2010 ro ku w spra wie ro li i po sta wy
Związ ku w wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą do wych ja ko
słusz ne i po trzeb ne dział kow com oraz sa mo rzą dom ROD. 

Po dys ku sji nad przed sta wio ny mi spra woz da nia mi Prze -
wod ni czą ca Ko mi sji Uchwał i Wnio sków Ire na No wicz
przed sta wi ła uchwa ły w spra wie za twier dze nia spra woz -
da nia me ry to rycz ne go i fi nan so we go okrę go we go za rzą -
du PZD za 2009 rok oraz pla nu pra cy OZ i pre li mi na rzy
OZPZD na 2010 rok. Ze bra nie przy ję ło uchwa ły jed no -
gło śnie.

Na stęp nie Pre zes OZ PZD Ma rian Pra czyk przed sta wił
ak tu al ną sy tu ację Związ ku. W swo im wy stą pie niu od niósł
się do:

– na pły wa ją cych do Związ ku sy gna łów o trwa ją cych 
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry pra cach nad zmia na mi 
w usta wie o ROD z 2005 ro ku.

– pi sma Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra In -
fra struk tu ry w spra wie po trze by wpro wa dze nia zmian 
w na szej usta wie o ROD z 2005 ro ku

– ar ty ku łu pra so we go w dzien ni ku „Rzecz po spo li ta” 
w któ rym au tor ka ar ty ku łu pod ję ła pró bę stwo rze nia fał -
szy we go wra że nia o Pol skim Związ ku Dział kow ców

– wy bo rów sa mo rzą do wych i pre zy denc kich w 2010 ro -
ku.

Po dys ku sji w któ rej głos za bra ło 9 człon ków OZ ze bra -
nie przy ję ło sta no wi ska w spra wie obro ny Związ ku i usta -
wy o ROD z 2005 ro ku i w spra wie wy bo rów sa mo -
rzą do wych.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le

W dniu 25 lu te go 2010 ro ku od by ło się XI ze bra nie
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Pi le z udzia łem człon ków Okrę go wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej i Roz jem czej PZD. 

Ze bra niu prze wod ni czył Pre zes OZ PZD Ma rian Pra -
czyk.

Zgod nie z przy ję tym po rząd kiem ob rad:
– Ma ria Fojt – Wi ce pre zes OZ przed sta wi ła spra woz da -

nie z dzia łal no ści okrę go we go za rzą du PZD za 2009 rok,.
– Mie czy sław Pie cho wiak – skarb nik OZ PZD przed -

sta wił spra woz da nie fi nan so we OZPZD za 2009 rok oraz
pre li mi narz fi nan so wy OZ PZD na 2010 rok,

- Ry szard Ku kaw ka – se kre tarz OZPZD przed sta wił
plan pra cy okrę go we go za rzą du PZD na 2010 rok.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
Bru non Sem rau przed sta wił wy ni ki kon tro li spra woz da -
nia fi nan so we go okrę go we go za rzą du PZD za 2009 rok 
i zło żył wnio sek o je go za twier dze nie.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na do ko na ła rów nież ba da -
nia pre li mi na rzy fi nan so wych okrę go we go za rzą du PZD
na 2010 rok i za opi nio wa ła je po zy tyw nie.
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Pi ła, dnia 25 lu te go 2010 ro ku

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

z dnia 25 lu te go 2010 ro ku.
w spra wie obro ny Związ ku i Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD oraz Okrę go -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej PZD w Pi le ze bra -
ni na sta tu to wym po sie dze niu z nie po ko jem od no szą się
do po dej mo wa nych w ostat nim okre sie cza su dzia łań 
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, któ re to zmie rza ją do
zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku. Dzia ła nia te to mię dzy in ny mi po zy -
ski wa nie da nych na te mat funk cjo no wa nia ogro dów w ra -
mach pro wa dzo nych „prac ana li tycz nych”.

Nie po dzie la my po glą dów na spra wy Związ ku pre zen -
to wa ne przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, któ ry to 
w swo im pi śmie do Mi ni stra In fra struk tu ry wzy wa do
zmian w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 2005 ro ku. In for ma cję Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
prze ka za ły rów nież me dia ta kie jak „Rzecz po spo li ta”.

Uwa ża my, że jest to ko lej na pró ba rzu ca nia fał szy wych
oskar żeń pod ad re sem Związ ku i je go or ga nów w okre sie
przed roz po czy na ją cy mi się wal ny mi ze bra nia mi spra -
woz daw czo – wy bor czy mi w ogro dach. Wiel ka szko da,
że czy ni to Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, któ ry po przez
ta kie dzia ła nia bro ni in te re sów grup któ rym za le ży na
zmia nie usta wy o ogro dach a przede wszyst kim na li kwi -
da cji Związ ku, któ ry jest sil ny dzię ki si le i jed no ści swo -
ich człon ków. Sku tecz nie ich bro ni i sta no wi głów ną
prze szko dę w szyb kim po zy ska niu te re nów ogro dów na
in ne ce le, głów nie ko mer cyj ne.

Okrę go wy Za rząd PZD zwra ca się do wszyst kich Za -
rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i Ko mi sji
Sta tu to wych o in for mo wa nie dział kow ców o po dej mo wa -
nych ko lej nych dzia ła niach zmie rza ją cych do zmia ny
usta wy o ROD z 2005 ro ku i zaj mo wa nia w jej obro nie
sta no wisk pod czas roz po czy na ją cych się ze brań spra woz -
daw czo – wy bor czych w ogro dach.

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Pi le
Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Pi le

Pi ła, dnia 25 lu te go 2010 ro ku

5. Ze bra nie Okr´ go we go Za rzà du PZD w Le gni cy

Spra woz da nie z IX ze bra nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy od by te go w dniu 25 lu te go 2010 r.

W dniu 25 lu te go 2010 r. w sie dzi bie ROD „Wy zwo le -
nie” w Le gni cy od by ło się IX ze bra nie Okrę go we go Za -
rzą du PZD w Le gni cy. W ze bra niu OZ uczest ni czy ły
na stę pu ją ce oso by:

Pan Syl we ster Chę ciń ski – czło nek Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD,

Pan Je rzy Anu le wi cza – czło nek Kra jo wej Ra dy PZD,
Pa ni An na Ja wor ska – prze wod ni czą ca Okrę go wej Ko -

mi sji Re wi zyj nej,
Pan Ta de usz Ma det ko – prze wod ni czą cy Okrę go wej

wy bor czych do sa mo rzą dów gmin, po wia tów i wo je -
wództw znaj dą się do brzy i zna ni w śro do wi sku dział ko -
wym kan dy da ci re ko men do wa ni przez na sze struk tu ry.
Zwra ca my się do wszyst kich dział kow ców i ich ro dzin o
udział w wy bo rach i gło so wa nie na kan dy da tów na rad -
nych, któ rzy uzy ska li re ko men da cję Związ ku i za pew nią
po ich wy bo rze w sa mo rzą dach wszyst kich szcze bli przy -
na leż ną po zy cję ro dzin nym ogro dom dział ko wym i Pol -
skie mu Związ ko wi Dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd 

Dla te go Okrę go wy Za rząd PZD zwra ca się do wszyst -
kich struk tur Związ ku na sze go okrę gu o włą cze nie się w
wy bo ry sa mo rzą do we i na wią za nie współ pra cy z ugru po -
wa nia mi po li tycz ny mi i lo kal ny mi ko mi te ta mi wy bor czy -
mi, któ re od wie lu lat współ pra cu ją z na szą or ga ni za cją 
i w swych pro gra mach wy bor czych uwzględ nia ją in te re -
sy dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

Je ste śmy prze ko na ni, że w każ dym mie ście na li stach

27



Le gni ca, 1 mar ca 2010 r.

6. In for ma cja z po sie dze nia OZ PZD w Szcze ci nie z dnia 25.02.2010 r.

Po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie
od by ło się w dniu 25 lu te go 2010 r. Fre kwen cja wy nio sła
87%. Głów ny mi te ma ta mi ob rad by ły: spra woz da nie 
z dzia łal no ści OZ w 2009 r. oraz sy tu acja praw na związ -
ku. W trak cie po sie dze nia Za rząd za twier dził spra woz da -

nie fi nan so we za rok 2009 i re ali za cji pla nu pra cy. Zo stał
przy ję ty pre li mi narz fi nan so wy na 2010 r.

W dys ku sji za bra ło głos 14 dys ku tan tów, któ rzy głów -
nie sku pi li się na pro ble mach bie żą cych: roz li cza nia ener -
gii elek trycz nej, se lek cji od pa dów, zmia ny wy so ko ści

W tej spra wie zwró co no się do człon ka Pre zy dium KR 
z proś bą o pod ję cie dzia łań przy go to wu jąc pro jekt za wie -
ra ją cy opi nię praw ną, w ce lu przed sta wie nia na spo tka niu
z Mi ni strem In fra struk tu ry. W dys ku sji za bra ło głos 
8 osób.

Dys ku tan ci stwier dzi li, że PZD nie mo że być za ska ki -
wa ny co raz to in ny mi po my sła mi przez Rząd i par la men -
ta rzy stów. Z uwa gi, że rok 2010 jest ro kiem wy bo rów do
sa mo rzą dów oraz wy bo ru Pre zy den ta RP, człon ko wie OZ
przy ję li pro jekt sta no wi ska przed ło żo ne go przez Pre ze sa
Okrę gu oświad cza jąc jed no cze śnie, że Sta no wi sko Kra -
jo wej Ra dy PZD z 17 lu te go 2010 r. za wie ra pro po zy cje
dla wszyst kich or ga nów Związ ku i dział kow ców nt. nie
tyl ko udzia łu w gło so wa niu i w wy bo rach ale przede
wszyst kim od no si się po zy tyw nie do kan dy da ta na naj -
wyż szy Urząd w Pań stwie - wi ce mar szał ka Sej mu Je rze -
go Szmaj dziń skie go, któ ry od wie lu lat jest sy gna ta riu -
szem i wspie ra dzia ła nia or ga ni za cji.

Za bie ra ją cy głos od nie śli się kry tycz nie do Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, opi nie by ły bar dzo ostre. Mi łym ak -
cen tem by ło wy stą pie nie Pre zes ROD „Od rzyc ko” w Ser -
bach, któ ra w imie niu dział kow ców po dzię ko wa ła okrę go -
we mu za rzą do wi za de ter mi na cję i sku tecz ność dzia łań 
w spra wie ure gu lo wa nia sta nu wła da nia grun tem pod kre -
śla jąc, że efek tem fi nal nym by ło pod pi sa nie przez pre ze -
sa i wi ce pre ze sa OZ PZD ak tu no ta rial ne go w spra wie
za mien no ści grun tów. 

Na za koń cze nie ze bra nia głos za brał czło nek Pre zy dium
KR Pan Syl we ster Chę ciń ski, któ ry po dzie lił opi nię człon -
ków OZ nt. sy tu acji Związ ku i za ape lo wał aby śmy by li
da lej so li dar ni w obro nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Pod su mo wu jąc IX ze bra nie OZ Pre zes Okrę gu za cy to -
wa ła sło wa z Li stu skie ro wa ne go do wszyst kich dział kow -
ców i dzia ła czy z okrę gu le gnic kie go, któ ry zo stał prze -
ka za ny 168 za rzą dom ROD z oka zji wal nych ze brań spra -
woz daw czo – wy bor czych w 2010 r. i przy to czy ła cyt. 

„Sza nuj my to co zo sta ło osią gnię te wła sną pra cą 
i po świę ce niem”

„Bądź my czuj ni i przy go to wa ni na no we we zwa nia,
bo nic nie jest da ne na za wsze , o czym świad czą ko -

lej ne ata ki na ro dzin ne ogro dy dział ko we”

Po dzię ko wa ła za udział w ze bra niu i za mknę ła 
po sie dze nie.

PRE ZES OZ PZD W LE GNI CY
inż. Elż bie ta Dzie dzic 

Ko mi sji Roz jem czej
Ze bra niu OZ prze wod ni czy ła Pre zes Okrę go we go Za -

rzą du Pa ni Elż bie ta Dzie dzic, któ ra otwo rzy ła ze bra nie
OZ przed sta wia jąc po rzą dek ob rad, któ re go kse ro ko pię
rów nież otrzy ma li przy wej ściu na sa lę człon ko wie OZ.

Zgod nie z pro to ko łem ko mi sji man da to wej przed sta -
wio nej przez prze wod ni czą ce go ko mi sji, na 35 człon ków
za rzą du w ze bra niu uczest ni czy ło 27 osób tj. 77,14%, nie -
obec nych uspra wie dli wio nych 3 człon ków.

Pod ję to 5 uchwał, któ re do ty czy ły: za twier dze nia spra -
woz da nia z wy ko na nia pla nu pra cy w 2009 r., za twier dze -
nia spra woz da nia fi nan so we go OZ PZD za 2009 r., któ ry
za mknął się wy ni kiem do dat nim, za twier dze nia pla nu pra -
cy na 2010 r., któ ry uwzględ nia za da nia i pro ble my wy ni -
ka ją ce rów nież z pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy na 2010 r.,
za twier dze nia pre li mi na rza fi nan so we go na 2010 r., któ ry
zo stał do sto so wa ny do za dań wy ni ka ją cych z za dań me ry -
to rycz nych OZ uwzględ nia jąc ce le i ocze ki wa nia za rzą -
dów ROD a w szcze gól no ści w za kre sie dzia łal no ści
oświa to wej, re ali za cji przed się wzięć in we sty cyj nych i re -
mon to wych uję tych w pla nach OZ w opar ciu o wnio ski
za rzą dów ROD, za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ROD
w 2009 r., za twier dze nia uchwa ły Pre zy dium OZ PZD. 
W pre li mi na rzu Fun du szu Roz wo ju uwzględ nio no środ ki
fi nan so we, ja ko do ta cje dla ogro dów oczy wi ście po speł -
nie niu wa run ków w uchwa le Pre zy dium OZ PZD. 

W spra wach fi nan so wych głos za bra ła prze wod ni czą ca
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej przed sta wia jąc pro to kół
z ba da nia spra woz dań fi nan so wych OZ oraz opi nię 
nt. pre li mi na rza fi nan so we go na 2010 r. 

Po nad to, swo ją opi nię nt spra woz dań fi nan so wych i pre -
li mi na rzy wy ra ził Skarb nik OZ PZD.  Przed sta wio ne pro -
jek ty uchwał przez prze wod ni czą ce go Ko mi sji uchwał 
i wnio sków zo sta ły jed no gło śnie za twier dzo ne. 

Ge ne ral nie, na le ży stwier dzić, że dys ku sja by ła rze czo -
wa i kon struk tyw na, od by wa ła się w mi łej at mos fe rze. 
W trak cie ob rad pod no szo no kwe stie nt. pra wa wie czy -
ste go użyt ko wa nia grun tów PZD, prze kształ ce nia te go
pra wa we wła sność sto sow nie do dy rek tyw unij nych. 
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Na pod sta wie Spra woz da nia z Po sie dze nia OZ w Szcze ci nie w dniu 25.02.2010 r.

STA NO WI SKO
Za rzą du Okrę go we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 25.02.2010 r.
w spra wie obro ny ogro dów dział ko wych

W lip cu 2009 I kon gres PZD przy jął sta no wi sko w spra -
wie dal sze go roz wo ju ROD i spo łecz ne go zna cze nia PZD.
Po twier dził wo lę obro ny usta wy o ROD i za cho wa nia ist -
nie ją cej for my funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce, co zo sta ło za ak cep to wa ne wcze śniej 614 tys.
pod pi sa mi dział kow ców.  

Wszyst kie do ku men ty te go fo rum dział kow ców zo sta -
ły prze sła ne do władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych w
Kra ju. Dział kow cy ode tchnę li po od rzu ce niu przez Sejm
RP pro jek tu usta wy o ROD au tor stwa gru py po słów PiS. 

Ana li za nie któ rych no wych sy gna łów z Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry, wy ni ka ją cych z kon tro li pro wa dzo nych
przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li oraz wy stą pień Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich mu si za sta na wiać. Do cze go zmie -
rza ją te dzia ła nia? Na le ży do mnie my wać, że ich ce lem jest
przy go to wy wa nie zmian praw nych, w ist nie ją cym po rząd -
ku re gu lu ją cym obec nie ca łość ru chu dział ko we go.  Je ste -
śmy za sko cze ni ty mi dzia ła nia mi, któ re ma ją umniej szyć

ro lę PZD i zdys kre dy to wać go w od bio rze spo łecz nym,
przez za kła da nie tez w ro dza ju, że jest to or ga ni za cja po -
zo sta ją ca po za wszel ką kon tro lą, czy dy wa go wa niem nad
za pi sa mi sta tu tu, do ty czą cy mi funk cjo no wa nia sa mo rzą -
du ogro do we go, a któ re zo sta ły wy pra co wa ne la ta mi i zo -
sta ły spraw dzo ne w prak ty ce.

Oświad cza my, że je ste śmy za obro ną ist nie ją ce go po -
rząd ku praw ne go, któ ry do brze słu ży ro dzi nom dział kow -
ców a w od czu ciu spo łecz no ści lo kal nych jest czyn ni kiem
sprzy ja ją cym eko lo gii, zdro wiu i re kre acji.

Do za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz do
wszyst kich dział kow ców zwra ca my się o pil ne śle dze nie
roz wo ju sy tu acji wo kół na szej or ga ni za cji, o za cho wa nie
czuj no ści, by zno wu nie uro dził się no wy po mysł, w sty -
lu pro jek tu PiS – co ozna cza ło by roz re gu lo wa nie do brze
dzi siaj funk cjo nu ją ce go sys te mu pro wa dze nia ogro dów
dział kow ców przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Se kre tarz
/-/ inż. Edward Gra bow ski 

Szcze cin 25 lu te go 2010 r.

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

z dnia 25.02.2010 r.
o ak tyw ny udział dział kow ców w wy bo rach

Pre zes OZ PZD w Szcze ci nie
/-/ mgr. Ta de usz Ja rzę bak 

Bie żą cy rok 2010 jest ro kiem pod zna kiem wy bo rów.
W Pol skim Związ ku Dział kow ców roz po czę ła się kam pa nia

ze brań spra woz daw czo -wy bor czych w ROD, któ ra za owo cu -
je wy bo rem no wych or ga nów sta tu to wych każ de go ogro du. 

cho dzą cych wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą do wych.
OZ w Szcze ci nie przy jął Sta no wi sko w spra wie ro li 
i pod sta wy Okrę go we go Za rzą du oraz ro dzin nych
ogro dów dział ko wych wo bec wy bo rów pre zy denc kich
i sa mo rzą do wych, w któ rym m.in. po parł sta no wi sko
Kra jo wej Ra dy z dnia 17 lu te go 2010 r. Okrę go wy Za rząd
przy jął tak że Sta no wi sko w spra wie obro ny usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, od no szą ce się
do prac pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry nad
zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

AM

opłat, wo dy oraz ure gu lo wa nia za szło ści. Człon ko wie OZ
po świę ci li, tak że bar dzo du żo miej sca obec nej sy tu acji
związ ku, a w szcze gól no ści pró by zmia ny usta wy o ROD
nad, któ rą to czą się pra ce w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
oraz wy stą pie niu Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do ty -
czą ce go waż no ści uchwał po dej mo wa nych w dru gim ter -
mi nie na wal nych ze bra niach w ROD.  

Człon ko wie OZ w Szcze ci nie w Ape lu OZ PZD o ak -
tyw nym udzia le dział kow ców w wy bo rach pod kre śli li
ko niecz ność ak ty wi za cji śro do wi ska dział kow ców w nad -
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Szcze cin 25 lu te go 2010 r.

Se kre tarz
/-/ inż. Edward Gra bow ski

Pre zes OZ PZD w Szcze ci nie
/-/ mgr. Ta de usz Ja rzę bak 

7. Ob ra dy Okr´ go we go Za rzà du Âlà skie go PZD w Ka to wi cach

W dniu 25.02.2010 r. w Ka to wi cach od by ło się roz sze -
rzo ne X Po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go
PZD. Pierw szą część ob rad sta no wi ło spo tka nie z po sła -
mi: Bo że ną Kot kow ską (Le wi ca) i Ry szar dem Za wadz -
kim (PO). Ob ra dy za in au gu ro wał Pre zes OZ Ślą skie go
Je rzy Le śniak, któ ry w ser decz nych sło wach po wi tał go -
ści, tj. w/wym. po słów oraz Człon ka Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD, wi ce pre ze sa Win cen te go Ku li ka jak rów nież
wszyst kich uczest ni ków spo tka nia. Na stęp nie głos za brał
wi ce pre zes W. Ku lik, któ ry szcze gó ło wo omó wił sy tu ację
PZD i dział kow ców, w świe tle wy da rzeń, któ re mia ły
miej sce po I Kon gre sie na sze go związ ku. Te wy da rze nia,
to m. in. nie po ko ją ce in for ma cje o dzia ła niach pro wa dzo -
nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, kon tro le pro wa dzo -
ne przez NIK i PINB, ostat nia ini cja ty wa Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, jak rów nież nie obiek tyw ne i nie ko rzyst ne
dla związ ku pu bli ka cje pra so we. Zwra ca jąc się wprost do
obec nych na sa li po słów, wi ce pre zes W. Ku lik pod kre ślił,
że dzia ła nia któ re po dej mu je zwią zek w swo jej obro nie są
wy ni kiem ne ga tyw nych do świad czeń z prze szło ści, kie -
dy to zwią zek był za ska ki wa ny sze re giem de cy zji ad mi ni -
stra cyj nych, nie po prze dzo nych żad ną for mą kon sul ta cji.
W od po wie dzi po słan ka B. Kot kow ska omó wi ła swo ją
dzia łal ność w obro nie związ ku i dział kow ców, in for mu jąc
za ra zem, że zło ży ła in ter pe la cję po sel ską do pre mie ra rzą -
du, któ rej głów ną te zą jest py ta nie – ja kie są in ten cje rzą -
du w sto sun ku do ogro dów dział ko wych. In ter pe la cja jest
w to ku i od po wie dzi na le ży ocze ki wać w naj bliż szym cza -
sie. Po seł R. Za wadz ki w swo jej wy po wie dzi pod kre ślił,

że spra wy ogro dów dział ko wych są mu zna ne i bli skie,
po in for mo wał za ra zem, że przy go to wu jąc się do spo tka -
nia spraw dził do kład nie w sej mie czy są pro wa dzo ne dzia -
ła nia le gi sla cyj ne do ty czą ce ogro dów dział ko wych i na
dzień dzi siej szy mo że ze bra nych za pew nić, że ta kich dzia -
łań nie pod ję to. Rów no cze śnie za pew nił, że po sta ra się
do trzeć do in for ma cji wy ja śnia ją cych cha rak ter prac ana -
li tycz nych pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry.
Po wy stą pie niach po słów wy wią za ła się oży wio na dys ku -
sja w któ rej głos za bra li: M. Kraw czyk, J. Je lo nek, A. Ja -
ran tow ski, F. Kem pa, A. Bu czek, K. Wil czek i J. Brzo-
zow ski. Wszyst kie wy po wie dzi, nie któ re bar dzo emo cjo -
nal ne, na ce cho wa ne by ły tro ską o przy szłość ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w na szym kra ju. Pierw szą część
ob rad Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD za koń czył
pre zes J. Le śniak, dzię ku jąc po słom za przy by cie i życz -
li wość dla na sze go śro do wi ska. Po prze rwie wzno wio no
ob ra dy po świę co ne w tej czę ści obo wiąz kom pro ce du ral -
nym. Za tem za twier dzo no spra woz da nie me ry to rycz ne 
i fi nan so we z dzia łal no ści w 2009 ro ku, przy ję to plan pra -
cy i pre li mi narz fi nan so wy na 2010 rok oraz spra woz da -
nie Ko mi sji Re wi zyj nej. Pod ję to rów nież kil ka uchwał o
cha rak te rze or ga ni za cyj nym w tym uchwa łę ko ry gu ją cą,
do ty czą cą kon fe ren cji przed zjaz do wych, uwzględ nia ją cą
za le ce nia Kra jo wej Ra dy PZD w kwe stii li czeb no ści kon -
fe ren cji. Po nad to wi ce pre zes OZ Ślą skie go PZD 
M. Kraw czyk omó wił dzia ła nia pod ję te w okrę gu i de le -
ga tu rach re jo no wych w to czą cej się w ogro dach kam pa nii
spra woz daw czo – wy bor czej. Na za koń cze nie ob rad wi ce -

raj my tych kan dy da tów, któ rzy w pro gra mie ma ją za ło żo -
ne ce le zbież ne z ideą ogrod nic twa dział ko we go i są wia -
ry god ni. 

Je ste śmy or ga ni za cją, któ ra jest cząst ką spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go, ale in te res ogrod nic twa dział ko we go mu -
si my pre fe ro wać.

Sko rzy staj my z moż li wo ści wy bo ru, wy bierz my naj -
lep szych, któ rzy bę dą gwa ran cją dal sze go roz wo ju ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, w in te re sie za rów no ro dzin
dział kow ców, jak rów nież spo łe czeń stwa miast.

Za dbaj my rów nież o li czą cą się re pre zen ta cję na szych
kan dy da tów – dział kow ców w sa mo rzą dach po szcze gól -
nych szcze bli za rzą dza nia.

Za po wia da ne są wy bo ry Pre zy den ta RP oraz wy bo ry sa -
mo rzą do we wszyst kich szcze bli.

Ja ko or ga ni za cja w swo ich sze re gach sku pia my lu dzi o
róż nych po glą dach i orien ta cjach po li tycz nych.

Nie je ste śmy zwią za ni z żad ną opcją po li tycz ną, ale mu -
si my jed nak trzeź wo oce niać, któ ry z po li ty ków lub któ re
ugru po wa nie jest przy ja zne i efek tyw ne w re ali za cji ce -
lów na szej or ga ni za cji. 

Ape lu je my do dział kow ców i ich ro dzin o po wszech ny
udział w wy bo rach, opo wie dze nie się i po par cie tych kan -
dy da tów i ugru po wań, któ re w prze szło ści do brze za słu -
ży ły się ru cho wi spo łecz ne mu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce i obro nie in te re su dział kow ców i ogro du. Po pie -
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8. Po sie dze nie Okr´ go we go Za rzà du PZD w Ka li szu

In for ma cja z po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu z dnia 24 lu te go 2010 ro ku

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Ka li szu in for mu je, że w dniu 24 lu te go 2010 ro ku od -
by ło się XII ple nar ne po sie dze nie OZ PZD.

W po sie dze niu uczest ni czy li człon ko wie OZ, prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Sta tu to wych OZ i pra cow ni cy biu ra OZ
PZD. Z ra mie nia Kra jo wej Ra dy PZD w po sie dze niu
uczest ni czy ła Pa ni Mar le na Pa ku ła – pra cow nik Wy dzia -
łu Pre zy dial ne go.

Głów ny mi te ma ta mi po sie dze nia ple nar ne go OZ by ło
za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go OZ za rok 2009,
pre li mi na rza OZ na 2010 rok oraz za twier dze nie spra woz -
da nia me ry to rycz ne go z dzia łal no ści za rok 2009 i pla nu
pra cy Okrę go we go Za rzą du na rok 2010.

Po nad to Okrę go wy Za rząd oma wiał zbli ża ją cą się kam -
pa nią spra woz daw czo – wy bor czą w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w 2010 ro ku oraz ak tu al ną sy tu ację dział -
kow ców i Związ ku w wy ni ku prac pro wa dzo nych w Klu -
bie PO Sej mu RP nad no we li za cją usta wy z 2005 ro ku 
o ROD na sku tek wy stą pie nia Mi ni stra In fra struk tu ry. 

Okrę go wy Za rząd oma wiał tak że wy stą pie nie Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich Pa na Ja nu sza Ko cha now skie go
skie ro wa ne do Mi ni stra In fra struk tu ry. 

W spra wie prac pro wa dzo nych Sej mie Okrę go wy Za -
rząd pod jął wcze śniej Sta no wi sko, któ re skie ro wa no do
po słów RP z na sze go te re nu dzia ła nia oraz Klu bów Par la -
men tar nych. Tak że wcze śniej na wy stą pie nie Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich Okrę go wy Za rząd pod jął Sta no wi -
sko, któ re skie ro wa no do Pa na Ja nu sza Ko cha now skie go

przed sta wia jąc na sze obu rze nie i zdzi wie nie oraz żą da nie
za prze sta nia dzia łań prze ciw ko dział kow com i Związ ko -
wi. Po nad to jed nym z głów nych te ma tów po sie dze nia by -
ło omó wie nie udzia łu dział kow ców i Związ ku w zbli ża-
ją cych się wy bo rach sa mo rzą do wych i pre zy denc kich 
w 2010 ro ku. 

W wy ni ku dys ku sji Okrę go wy Za rząd pod jął Sta no wi -
sko, w któ rym zwra ca się do dział kow ców i Za rzą dów
ROD o ak tyw ny udział w wy bo rach sa mo rzą do wych 
i pre zy denc kich i po par cie w tych wy bo rach kan dy da tów
Le wi cy i Pol skie go Stron nic twa Lu do we go, tj. tych opcji,
któ re tra dy cyj nie po pie ra ją ogrod nic two dział ko we i dzię -
ki któ rym ma my do brze funk cjo nu ją cą usta wę z 2005 r. 
o ROD.

Jed nym z naj bar dziej ak tyw nych par la men ta rzy stów,
któ ry przy czy nił się do po wsta nia tej usta wy i któ ry za -
wsze wy stę po wał w obro nie dział kow ców jest obec ny
kan dy dat Le wi cy na Pre zy den ta RP, Wi ce mar sza łek Sej -
mu RP Pan Je rzy Szmaj dziń ski. 

W Sta no wi sku tym Okrę go wy Za rząd udzie la po par cia
Ko mi te to wi Wy bor cze mu kan dy da ta Le wi cy na Pre zy -
den ta RP, uwa ża jąc to za za sad ne i sto sow ne za Je go do -
tych cza so we dzia ła nia w obro nie praw dział kow ców 
i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go.

Na wnio sek Ko mi sji Uchwał i Wnio sków Okrę go wy
Za rząd pod jął jed no myśl nie 6 Uchwał i 1 Sta no wi sko. Na
tym po sie dze nie za koń czo no. 

Pre zes
Je rzy Wdow czyk

Za Za rząd
Se kre tarz 

Je rzy Ku ba siń ski

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

z dnia 24 lu te go 2010 ro ku
w spra wie: udzia łu dział kow ców i Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do wych i pre zy denc kich

W związ ku ze zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi sa mo rzą do -
wy mi i pre zy denc ki mi, któ re bę dą mia ły bar dzo du ży

wpływ na dal szy roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce i los kil ku mi lio no wej rze szy dział kow ców pol skich,

In fra struk tu ry i Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, za bar -
dzo do brze przy go to wa ne ma te ria ły spra woz daw cze i za
wzo ro wą or ga ni za cję szko le nia dla in struk to rów.

Dy rek tor Biu ra OZ Ślą skie go
Opra co wał: Z. Łuń

pre zes KR PZD Win cen ty Ku lik prze ka zał ze bra nym po -
dzię ko wa nia ze stro ny kie row nic twa związ ku za wy jąt ko -
wą ak tyw ność w prze sy ła niu pe ty cji do Mi ni ster stwa
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Pre zes
Je rzy Wdow czyk

9. Ze bra nie Okr´ go we go Za rzà du Opol skie go PZD w Opo lu

Se kre tarz 
Je rzy Ku ba siń ski 

XII Ze bra nie Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD

Ze bra nie Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD 
w Opo lu sta ło się sy gna łem do roz po czę cia kam pa nii spra -
woz daw czo – wy bor czej w ro dzin nych ogro dach Opolsz -
czy zny.

Za twier dzo ny zo stał ka len darz ze brań dla każ de go ze
112 ogro dów z okre śle niem ter mi nu, miej sca i go dzi ny 
I lub II ter mi nu – wbrew wo li Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich – wraz z usta le niem oso by ob słu gu ją cej ze bra nie 
z upo waż nie nia Okrę go we go Za rzą du Opol skie go. 

Po rzą dek ze bra nia był bar dzo bo ga ty – mia no wi cie rok
2009 ob fi to wał w wie le nad zwy czaj nych wy da rzeń bar -
dzo waż nych dla ca łe go ru chu dział ko we go. Mia ły miej -
sce pró by do ko na nia zmian za pi sów nie któ rych ustaw 
w spo sób ci chy, nie pu bli ko wa ny, któ re go dzi ły w in te re -
sy dział kow ców i ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz
na sze go Związ ku. 

Na przy kład by ły to tzw. „spe cu sta wa dro go wa”, zmia -
ny do usta wy „Pra wo bu dow la ne”, pro jekt usta wy PiS zło -
żo ny do La ski Mar szał kow skiej, a na do da tek włą czył się
Pan dr Ja nusz Ko cha now ski Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich z ini cja ty wą m. in. re zy gna cji z dru gie go ter mi nu
roz po czę cia ob rad wal nych ze brań w ROD.

Do brze się sta ło, że wszyst kie te krzyw dzą ce, wy ra fi -
no wa ne dzia ła nia po li tycz ne ze brał I Kon gres gło sem
2600 de le ga tów przy by łych na Kon gres z upo waż nie nia
pra wie mi lio no wej rze szy człon ków i ich ro dzin w obro -
nie usta wy z 2005 o ROD i w obro nie swo jej toż sa mo ści.
Gdy Sejm w dniu 16 lip ca 2009r. od rzu cił pro jekt usta wy
PiS o ogro dach dział ko wych na stą pi ło od prę że nie i chwa -
ła dla Kra jo wej Ra dy PZD i jej pre ze sa za tak ogrom ny
suk ces i zwy cię stwo. W tej at mos fe rze wpraw dzie za kłó -
co nej co raz to no wy mi przed się wzię cia mi Mi ni stra In fra -
struk tu ry i Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich przy szło nam
do ko nać oce ny dzia łal no ści me ry to rycz nej, fi nan so wej 
i or ga ni za cyj nej Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD
za rok 2009 i wy zna cze nie kie run ków dzia ła nia na rok
2010. 

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD przed sta wi ła wy -
ni ki kon tro li ca ło kształ tu dzia łal no ści OZO za rok 2009,
wy ra ża jąc uzna nie za peł ną i do brą re ali za cję za dań sta tu -
to wych, za oszczęd ną i pra wi dło wą go spo dar kę fi nan so -
wą, za po zy tyw ne wy ni ki pra cy w kon tak tach z ro-
dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi, co zna la zło od bi cie 
w udzie le niu dla 28 ROD do ta cji fi nan so wej z Fun du szu

Za Za rząd

wo ju ogro dów dział ko wych. Kie ru jąc się do świad cze -
niem, w naj bliż szych wy bo rach sa mo rzą do wych i pre zy -
denc kich dział kow cy win ni po przeć kan dy da tów z opcji
po li tycz nych, któ re tra dy cyj nie po pie ra ją ogrod nic two
dział ko we, a więc kan dy da tów Le wi cy i Pol skie go Stron -
nic twa Lu do we go. To głów nie dzię ki tym opcjom po li -
tycz nym ma my bar dzo do brze funk cjo nu ją cą usta wę 
z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Jed nym z naj bar dziej ak tyw nych par la men ta rzy stów,
któ rzy przy czy ni li się do uchwa le nia wspo mnia nej usta wy
w 2005 ro ku był ów cze sny po seł Je rzy Szmaj dziń ski,
obec nie Wi ce mar sza łek Sej mu, kan dy dat Le wi cy na Pre -
zy den ta. Dla te go za sad nym jest po par cie kan dy da tu ry Je -
rze go Szmaj dziń skie go, któ ry w prze szło ści ak tyw nie
uczest ni czył w obro nie ogro dów dział ko wych i dział kow -
ców w licz nych sy tu acjach za gro żeń.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
Ka li szu udzie la po par cia Ko mi te to wi Wy bor cze mu kan -
dy da ta na Pre zy den ta RP Pa na Je rze go Szmaj dziń skie go.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Ka li szu re pre zen tu ją cy po nad 22 ty sią ce ro dzin dział ko -
wych w Wiel ko pol ski Po łu dnio wo – Wschod niej uwa ża,
że wszy scy dział kow cy po win ni ak tyw nie uczest ni czyć 
w tych waż nych wy bo rach. 

Sze ro ki udział dział kow ców w tych wy bo rach jest obo -
wiąz kiem z uwa gi na ro lę, ja ką od gry wa ją ogro dy dział -
ko we i dział kow cy w ży ciu  spo łecz nym na ro du.

Nad cho dzą ce wy bo ry bę dą ko lej ną oka zją, aby dział -
kow cy w ca łej Pol sce okre śli li swo je sta no wi sko w wy -
bo rach władz sa mo rzą do wych i umac nia niu sa mo rząd-
no ści miast i gmin i de mo kra cji w kra ju.

Ogro dy dział ko we są waż nym uczest ni kiem ży cia pu -
blicz ne go i od gry wa ją wiel ką ro lę w ży ciu spo łecz no ści
lo kal nej.

Dział kow cy mu szą przy jąć od po wied nią po sta wę 
w nad cho dzą cych wy bo rach, kie ru jąc się swo imi do -
świad cze nia mi z prze szło ści i skut ka mi, ja kie przy no szą
wy bo ry no wych władz sa mo rzą do wych w sto sun ku do
ogrod nic twa dział ko we go i po mo cy sa mo rzą dów dla roz -
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Opo le, 26 lu te go 2010 r.

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu 

z dnia 26 lu te go 2010 r. 
w spra wie wy bo rów pre zy denc kich, oraz wy bo rów sa mo rzą do wych

Bie żą cy rok zdo mi no wa ny zo sta nie wy da rze nia mi po li -
tycz ny mi. Od bę dą się wy bo ry pre zy denc kie oraz sa mo -
rzą do we, pod czas któ rych zo sta ną wy ło nie ni rad ni,
bur mi strzo wie, wój to wie i pre zy den ci, W ob li czu tych wy -
da rzeń Kra jo wa Ra da PZD okre śli ła li nię po stę po wa nia
po dej mu jąc STA NO WI SKO w spra wie ro li i po sta wy
Związ ku w wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą do wych.
Ba zu jąc na na szych do świad cze niach, a tak że skut kach ja -
kie ko lej ne wy bo ry przy nio sły ogro dom wi dzi my po trze -
bę udzie le nia po par cia kon kret nym ugru po wa niom i ko-
mi te tom, któ re do tych czas się spraw dzi ły, sta jąc za wsze
po stro nie dział kow ców i Związ ku. Trze ba przede wszyst -
kim od nieść po wyż sze kry te rium do in dy wi du al nych
osób, któ re kan dy du ją na rad ne go, bur mi strza, wój ta lub
pre zy den ta. Ostat nio trud ne la ta do brze nam uwi docz ni ły
na ko go mo gli śmy li czyć w wal ce o pra wa dział kow ców.
W cięż kich chwi lach po par cia nam nie od ma wiał So jusz
Le wi cy De mo kra tycz nej, Pol skie Stron nic two Lu do we
i nie któ rzy po li ty cy Plat for my Oby wa tel skiej oraz po sło -
wie nie zrze sze ni.

Ze bra nie Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD 
w Opo lu zwra ca się do za rzą dów ro dzin nych ogro dów

dział ko wych, ko mi sji sta tu to wych i wszyst kich dział kow -
ców aby ak tyw nie uczest ni czy li w nad cho dzą cych wy bo -
rach, za rów no po przez gło so wa nia, jak i wy sta wia nie
wła snych kan dy da tów. Nie po win ny śmy po zo sta wać na
ubo czu w imię błęd nie ro zu mia nej apo li tycz no ści. Na sza
or ga ni za cja na obo wią zek brać czyn ny udział w ży ciu pu -
blicz nym i wpły wać na rze czy wi stość po li tycz ną dla do -
bra ogro dów, dział kow ców oraz spo łecz no ści lo kal nych.

Na wal nych ze bra niach po win ny śmy na wią zy wać do
do ku men tów pod ję tych na I Kon gre sie PZD, oraz po ka zać
si łę i ogrom ną jed ność dział kow ców w obro nie usta wy 
o ROD. I Kon gres wal nie przy czy nił się do od rzu ce nia 
w pierw szym czy ta niu szko dli wy pro jekt usta wy o ogro -
dach dział ko wych au tor stwa PiS.

W zbli ża ją cych wy bo rach sa mo rzą do wych w peł ni za -
sad nym jest po par cie kan dy da tów;

1. Na Pre zy den ta Mia sta Opo la To ma sza Gar bow skie go,
2. Na Pre zy den ta Mia sta Kę dzie rzy na - Koź la Wie sła wa

Fą fa ry, któ rzy na prze strze ni ostat nich lat za wsze sta wa li 
w obro nie ogro dów

3. W wy bo rach pre zy denc kich na peł ne po par cie za słu -
gu je kan dy da tu ra Je rze go Szmaj dziń skie go, któ ry na prze -

W spra wach or ga ni za cyj nych, na wnio sek Pre zy dium
Ze bra nie do ko na ło wy bo ru dwóch człon ków PZD do skła -
du OZO, w miej sce utra ty man da tu przez Elż bie tę Le piorz
i zgon Ja na No wa ka – obu z te re nu Kę dzie rzy na – Koź la.
Wy bra no Pa nią Te re sę Kur piń ską – pre ze sa ROD „Jed -
ność” i Pa na Edwar da Urba no wi cza – pre ze sa ROD „Kuź -
nicz ka”, obu z Kę dzie rzy na – Koź le.

Ze bra nie OZO spo śród człon ków – do ko na ło wy bo ru
na człon ka Pre zy dium Ta de usza Rut ko – pre ze sa ROD
„Re laks” w Ole śnie, człon ka KR PZD. 

Ko mi sja Uchwał i Wnio sków przed sta wi ła 7 pro jek tów
uchwał, któ re zo sta ły przy ję te i za twier dzo ne bez uwag.
Ze bra nie przy ję ło Sta no wi sko OZO w spra wie ro li i po sta -
wy ro dzin nych ogro dów dział ko wych w wy bo rach pre zy -
denc kich i sa mo rzą do wych.

Udział człon ków OZO PZD w Ze bra niu wy niósł 83%.
W ze bra niu uczest ni czył przed sta wi ciel Kra jo wej Ra dy
PZD mgr Mo ni ka Kil jań czyk, któ ra przed sta wi ła ze bra -
nym ak tu al ną sy tu ację w Związ ku.

Pre zes OZ Opol skie go
An to ni na Bo roń

Roz wo ju, prze szko le nia po nad 500 kan dy da tów na człon -
ka PZD, szko le niu ak ty wu ROD. OZO osią gnę ła wy nik
fi nan so wy za rok 2009 – do dat ni. 

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na przed sta wi ła swo je spra -
woz da nie za rok 2009, z któ re go wy ni ka, że do ko na ła 
14 kon tro li ROD i 3 re kon tro le oraz że w pla nie na rok
2010 prze wi du je ta ką sa mą licz bę kon tro li. Okrę go wa Ko -
mi sja Roz jem cza dzia ła wg po trzeb i wg zgło szeń od wo -
łań od uchwał za rzą dów ROD.

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu za twier dził
spra woz da nie me ry to rycz ne OZO, spra woz da nia fi nan so -
we i spra woz da nie re ali za cji pla nu pra cy za rok 2009 oraz
za twier dził plan fi nan so wy i plan pra cy na rok 2010, któ -
re po zy tyw nie za opi nio wa ła Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj -
na PZD.

W dys ku sji, nie za leż nie od spraw dot. re ali za cji za dań
sta tu to wych oma wia no sto so wa nie w prak ty ce za kła do -
we go pla nu kont oraz ka len da rza wal nych ze brań spra -
woz daw czo – wy bor czych w okrę gu opol skim.
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Skarb nik OZ Opol skie go PZD
/-/ Wła dy sław Ku rek

Opo le, 26 lu te go 2010 r.

Pre zes OZ Opol skie go PZD
/-/ An to ni na Ba roń

Se kre tarz OZ Opol skie go PZD
/-/ Wła dy sław Maj

10. Ze bra nie Okr´ go we go Za rzà du w Zie lo nej Gó rze

In for ma cja z Ze bra nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze od by te go w dniu 26.02.2010 r.

W dniu 26.02.2010 r. od by ło się ze bra nie Okrę go we go
Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Zie lo nej Gó -
rze, przy wy so kiej fre kwen cji (90%). Po za człon ka mi OZ
w Ze bra niu uczest ni czy li: Prze wod ni czą ca Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej – Ali na No cuń, Prze wod ni czą cy
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej – Je rzy Te luk, wi ce prze -
wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Lu bu skie go – Ka zi -
mierz Pań tak, wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Lu bu skie go-
Sta ni sław Tom czy szyn. Ze bra nie pro wa dził pre zes OZ 
– Ma rian Pa siń ski. Ze bra nie prze bie ga ło zgod nie z przy -
ję tym po rząd kiem ob rad. 

Se kre tarz OZ – Je rzy Ko mar nic ki od czy tał sta no wi sko
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 17.01.2010 r. w spra wie ak tu -
al nej sy tu acji Związ ku i sta no wi sko w spra wie ro li i po sta -
wy Związ ku w wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą do-
wych. Szcze gó ło wą in for ma cję w tych spra wach przed -
sta wił To masz Ter lec ki – Rad ca Praw ny Kra jo wej Ra dy.
Sze ro ka dys ku sja (głos za brał rów nież Ka zi mierz Pań tak -
wi ce prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz kie go i Sta ni sław
Tom czy szyn – wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Lu bu skie go)
„za owo co wa ła” wy pra co wa niem sta no wi ska do Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich. Sta no wi sko pod pi sa li wszy scy
obec ni na po sie dze niu w tym rów nież go ście za pro sze ni.
Za bie ra ją cy głos w dys ku sji wy ra ża li swo je obu rze nie 
i dez apro ba tę dla po czy nań Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich i Mi ni stra In fra struk tu ry. Pod kre śla no, że dzia ła nia
te wpi su ją się w pro wa dzo ną przez rząd kam pa nie prze -
ciw ko Związ ko wi.

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du po dzie li li po gląd
Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie wy bo rów pre zy denc kich
i sa mo rzą do wych, a zwłasz cza za pis w sta no wi sku: „Za -

le ca się współ pra cę z ugru po wa nia mi po li tycz ny mi i ko mi -
te ta mi wy bor czy mi, któ re tra dy cyj nie dzia ła ją wspól nie 
z na szą or ga ni za cją i w swo ich pro gra mach uwzględ nia -
ją in te re sy dział kow ców i Związ ku” i za pis „w peł ni za -
sad nym jest po par cie kan dy da tu ry Je rze go Szmaj dziń -
skie go w wy bo rach pre zy denc kich”. Za pro sze ni go ście 
z za do wo le niem przy ję li do wia do mo ści sta no wi sko Kra -
jo wej Ra dy PZD w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych,
któ re to sta no wi sko zo sta ło po par te gło sa mi w dys ku sji.

Wi ce pre zes OZ  – Jo an na Mi ko łaj czyk za pre zen to wa ła
spra woz da nie z dzia łal no ści me ry to rycz nej Okrę go we go
Za rzą du za rok 2009, w któ rym szcze gó ło wo przed sta wio -
no: Po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du PZD, po sie dze nia
Pre zy dium, Ko mi sje Pro ble mo we, Współ pra cę i kon tak -
ty z za rzą da mi ROD oraz ak ty wem ogro do wym, Współ -
pra cę i kon tak ty z or ga ni za cja mi i in sty tu cja mi ze wnę-
trz ny mi, Współ pra cę z sa mo rzą dem te ry to rial nym,
Współ pra cę z me dia mi, Skar gi i za ża le nia, Oce nę dzia łal -
no ści biu ra OZ, Dzia łal ność w za kre sie za go spo da ro wa nia
i mo der ni za cji ROD, Li kwi da cję ROD, Dzia łal ność OZ
w za kre sie re ali za cji pro gra mu oświa to we go Związ ku,
Dzia łal ność w za kre sie obro ny ist nie nia ogro dów i praw
dział kow ców. 

Skarb nik OZ – Elż bie ta Go mu ła przed sta wi ła Spra woz -
da nie z dzia łal no ści fi nan so wej Okrę go we go Za rzą du za
2009 rok w tym spra woz da nie z fun du szu roz wo ju i fun -
du szu oświa to we go. Ali na No cuń – Prze wod ni czą ca
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej za po zna ła z oce ną dzia łal -
no ści me ry to rycz nej i fi nan so wej OZ za 2009 rok. 

Pre zes OZ – Ma rian Pa siń ski za po znał w imie niu Pre zy -
dium z pro po zy cją pla nu pra cy Okrę go we go Za rzą du na

wy ra żo ne przez De le ga tów I Kon gre su za od rzu ce niem
pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych. Bio rąc po -
wyż sze pod uwa gę i oso bo wość kan dy da ta Okrę go wy Za -
rząd Opol ski Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu
w peł ni po pie ra kan dy da tu rę Je rze go Szmaj dziń skie go na
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol ski.

strze ni ostat nich dwu dzie stu lat – ja ko je dy ny ze zgła sza -
nych kan dy da tów – sta wał rów no z na mi w obro nie dział -
kow ców w każ dej sy tu acji za gro że nia ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Przy czy nił się oso bi ście swo im au to ry te tem
i wy po wie dzią na I Kon gre sie PZD w obro nie dział kow -
ców, ich Związ ku i obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Po parł sta no wi sko 619 ty się cy dział kow ców

34



11. Po sie dze nie Okr´ go we go Za rzà du Łódz kie go PZD w Ło dzi

In for ma cja z prze bie gu po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W dniu 26 lu te go br. w Ło dzi od by ło się XI po sie dze nie
Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD z udzia łem człon -
ków okrę go wych ko mi sji sta tu to wych: re wi zyj nej i roz -
jem czej. Pre ze sa Związ ku re pre zen to wa ła pa ni Ma rio la
Ko by liń ska – kie row nik Wy dzia łu Go spo dar ki Grun ta mi
KR PZD. Ob ra dom prze wod ni czy ła Iza be la Oże gal ska 
– Pre zes Okrę gu.

Te ma ty ka po sie dze nia po świę co na by ła głów nie oce nie
dzia łal no ści me ry to rycz nej i fi nan so wej Okrę go we go Za -
rzą du Łódz kie go PZD za 2009 rok a tak że przy ję ciu pla -
nu pra cy i pre li mi na rza fi nan so we go na 2010 rok.

W swo im wy stą pie niu Pre zes Iza be la Oże gal ska zwró -
ci ła uwa gę, że mi nio ny rok po dob nie jak la ta po przed nie
by ły cza sem wal ki o ogro dy dział ko we i do bro człon ków
PZD. Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD włą czył się w za -
koń czo ną suk ce sem zmia nę za pi sów tzw. spe cu sta wy dro -
go wej, oraz usta wy pra wo bu dow la ne i przy wró ce nie
pod sta wo wych praw dział kow ców. Przez swo ich przed -
sta wi cie li uczest ni czył w I Kon gre sie PZD w obro nie usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Nie za leż nie od tych nad zwy czaj nych wy da rzeń re ali zo -
wa no za da nia sta tu to we i za pi sa ne w pla nie pra cy na 2009 r.
Na 5 ze bra niach ple nar nych pod ję to 28 uchwał, 5 sta no -
wisk i 1 apel. Pre zy dium ob ra do wa ło 20 ra zy i pod ję ło
łącz nie 58 uchwał, 12 sta no wisk i 1 apel.

Pre zes OZŁ PZD od no sząc się do za mie rzeń na 2010 r.
pod kre śli ła, że ini cja ty wy i dzia ła nia pod ję te przez NIK,
ko re spon den cja pro wa dzo na z Mi ni ster stwem In fra struk -
tu ry a tak że wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
wska zu ją, że rok 2010 bę dzie kon ty nu acją wal ki o za cho -
wa nie w nie zmie nio nym kształ cie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

Głów na Księ go wa szcze gó ło wo omó wi ła spra woz da nie
fi nan so we OZŁ PZD za 2009 rok, jak i plan fi nan so wy na
2010 rok, jed no cze śnie prze ka zu jąc, że w ro ku ubie głym
osią gnię to nad wyż kę przy cho dów nad kosz ta mi.

W imie niu Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD wy stą -
pi ła jej prze wod ni czą ca Ja dwi ga Drze wiec ka, któ ra przed -
sta wi ła wy ni ki kon tro li dzia łal no ści okrę gu za mi nio ny
rok oraz za wnio sko wa ła o przy ję cie spra woz da nia fi nan -
so we go za 2009 rok i pre li mi na rzy fi nan so wych na 2010 r.

Pod czas po sie dze nia oma wia no tak że ak tu al ną sy tu ację
Związ ku i udział PZD w zbli ża ją cych się wy bo rach sa mo -
rzą do wych.

Ma rio la Ko by liń ska za po zna ła ze bra nych z pro jek ta mi
3 uchwał Pre zy dium KR PZD. Do ty czą one kry te riów
przy dzia łu dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, za miesz ki wa nia i za -
mel do wa nia na dział kach w ROD, a tak że prze pro wa dze -
nia prze glą dów za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD

Pro po zy cje pre li mi na rza po zy tyw nie za opi nio wa ła Okrę -
go wa Ko mi sja Re wi zyj na. 

Sze ro ka dys ku sja po twier dzi ła, że za da nia za pi sa ne 
w pla nie pra cy są nie tyl ko wy ko na ne ale prze kro czo ne, 
a dzia łal ność fi nan so wa Okrę go we go Za rzą du by ła pro -
wa dzo na w spo sób pra wi dło wy, oszczęd ny i zgod ny 
z przy ję tym pre li mi na rzem fi nan so wym na rok 2009. Pod -
kre ślo no, że wy tycz ne za pi sa ne w pla nie pra cy sta wia ją
przed Okrę go wym Za rzą dem du że za da nia, ale naj waż -
niej szym za da niem jest dal sza obro na praw dział kow ców,
obro na Usta wy o ROD i obro na Związ ku. Wie le osób za -
bie ra jąc głos w dys ku sji wy ra ża ło po dzię ko wa nia pod ad -
re sem Kra jo wej Ra dy PZD i pra cow ni ków biu ra Kra jo wej
Ra dy. Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia kie ro wa no pod
ad re sem Pre ze sa Związ ku – Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Po sie dze nie OZ prze bie ga ło w życz li wej at mos fe rze,
du żej ser decz no ści i peł ne go zro zu mie nia sy tu acji w PZD.
Wszyst kie uchwa ły zo sta ły pod ję te jed no myśl nie.

Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze

rok 2010. Pod kre ślił, iż zda niem pre zy dium pra ca Okrę go -
we go Za rzą du w 2010 ro ku po win na skon cen tro wać się
na ta kich za da niach jak: 

• obro na praw dział kow ców, Usta wy o ROD i Związ ku,
• prze pro wa dze nie kom pa ni spra woz daw czo – wy bor -

czej w ROD, 
• nor mo wa nie sy tu acji praw nej grun tów ROD (brak nie -

któ rych ROD w pla nach prze strzen ne go za go spo da ro wa -
nia miast i gmin. Nie za go spo da ro wa ne te re ny ROD) 

• in we sty cje i re mon ty w ROD – Otwar ty Dłu go fa lo wy
Pro gram Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD,

• wzmo że nie nad zo ru nad usta wo wą ro lą dzia łek w
ROD (bu dow nic two po nadnor ma tyw ne, za miesz ki wa nie
i za mel do wa nie na dział kach)

• po pra wa sta nu za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek
(prze glą dy, szko le nia, kon kur sy)

• udział okrę go wej or ga ni za cji PZD w wy bo rach sa mo -
rzą do wych i pre zy denc kich. 

Elż bie ta Go mu ła w opar ciu o plan pra cy przed sta wi ła
pre li mi narz fi nan so wy Okrę go we go Za rzą du na 2010 r.

35



Łódź, dnia 1 mar ca 2010 ro ku

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 lu te go 2010 ro ku
w spra wie ak tu al nej sy tu acji Związ ku

Od rzu ce nie przez Sejm w lip cu ubr. pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów PiS -u da wa ło
na dzie ję na roz strzy gnię cie wszel kich wąt pli wo ści, co do
przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Wy da wa ło
się, że po ro zu mie nie osią gnię te przez klu by par la men tar ne
PO, PSL SLD ozna cza za koń cze nie wszel kich prób kwe -
stio no wa nia i zmie nia nia owią zu ją ce go pra wa, od no szą ce -
go się do funk cjo no wa nia ro dzin nych gro dów dział ko wych.

Nie ste ty ko lej ne de cy zje or ga nów wła dzy pań stwo wej
świad czą o dal szych za mia rach in ge ren cji w dzia łal ność
le gal nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji spo łecz nej, ja ką jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Do władz Związ ku jak i do
po szcze gól nych dział kow ców wciąż do cie ra sze reg in for -
ma cji po twier dza ją cych, że kam pa nia wy mie rzo na w ist -
nie nie PZD nie za koń czy ła się. Szcze gól nie du że oba wy
wzbu dzi ły wia do mo ści pły ną ce z Mi ni ster stwa in fra struk -
tu ry, do któ re go po zmia nie prze pi sów ustaw o ochro nie
śro do wi ska o dzia łach ad mi ni stra cji rzą do wej, na le żą spra -
wy ogrod nic twa dział ko we go, in for ma cje, z re sor tu kie ro -
wa ne go przez Pa na Ce za re go Gra bar czy ka (po sła okrę gu
łódz kie go), wska zu ją na fakt przy go to wy wa nia pro jek tu
no wej usta wy ) ogro dach dział ko wych. Mi ni ster In fra -
struk tu ry w pi śmie z dnia 23 grud nia ubr. skie ro wa nym

do Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pa na Eu ge -
niusz Kon drac kie go po twier dził pro wa dze nie je dy nie prac
ana li tycz nych i za pew nił D kon sul to wa niu ze Związ kiem
wszel kich, ewen tu al nych dzia łań le gi sla cyj nych. Al po -
dob nym to nie wy po wie dział się Pod se kre tarz Sta nu w Mi -
ni ster stwie In fra struk tu ry Ol gierd Dzie koń ski w pi śmie,
któ re wpły nę ło do Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD
23 lu te go br. Obie te wy po wie dzi, choć po zor nie utrzy ma -
ne w uspo ka ja ją cym to nie, nie za prze cza ją, że w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry pro wa dzo ne są dzia ła nia zmie rza ją ce
do zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD od no si wra że nie, że
obec nej wła dzy cho dzi o zmar gi na li zo wa nie ro li Związ ku,
przed sta wie nia go w fał szy wym świe tle, ja ko or ga ni za cji
prze sta rza łej, w któ rej ma miej sce sze reg nad użyć i ła ma -
nia pra wa. Udo wod nie niu te go ma ją słu żyć licz ne kon tro -
le, któ rych obiek tem stał się PZD w ostat nim cza sie.
Dzia ła nia Naj wyż szej Izby Kon tro li oraz or ga nów nad zo -
ru bu dow la ne go, tak na praw dę nie ma ją wie le wspól ne go
z ofi cjal nym przed mio tem kon tro li, a po szu ku ją głów nie
ar gu men tów za no we li za cją usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych i ze pchnię ciem w nie byt Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

nad cho dzą cych wy bo rów sa mo rzą do wych. Uzna no, że ro -
la człon ków PZD nie po win na ogra ni czyć się je dy nie do
gło so wa nia na kon kret nych kan dy da tów. Wy ra żo no prze -
ko na nie, że wśród użyt kow ni ków dzia łek znaj du je się
wie le osób, któ re swo im do świad cze niem, pra cą spo łecz -
ną i za an ga żo wa niem da ją gwa ran cję wła ści we go re pre -
zen to wa nia nie tyl ko dział kow ców, ale i wspól not lo -
kal nych. Upo waż nio no Pre zy dium OZŁ PZD do udzie le -
nia po par cia tym kan dy da tom, któ rych po ziom wie dzy,
zna jo mość pro ble ma ty ki ogrod nic twa dział ko we go i za -
sad funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych
gwa ran tu je wy peł nia nie man da tu rad ne go w spo sób za -
pew nia ją cy re ali za cję po stu la tów śro do wi ska dział ko we -
go oraz do za wie ra nia po ro zu mień wy bor czych z ty mi
ugru po wa nia mi i ko mi te ta mi wy bor czy mi, któ re w swo -
ich pro gra mach uwzględ nia ją spra wy ro dzin dział ko wych.

Pre zes OZŁ PZD
/-/ Iza be la Oże gal ska

oraz za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia dzia łek 
w ROD.

Po dys ku sji, w któ rej głos za bra ło 10 osób prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków Je rzy Jak soń przed -
sta wił pro jek ty 5 uchwał i 2 sta no wisk.

Człon ko wie OZŁ PZD jed no myśl nie za twier dzi li spra -
woz da nia z dzia łal no ści me ry to rycz nej i fi nan so wej za
2009 rok, a tak że plan pra cy i pre li mi narz fi nan so we go na
2010 rok.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD po dej mu jąc sta no wi sko
w spra wie ak tu al nej sy tu acji Związ ku za ape lo wał do za -
rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych o jej omó wie -
nie pod czas wal nych ze brań spra woz daw czo – wy bor-
czych. Uzna no, że w obro nie usta wy ko niecz na jest dal sza
mo bi li za cja śro do wi ska, a tyl ko zjed no czo ny i sil ny Zwią -
zek bę dzie w sta nie ode przeć wszyst kie ata ki. Okrę go wy
Za rząd Łódz ki PZD wy po wie dział się rów nież w spra wie
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Se kre tarz
/-/ Hen ryk Ja strzęb ski

Łódź, dnia 26 lu te go 2010 ro ku.

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 lu te go 2010 ro ku
w spra wie ro li Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD w wy bo rach sa mo rzą do wych w 2010 ro ku

Pre zes 
/-/ Iza be la Oże gal ska

Rok 2010, ja ko rok wy bor czy, ob fi tu je w waż ne dla
dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców wy da rze -
nia. Koń czy się ka den cja or ga nów PZD w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Roz po czę ta kam pa nia wal nych
ze brań spra woz daw czo -wy bor czych do ko na oce ny obec -
nych władz ogro do wych i zwe ry fi ku je ich skład na ko lej -
ne 4 la ta. Dru gim waż nym wy da rze niem, do ty czą cym nie
tyl ko dział kow ców, ale wszyst kich oby wa te li na sze go kra -
ju, są je sien ne wy bo ry władz jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD pra gnie pod-
kre ślić ich szcze gól ne zna cze nie dla ogro dów. De cy zje za -
pa da ją ce na szcze blu sa mo rzą do wym czę sto w spo sób
bez po śred ni od no szą się do funk cjo no wa nia ro-
dzin nych ogro dów dział ko wych. Okrę go wy Za rząd Łódz -
ki PZD, po pie ra jąc ideę spo łe czeń stwa oby wa tel skie go,
li czy na sze ro ki udział dział kow ców w wy bo rach.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD uwa ża, że ro la człon ków
PZD nie po win na ogra ni czyć się je dy nie do gło so wa nia
na kon kret nych kan dy da tów. Nad cho dzą ce wy bo ry są
szcze gól ną oka zją, by pod kre ślić ro lę PZD w ży ciu pu -
blicz nym i za ak cen to wać za an ga żo wa nie dział kow ców 
w spra wy lo kal nych spo łecz no ści. Okrę go wy Za rząd
Łódz ki PZD ja ko re pre zen tant 46 ty się cy ro dzin dział ko -
wych ma obo wią zek brać czyn ny udział w ży ciu pu blicz -
nym i de mo kra tycz ny mi me to da mi wpły wać na rze czy-
wi stość, kształ tu jąc ją w spo sób zgod ny z do brem dział -
kow ców. Zwią zek po wi nien w spo sób ak tyw ny włą czyć
się w wy bo ry sa mo rzą do we wszyst kich szcze bli, wpro -
wa dza jąc na li sty wy bor cze swo ich kan dy da tów. Uczest -
nic two przed sta wi cie li PZD w or ga nach sa mo rzą do wych,
umoż li wi sku tecz ne re pre zen to wa nie dział kow ców na ich
fo rum, dba nie o sta bil ność i roz wój ogro dów a tak że wzię -

In fra struk tu ry jak i do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
wy sto so wa no pi sma z żą da niem wy ja śnie nia sy tu acji. Po -
nad to Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD o po moc w spra wie
zwró cił się do par la men ta rzy stów zie mi łódz kiej, po wo ła -
no rów nież spe cjal ny ze spół, któ ry mo ni to ru je sy tu ację
Związ ku i za mia ry władz wo bec PZD. Pod czas spo tkań 
i na rad za rzą dy ogro dów, a za ich po śred nic twem dział -
kow cy in for mo wa ni są o bie żą cych wy da rze niach od no -
szą cych się do PZD.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD do strze ga jąc ko niecz -
ność kon ty nu owa nia dzia łań, ma ją cych ak ty wi zo wać 
i jed no czyć śro do wi sko dział kow ców w obro nie Związ -
ku, ape lu je do za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych o omó wie nie ak tu al nej sy tu acji PZD pod czas
wal nych ze brań spra woz daw czo -wy bor czych. W obro nie
po nad stu let nie go ru chu dział ko we go w Pol sce ko niecz na
jest dal sza mo bi li za cja śro do wi ska, a zo bo wią za nie dla
człon ków PZD do wal ki o nie na ru szal ność usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych wy ni ka m.in. z po sta no -
wień I Kon gre su PZD. Wcze śniej sze do świad cze nia
po ka zu ją, że tyl ko peł na in te gra cja i sku pie nie dział kow -
ców wo kół słusz nej spra wy za cho wa nia obec ne go po rząd -
ku praw ne go mo że przy nieść efek ty. Tyl ko zjed no czo ny 
i sil ny Zwią zek bę dzie w sta nie ode przeć wszyst kie ata ki.

No wym i szcze gól nie przy krym do świad cze niem dla
wszyst kich dział kow ców jest przy łą cze nie się Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich do kam pa nii oszczerstw i in sy nu acji
wo bec Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Wy stą pie nie
skie ro wa ne do Mi ni stra In fra struk tu ry 18 stycz nia br. 
w spra wie rze ko me go bra ku nad zo ru nad PZD oraz pro -
ble mów i nie pra wi dło wo ści, któ re po wsta ją na tle za pi su
o dru gim ter mi nie wal ne go ze bra nia w sta tu cie PZD, nie
ma żad nych pod staw me ry to rycz nych, co wię cej po ka zu -
je ab so lut ną nie zna jo mość za sad funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Za rzut ten wy wo łu je obu -
rze nie za rów no we wła dzach Związ ku, jak i wśród dział -
kow ców, któ rzy da ją te mu wy raz w licz nych wy stą pie -
niach i pro te stach. Rów nież Okrę go wy Za rząd Łódz ki
PZD wy ra ził głę bo kie roz cza ro wa nie, że or gan po wo ła ny
przez usta wo daw cę do sta nia na stra ży praw i wol no ści
oby wa tel skich, wpi sał się w dzia ła nia po li tycz ne i ko -
niunk tu ral ne.

Przed sta wio ne po wy żej fak ty do bit nie świad czą, że są to
środ ki zmie rza ją ce do ra dy kal nej zmia ny usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, ma ją ce na ce lu prze ję cie ma -
jąt ku, w szcze gól no ści grun tów, któ ry mi dys po nu je PZD.
Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD nie go dząc się na ta ki stan
rze czy pro wa dzi sze reg dzia łań. Za rów no do Mi ni ster stwa
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Se kre tarz
/-/ Hen ryk Ja strzęb ski

Łódź, dnia 26 lu te go 2010 ro ku.

12. Po sie dze nie Okr´ go we go Za rzà du PZD w Po zna niu

Pre zes 
/-/ Iza be la Oże gal ska

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu pod su mo wał mi nio ny rok i uchwa lił pla ny na 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD na pierw sze po sie dze nie 
w 2010r. ze brał się 27 lu te go br. w swo jej sie dzi bie przy
ul. Lan gie wi cza. Głów ny mi te ma ta mi ob rad by ło pod su -
mo wa nie ro ku 2009 w zło żo nym spra woz da niu me ry to -
rycz nym i fi nan so wym oraz uchwa le nie pla nów dzia ła nia
na rok 2010. Od nie sio no się tak że do ak tu al nej sy tu acji
PZD i Okrę gu Po znań skie go oraz pod ję to de cy zje w spra -
wach sta tu to wych. 

Jak jest w zwy cza ju Okrę gu Po znań skie go PZD za pro -
sze nie na ob ra dy przy ję li po sło wie na Sejm RP Sta ni sław
Ka lem ba, Sta ni sław Stec i Wie sław Szcze pań ski. W ob ra -
dach uczest ni czy li tak że Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go Ar ka diusz Bło cho wiak oraz Dy rek tor
Wy dzia łu Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej Urzę du
Mia sta Jan Ma rek Sta cho wiak.  Biu ro Kra jo wej Ra dy
PZD re pre zen to wa ła Mar le na Pa ku ła. Obec ni by li przed -
sta wi cie le me diów. Ob ra dy otwo rzył pre zes OZ PZD dr
Zdzi sław Śli wa. Uczest ni cy po sie dze nia od śpie wa li hymn
„Zie lo na Rzecz po spo li ta”, któ ry ma my ta ką na dzie ję, do -
cze ka się usta no wie nia go ofi cjal nym hym nem PZD już 
w bie żą cym ro ku.

Wie le cza su uczest ni cy po sie dze nia po świę ci li ak tu al -
nej sy tu acji Związ ku i Okrę gu Po znań skie go. W swo im

wy stą pie niu czło nek Pre zy dium KR PZD Syl we ster Chę -
ciń ski przed sta wił oce nę sy tu acji w opar ciu o wy ni ki ob -
rad XIV po sie dze nia KR PZD z 17.02.2010 r. Przed sta wił
m.in. za gro że nia dla przy szło ści ogrod nic twa dział ko we -
go i Związ ku wy ni ka ją ce z kon tro li NIK, ini cja ty wy zmia -
ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, czy
wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra
In fra struk tu ry. Pre zes OZ PZD Zdzi sław Śli wa w swo im
wy stą pie niu omó wił sy tu ację w Okrę gu Po znań skim kła -
dąc szcze gól ny na cisk na pro ble my zwią za ne z li kwi da cją
ogro dów re ali zo wa ną na ce le zwią za ne z przy go to wa nia -
mi Mia sta do Eu ro 2012 oraz z sy tu acją sa mo wo li bu dow -
la nych i za miesz ki wa nia na te re nach dzia łek. Przed sta wił
m.in. wy ni ki spo tka nia z Pre zy den tem Mia sta R. Gro bel -
nym i dy rek to ra mi wy dzia łów Urzę du Mia sta po świę co -
ne go tej pro ble ma ty ce.  Pod kre ślił, że w ak tu al nej sy tu acji
praw nej wal ka z pró ba mi mel do wa nia jest utrud nio na, ale
nie nie moż li wa. Wy ma ga to jed nak uru cho mie nia służb
miej skich, któ re z więk szą kon se kwen cją bę dą pro wa dzić
kon tro lę sa mo wo li bu dow la nych, nad zo ro wać go spo dar -
kę od pa da mi i eg ze kwo wać prze pi sy z za kre su ochro ny
śro do wi ska. Po trzeb na jest jed nak du ża de ter mi na cja za -
rzą dów ROD, któ re każ dy przy pa dek sa mo wo li bę dą trak -

plan pierw szy wy su wa ją współ dzia ła nie z ugru po wa nia mi
le wej stro ny scen po li tycz nej. Nie na le ży jed nak wy klu -
czać po par cia tak że dla in nych or ga ni za cji w tym lo kal -
nych ko mi te tów i sto wa rzy szeń pod wa run kiem, że
za gwa ran tuj one re spek to wa nie praw przy zna nych na sze -
mu Związ ko wi. Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD ape lu je
do władz ogro dów o udzie le nie po moc or ga ni za cyj nej 
i pro mo cyj nej tym kan dy da tom i ko mi te tom, któ rzy uzy -
skaj po par cie Pre zy dium OZŁ PZD oraz o za pew nie nie
im sze ro kie go kon takt! z dział kow ca mi po przez róż ne
dzia ła nia in for ma cyj ne, w tym tak że wy ko rzy sta nie świe -
tlic i do mów dział kow ca na spo tka nia przed wy bor cze. Je -
dy nie wy bór wła ści wych osób da je per spek ty wy lep sze go
trak to wa ni i zro zu mie nia spraw dział kow ców na szcze blu
sa mo rzą do wym. Ko rzyst ne wy ni ki wy bo rów bę dą suk ce -
sem ca łe go śro do wi ska dział ko we go da ją cym szan sę na
spo koj ną przy szłość ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w okrę gu łódz kim.

cie współ od po wie dzial no ści za po dej mo wa ne de cy zje w
naj waż niej szych spra wach. Okrę go wy Za rząd Łódz ki
PZD wy ra ża prze ko na nie, że wśród dział kow ców znaj du -
je się wie le osób, któ re swo im do świad cze niem, pra cą
spo łecz ną i za an ga żo wa niem da ją gwa ran cję wła ści we go
re pre zen to wa nia nie tyl ko dział kow ców, ale i wspól not lo -
kal nych.

Z te go wzglę du Okrę go wy Za rząd Łódz ki upo waż nia
Pre zy dium OZŁ PZD do udzie la nia po par cia tym kan dy -
da tom, któ rych po ziom wie dzy, zna jo mość pro ble ma ty ki
ogrod nic twa dział ko we go i za sad funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych gwa ran tu je wy peł nia nie man -
da tu rad ne go w spo sób za pew nia ją cy re ali za cję po stu-
la tów śro do wi ska dział ko we go oraz do za wie ra ni po ro zu -
mień wy bor czych z ty mi ugru po wa nia mi i ko mi te ta mi
wy bor czym któ re współ dzia ła ją z na szą or ga ni za cją 
i w swo ich pro gra mach uwzględ niaj spra wy ro dzin dział -
ko wych. Do tych cza so we, po zy tyw ne do świad cze nia na
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STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 27 lu te go 2010 r.
w spra wie pi sma Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Po zna niu cał ko wi cie nie zga dza się z wnio ska mi Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich skie ro wa ny mi do Mi ni stra In -
fra struk tu ry pod wa ża ją cy pra wo moc ność gło so wa nia 
w II ter mi nie bez wzglę du na ilość obec nych człon ków
PZD na wal nych ze bra niach ROD. Za zna czyć na le ży, że
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich w ogó le po mi nął ja ką kol -
wiek kon sul ta cję i za dnie dział kow ców w pod no szo nej
spra wie. Sto imy na sta no wi sku, iż po dej mo wa nie uchwał

w II ter mi nie ze bra nia ROD nie po zba wia dział kow ców
ich praw związ ko wych, a jed no cze śnie po zwa la Ogro do -
wi na wła ści we funk cjo no wa nie w opar ciu o przy ję te 
i uchwa lo ne pro gra my.

Do pó ki w na szym Związ ku obo wią zy wać bę dzie pra -
wo, a nie obo wią zek uczest nic twa w ze bra niu człon ków
spo łecz no ści ogro do wej oraz do pó ki na sze spo łe czeń stwo
nie na uczy się w peł ni ko rzy stać z de mo kra cji na sze pra -
wo po zwa la na pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro dów.

Wi ce pre zes OZ w Po zna niu
/-/ inż. Je rzy Kucz ne ro wicz

Pre zes OZ PZD w Po zna niu
/-/dr. inż. Zdzi sław Śli wa 

Praw Oby wa tel skich i za pro po no wał, by wal ne ze bra nia
ROD za pro te sto wa ły w sta no wi skach prze ciw wy po wia -
da niu się w ich imie niu i bez ich upo waż nie nia. Mar sza -
łek Bło cho wiak obie cał po móc w usta no wie niu wła ści wej
współ pra cy OZ PZD z Wo je wódz kim In spek to rem Nad -
zo ru Bu dow la ne go w za kre sie nad zo ru nad dzia ła nia mi
in spek to rów niż sze go szcze bla oraz eg ze ku cji po sta no -
wień wy da nych przez te or ga ny.

W czę ści sta tu to wej przed sta wio no spra woz da nia 
z dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du, plan dzia ła nia i fi -
nan so wy na bie żą cy rok, za po zna no się z oce ną Okrę go -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Wi ce pre zes OZ PZD Je rzy
Kucz ne ro wicz przed sta wił pro jekt uchwa ły na kła da ją cy
na ogro dy dział ko we obo wią zek co rocz ne go skła da nia
spra woz dań z wy ko ny wa nych in we sty cji i re mon tów 
w ogro dach.  Za ję to się tak że spra wa mi sta tu to wy mi, 
w tym waż no ści wal ne go ze bra nia oraz za twier dze niem
uchwał pre zy dium OZ PZD. 

Po oży wio nej dys ku sji ze bra ni przy ję li za pro po no wa ne
przez Ko mi sję Uchwał i Wnio sków uchwa ły Okrę go we -
go Za rzą du oraz dwa sta no wi ska: w spra wie udzia łu dział -
kow ców w wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą do wych
oraz pi sma Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich.

Koń cząc ob ra dy pre zes OZ PZD za pro sił uczest ni ków
do od wie dze nia sto iska OZ PZD na wy sta wie ogrod ni czej
GAR DE NIA od by wa ją cej się na te re nie MTP. Z za pro -
sze nia sko rzy sta ło wie lu dział kow ców.

Pre zes OZ PZD
dr inż. Zdzi sław Śli wa

to wać zgod nie z prze pi sa mi sta tu tu PZD. W dys ku sji, któ -
ra wy wią za ła się po wy stą pie niu pre ze sów OZ głos 
w pierw szej ko lej no ści za bra li po sło wie na Sejm RP.  Wie -
sław Szcze pań ski prze ka zał in for ma cje o pla no wa nej
zmia nie pra wa bu dow la ne go, w ra mach któ rej moż na my -
śleć o za sto so wa niu prze pi sów abo li cyj nych dla dział kow -
ców, któ rzy wy bu do wa li po nadnor ma tyw ne al ta ny przed
1995 r. oraz o ewen tu al nym zrów na niu po wierzch ni al tan
w ogro dach miej skich i pod miej skich. Pod kre ślił jed nak,
że z ca łą sta now czo ścią na le ży wal czyć z sa mo wo la mi bu -
dow la ny mi i sku tecz nie eg ze kwo wać obo wią zu ją ce w tej
mie rze pra wo. Po seł Sta ni sław Ka lem ba od niósł się do
pod su mo wa nia ro ku 2009, w któ rym waż nym wy da rze -
niem był I Kon gres PZD i ro la, ja ką w nim ode gra ła de le -
ga cja dział kow ców po znań skich. Pod kre ślił, że doświad- 
cze nia mi nio ne go ro ku jed no znacz nie wska zu ją na po trze -
bę bu do wa nia więk szo ści par la men tar nej, go to wej sta nąć
w obro nie ogro dów i Związ ku. Nie wol no też dać się roz -
bić na ma łe sto wa rzy sze nia, któ re nie udźwi gną pro ble -
mu obro ny ogro dów dział ko wych przed ich prze ciw-
ni ka mi. Dla te go za waż ne uznał po par cie w wy bo rach sa -
mo rzą do wych i pre zy denc kich kan dy da tów spraw dzo -
nych i przy ja znych dla idei ogrod nic twa dział ko we go.
Po parł też po mysł wyj ścia z ini cja ty wą zmia ny za pi sów
w pra wie bu dow la nym, by unor mo wać ist nie ją cy stan rze -
czy i wyjść na prze ciw ocze ki wa niom dział kow ców. Po -
seł Sta ni sław Stec skry ty ko wał dzia łal ność Rzecz ni ka
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STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 27 lu te go 2010 r.
w spra wie udzia łu dział kow ców w wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą do wych

Wi ce pre zes OZ w Po zna niu
/-/ inż. Je rzy Kucz ne ro wicz

Pre zes OZ PZD w Po zna niu
/-/ dr. inż. Zdzi sław Śli wa

13. In for ma cja z ze bra nia Okr´ go we go Za rzà du PZD w Go rzo wie Wlkp.

W dniu 01 mar ca 2010 r. od by ło się XII ze bra nie Okrę -
go we go Za rzą du PZD. Uczest ni czy ło w nim 19 z 25

człon ków OZ PZD, Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej – Ma rian Lesz ko wicz oraz Prze wod ni czą ca

zo sta wia my w rę kach po wia to wych ko le giów pre ze sów,
któ re po win ny przy jąć za sa dę wspie ra nia tych, któ rzy da -
li się po znać ja ko praw dzi wi przy ja cie le ogro dów. Ale sa -
mo po pie ra nie kan dy da ta lub ugru po wa nia mo że być
nie wy star cza ją ce. W gro nie dział kow ców znaj du je się bo -
wiem wie le osób, któ re swo im do tych cza so wym za an ga -
żo wa niem i pra cą spo łecz ną da ją gwa ran cję wła ści we go
re pre zen to wa nia nie tyl ko śro do wi ska dział ko we go, ale 
i wspól no ty lo kal nej. Ist nie je za tem po trze ba więk sze go
udzia łu dział kow ców w wy bo rach w ro li kan dy da tów do
władz gmin, po wia tów i wo je wództw. De sy gno wa nie
kon kret nych kan dy da tów i po zo sta łe de cy zje w tym za -
kre sie po win ny za pa dać przede wszyst kim w ROD i w ko -
le giach pre ze sów ROD. W szcze gól no ści roz strzy gnię cia
wy ma ga kwe stia okre śle nia ko mi te tów lub ugru po wań, na
któ rych li stach po win ni zna leźć się kan dy da ci de sy gno -
wa ni przez PZD.

Dla te go też Okrę go wy Za rząd PZD, w ślad za KR PZD,
zwra ca się do wszyst kich dział kow ców i or ga nów Związ -
ku Okrę gu Po znań skie go o:

– po wszech ny udział w wy bo rach pre zy denc kich i sa -
mo rzą do wych;

– uwzględ nie nie w dzia ła niach ROD pro ble ma ty ki nad -
cho dzą cych wy bo rów;

– współ pra cę z ugru po wa nia mi po li tycz ny mi i ko mi te -
ta mi wy bor czy mi, któ re tra dy cyj nie dzia ła ją wspól nie 
z na szą or ga ni za cją i w swo ich pro gra mach uwzględ nia ją
in te re sy dział kow ców i Związ ku oraz de sy gno wa nie swo -
ich kan dy da tów na li sty tych ugru po wań i ko mi te tów wy -
bor czych;

– po par cie w zbli ża ją cych się wy bo rach pre zy denc kich
kan dy da ta, któ ry sta wał w obro nie ogro dów i dział kow -
ców w sy tu acjach licz nych za gro żeń dla po nad stu let nie -
go pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Spo łecz no ści ogro dów dział ko wych sta no wią re al ną si -
łę wy bor czą i mo gą w de cy du jąc) spo sób wpły wać na
skład sa mo rzą dów. Ko niecz nym jed nak sta je się pod je cie
ak cji pro pa gu ją cej sta no wi ska lo kal nych struk tur PZD
wśród na szych człon ków i ich ro dzin.

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu przyj mu je do wia -
do mo ści i w peł ni po pie ra Sta no wi sko wy ra żo ne przez KR
PZD 17 lu te go 2010 r. w spra wie ro li i po sta wy Związ ku
w wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą do wych. Uwa ża my,
że nad cho dzą ce wy bo ry pre zy denc kie i sa mo rzą do we bę -
dą waż nym wy da rze niem w ży ciu pu blicz nym na sze go
kra ju i lo kal nych spo łecz no ści. Udział w nich jest oby wa -
tel skim obo wiąz kiem i świa do mą de cy zją osób chcą cych
być ak tyw nym uczest ni kiem ży cia pu blicz ne go. Do tej
gru py na sze go spo łe czeń stwa za li cza się licz ne gro no pol -
skich dział kow ców. Los ogro dów dział ko wych, któ ry jest
obiek tem cią głej wal ki o trwa nie i po sza no wa nie pra wa
do ist nie nia wzbu dza po wszech ne za in te re so wa nie nie' tyl -
ko dział kow ców. Nie chcąc, by pro ble my dział kow ców
by ły roz wią zy wa ne bez sa mych za in te re so wa nych na le ży
za dbać o wła ści we przed sta wi ciel stwo dział kow ców w or -
ga nach sa mo rzą do wych. Tam bo wiem za pa da ją naj czę -
ściej de cy zje o przy szło ści ko lej nych ogro dów, o nie z-
będ nych li kwi da cjach, ale tak że o spo so bie ko rzy sta nia 
z dzia łek. Dział kow cy nie mo gą do wia dy wać się ostat ni 
o de cy zjach, któ re w sto sun ku do nich pod ję to. Ko niecz -
na jest ak tyw na po sta wa wy bor cza wszyst kich na szych
człon ków i peł na wie dza o lu dziach, któ rzy po tem sta no -
wić bę dą o lo sie oby wa te li i ich pra wach. Nie mo że my za -
tem po zo sta wiać na sze go lo su w rę kach osób o po glą dach
krań co wo róż nych od ocze ki wań dział kow ców. Aby tak
się nie sta ło waż ny jest przede wszyst kim udział dział kow -
ców w wy bo rach i od da nie gło sów na spraw dzo nych kan -
dy da tów, któ rzy w swo ich pro gra mach ma ją tro skę 
o roz wój ogrod nic twa i któ rzy swym do tych cza so wym
dzia ła niem do wie dli, że spra wy ogrod nic twa dział ko we go
są im bli skie i nie po zo sta wią dział kow ców bez wspar cia.
Wy bie raj my więc lu dzi, któ rzy nas nie za wie dli w prze -
szło ści i któ rzy do brze zna ją i ro zu mie ją na sze pro ble my.
Śro do wi sko dział kow ców wiel ko pol skich ma z więk szo -
ścią or ga nów sa mo rzą do wych miast i gmin do brą współ -
pra cę i od wie lu lat po myśl nie roz wią zu je trud ne pro ble my
ogro dów dział ko wych. Swo ich so jusz ni ków naj le piej zna -
ją lo kal ne spo łecz no ści. Dla te go też de cy zje o po par ciu
kon kret ne go ugru po wa nia czy ko mi te tu wy bor cze go po -
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STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du PZD w Go rzo wie Wlkp.

z dnia 1 mar ca 2010 ro ku
w spra wie prac pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry nad zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro -

dach dział ko wych

Od po nad 20 lat pol scy dział kow cy bez prze rwy są nę -
ka ni róż ne go ro dza ju po my sła mi wy bra nej przez nas wła -
dzy, któ re w efek cie zmie rza ją do li kwi da cji PZD. Jed ni
obie cu ją nam dział ki za dar mo, in ni za gro sze, a są i ta cy,
któ rzy wręcz otwar cie mów la. że chcą zli kwi do wać nasz
Zwią zek. Wszy scy re for ma to rzy – Ci w rzą dzie, w par -
tiach po li tycz nych wie dza, ze w mo men cie li kwi da cji Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców ruch dział ko wy prze sta nie
ist nieć. By li i ta cy co ocze ki wa li w trak cie trwa nia I Kon -
gre su PZD, że pad ną hi sto rycz ne sło wa „sztan da ry PZD
wy pro wa dzić”. To się jed nak nie sta ło. Po Kon gre sie wy -
szli śmy sil niej si, bar dziej zde ter mi no wa ni i zjed no cze ni. 
O swój Zwią zek bę dzie my wal czyć, a za do wód te go
niech świad czy po nad 600 tys. zło żo nych pod pi sów w
obro nie usta wy o ROD.

W ostat nim okre sie do tar ły do nas wia do mo ści, że do
li kwi da cji PZD rę kę przy kła da Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich i Mi ni ster In fra struk tu ry. Ape lu je my do Pań stwa 
– zo staw cie na szą usta wę w spo ko ju. Usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych jest do brą usta wą. Ow szem,
ta usta wa ro dzi ła się w wal ce – ale po wstał do ku ment do -

bry dla wła dzy i dział kow ców. Ape lu je my do Pa na Ce za -
re go Gra bar czy ka - Mi ni stra In fra struk tu ry o za prze sta nie
wszel kich prac zmie rza ją cych do zmia ny na szej usta wy.

Pa nie Mi ni strze je ste śmy użyt kow ni ka mi pra wie mi lio -
na dzia łek. Ko rzy sta z nich oko ło 4 mi lio nów oby wa te li
Pol ski, co sta no wi ok. 10 % na sze go spo łe czeń stwa. Pro -
du ku je my ol brzy mie ilo ści tle nu tak nie zbęd ne go do ży -
cia. Na na szych ogro dach ma ją swo je osto je pta ki 
i po ży tecz ne owa dy. Kwit ną kwia ty, a zie leń koi na sze
star ga ne ner wy. Czy to wszyst ko chce Pan zli kwi do wać,
za lać be to nem, a pta ki, drze wa, zie leń – ca łą bio róż no rod -
ność po ka zy wać w te le wi zji mó wiąc, że tak kie dyś by ło?
Czy Rząd, któ re go jest Pan człon kiem nie zda je so bie
spra wy z te go co jesz cze chce znisz czyć?

Pa nie Mi ni strze w imie niu 16 tys. dział kow ców okrę gu
go rzow skie go ape lu je my do Pa na o za prze sta nie prac nad
li kwi da cją Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Ma my pra -
wo do ma gać się by po zwo lo no nam żyć i cie szyć się na -
szym do rob kiem, efek tem pra cy na szych rąk. Pan rów nież
kie dyś bę dzie sta rym, a nie wszy scy ma ją moż li wość za -
miesz ka nia na La zu ro wym Wy brze żu, czy na Flo ry dzie.

Związ ku. Po nad to w dys ku sji za bra ło głos 7 człon ków
OZ. Po ru sza ne by ły te ma ty zwią za ne z re por ta ża mi w Pol -
sa cie i TVN – o pro ble mach osób za miesz ku ją cych w al -
ta nach.  Do dat ko wo po ru sza no spra wy wal nych ze bra -
niach spra woz daw czo-wy bor czych sta tu tu oraz spra woz -
dań. Od po wie dzi na py ta nia w dys ku sji udzie lił Pre zes
OZ, wi ce pre zes OZ oraz przed sta wi ciel KR PZD – Ma ria
Fojt. 

Ze bra nie przy ję ło 4 uchwa ły zgod nie z po rząd kiem ob -
rad oraz sta no wi sko w spra wie prac pro wa dzo nych w Mi -
ni ster stwie In fra struk tu ry nad zmia na usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ re zo sta nie prze sła ne do Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry, Pre ze sa KR PZD oraz wszyst kich
za rzą dów ROD.

Na ko niec ze bra nia Pre zes OZ PZD Ta de usz Śmi giel po -
dzię ko wał wszyst kim uczest ni kom za udział w ze bra niu,
a w szcze gól no ści przed sta wi cie lo wi KR PZD – Prze wod -
ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej – Ma rii Fojt.

Z po wa ża niem

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Piotr Wilms

Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej - Ma ria Fojt. Ze bra nie
otwo rzył Pre zes OZ PZD Ta de usz Śmi giel. Spo tka nie
prze bie ga ło w przy ja znej at mos fe rze, zgod nie z po rząd -
kiem ze bra nia po da nym w za pro sze niu. 

Skarb nik OZ – Ta de usz Cent kow ski – przed sta wił spra -
woz da nie fi nan so we OZ za 2009 rok oraz pre li mi narz fi -
nan so wy OZ na 2010 rok. 

Wi ce pre zes OZ – Piotr Wilms – przed sta wił spra woz -
da nie z dzia łal no ści OZ za 2009 rok.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej – Ma -
rian Lesz ko wicz – przed sta wił:

– spra woz da nie ko mi sji z ba da nia spra woz da nia fi nan -
so we go OZ za 2009 r.,

– wnio sek o za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go
OZ za 2009 r.,

– po zy tyw na opi nię do pre li mi na rza fi nan so we go OZ
na 2010 r.

Pre zes OZ Ta de usz Śmi giel oraz przed sta wi ciel KR
PZD – Ma ria Fojt omó wi li szcze gó ło wo ak tu al ną sy tu ację

41



14. Sta no wi sko Okr´ go we go Za rzà du Ma zo wiec kie go PZD w War sza wie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 4 mar ca 2010 r.
w spra wie ak tu al nej sy tu acji Związ ku i dzia łań Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go w obro nie usta wy

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki, z ogrom nym nie po ko -
jem ob ser wu je dzia ła nia po dej mo wa ne w sto sun ku do ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ ku. Wbrew wo li
bli sko 620 000 dział kow ców wy ra żo nej w obro nie na szej
usta wy, oraz sta no wi sku po nad 2600 uczest ni ków I Kon -
gre su PZD, po dej mo wa ne są w dal szym cią gu pra ce nad
zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Mi ni ster stwo In fra struk tu ry nie ukry wa, że pro wa dzi
„pra ce ana li tycz ne” nad na szą usta wą i funk cjo no wa niem
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. W tym ce lu zwró ci ło
się po in for ma cje do mię dzy na ro do wych Związ ków, po -
mi ja jąc jed no cze śnie Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Ta -
kie dzia ła nia moż na uznać za ba ga te li zo wa nie mi lio no wej
or ga ni za cji i jej człon ków, cho ciaż po dej mo wa ne dzia ła -
nia wła śnie ich do ty czą. 

W kre owa nie ne ga tyw ne go wi ze run ku Związ ku i je go
struk tur włą czył się Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, któ ry
wręcz su ge ru je Mi ni stro wi In fra struk tu ry pod ję cie dzia -
łań nad zmia ną na szej usta wy. Skar gi nie licz nych użyt -
kow ni ków dzia łek przed sta wia ne są, ja ko przy kła dy
gor szą cej, po wszech nej sa mo wo li wy stę pu ją cej w na
wszyst kich szcze blach Związ ku. Ta kie sta no wi sko Rzecz -
ni ka spo tka ło się ze zde cy do wa nym pro te stem dział kow -
ców i za rzą dów ROD z Ma zow sza. Do Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich skie ro wa li oni wy stą pie nia w obro nie usta -
wy i sze ro kiej rze szy spo łecz ni ków pra cu ją cych na rzecz
ogro dów i dział kow ców. Rzecz nik pod wa żył pra wi dło -
wość od by wa nia wal nych ze brań w dru gim ter mi nie. Su -
ge ro wał, że ta ki me cha nizm jest źró dłem wie lu nad użyć,
po nie waż nie wszy scy dział kow cy w nich uczest ni czą. Za -
po mniał jed nak pod kre ślić, że pra wo dział kow ca do
uczest ni cze nia w wal nym ze bra niu jest za gwa ran to wa ne
w obo wią zu ją cym Sta tu cie PZD i re gu la mi nie ROD. Pra -
wo ozna cza upraw nie nie a nie obo wią zek, z któ re go czło -
nek ogro du mo że, ale nie mu si sko rzy stać. 

Na zle ce nie Par la men tu, na te re nie wy bra nych gmin, od
sze re gu mie się cy pro wa dzo na by ła kon tro la, jed nak jej za -
kres skie ro wa ny zo stał przede wszyst kim na spra wy do ty -
czą ce Związ ku. Kon tro lu ją cym cho dzi ło o usta le nie, ja kie
ob cią że nia po no szą gmi ny na rzecz ogro dów za rów no pod
wzglę dem fi nan so wym jak i or ga ni za cyj nym. Ta ką kon -
tro lą ob ję te zo sta ło Mia sto Sto łecz ne War sza wa, ale to
Okręg udzie lał od po wie dzi na wie le py tań, w któ rych 
w wie lu przy pad kach oce nie mo gą być pod da ne prze pi sy
funk cjo nu ją ce w PZD i sku tecz ne ich eg ze kwo wa nie
przez or ga ny Związ ku. Za in te re so wa niem NIK cie szył się,
bo wiem pro blem bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za -
miesz ki wa nia na dział kach, ty tu łu praw ne go Związ ku do
grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy oraz co or ga ny PZD
ro bi ły, aby ogro dy zna la zły się w stu diach i pla nach miej -
sco wych.  

Przed sta wio ne fak ty w spo sób jed no znacz ny wska zu ją
na kon ty nu ację dzia łań zmie rza ją cych do sys te ma tycz ne -
go pod wa że nia wia ry god no ści Związ ku i wpro wa dza nia
za mę tu wśród dział kow ców, co mo że uła twić prze pro wa -
dze nie wszel kich zmian.

Zwra ca my z ca łą mo cą uwa gę na to, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców jest de mo kra tycz ną, sa mo dziel ną or ga ni za -
cją spo łecz ną, dzia ła ją cą na rzecz swo ich człon ków i spo -
łecz no ści lo kal nej.  Przy ję te w Związ ku roz wią za nia 
w za kre sie nad zo ru nad funk cjo no wa niem i fi nan sa mi 
w ogro dach, da ją gwa ran cje wła ści we go go spo da ro wa nia
i za rzą dza nia na wszyst kich szcze blach je go dzia ła nia. 

No wa, bo z 2005 r., usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych gwa ran tu je spo kój i bez pie czeń stwo ogro -
dom i dział kow com, na wet tym ob ję tym rosz cze nia mi.
Dla cze go za tem, za mie rza się bu rzyć do tych cza so we,
zgod ne z pol skim pra wem, spraw dzo ne ure gu lo wa nia 
w na szej or ga ni za cji? W za ist nia łej sy tu acji Okrę go wy Za -
rząd Ma zo wiec ki uzna je za ko niecz ną dal szą mo bi li za cję

Chce my mieć prze ko na nie, że ży je my w kra ju nor mal -
nych lu dzi, a nie wśród dzi czy. Dla te go jesz cze raz pro si -
my Pa na Mi ni stra o za prze sta nie wszel kich prac nad na sza
usta wą.

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Go rzo wie Wlkp.

Je ste śmy Po la ka mi i tu jest nasz dom. Prze stań cie go w
koń cu bu rzyć! Chce my wie rzyć, że ży je my w kra ju gdzie
wła dza słu ży lu dziom, gdzie sza nu je się wszyst kich bez
wzglę du na prze ko na nia re li gij ne i orien ta cje po li tycz ne.
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War sza wa, dnia 4 mar ca 2010 r. 

Sza now ni Pań stwo,

Po I Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ -
ry od był się w lip cu ubie głe go ro ku na si dział kow cy wo -
bec du żej czę ści uczest ni czą cych w nim ja ko za pro-
szo nych go ści, par la men ta rzy stów mie li przez pół ro ku
względ ny spo kój.

Wi docz nie czas ten bez pow rot nie mi nął bo ze wsząd sły -
chać i wi dać, a to z wy stą pień Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich Pa na dok to ra Ja nu sza Ko cha now skie go, a to Re -
dak tor „Rzecz po spo li tej” Pa ni Re na ty Kru py-Dąbrowskiej,
któ rej skar żą się dział kow cy na wszech wła dzę Związ ku.

Zno wu za ko tło wa ło się w In ter ne cie, ru szy ła la wi na
pism i pro te stów.

No bo jak mo że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich na szej
Prze świet nej Rzecz po spo li tej tak ostro re ago wać na skar -
gę garst ki lu dzi, któ rzy nie po win ni no sić imie nia dział ko -
wiec, bo nie zdo ła li prze czy tać pod sta wo wych do ku men -
tów ja kim jest Usta wa o Ogro dach Dział ko wych, Sta tu tu
PZD i Re gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go.
Bie da cy nie wie dzą, że Wal ne Ze bra nie człon ków od by -
wa ją ce się raz do ro ku, na któ re za wia do mie nia roz sy ła
się pocz tą lub przez ku rie rów Za rzą du Ogro du, ma ją za
za da nie usta le nie kie run ków dzia ła nia ogro du, za twier -
dza nie wy ko na nia pla no wych za dań ro ku po przed nie go
oraz usta le nie za dań na rok bie żą cy. Gdy by nie za pis 
o dru gim ter mi nie ze bra nia ni gdy nie moż na by uchwa lić
tych za dań o któ rych wy żej, bo wiem fre kwen cja na ze bra -
niach w or ga ni za cjach spo łecz nych po dob ne go jak na sze -
go ty pu kształ tu je się na po zio mie od 20 do 40% i ni gdy
nie moż na by ło by ze brać 50% wszyst kich człon ków by
ze bra nie by ło pra wo moc ne.

III. KOLEJNE LISTY DO RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH

Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie

No to do cze ka li śmy się!

Kto jak kto ale Rzecz nik Praw Oby wa tel skich na pew -
no to wie, ale dla so bie wia do mych a nam w do my śle ce -
lów wo li uda wać przy sło wio we go gre ka.

Jak moż na roz pę tać za mie sza nie w czte ro mi lio no wej
rze szy ogrod ni ków dział ko wych drę czo nych zresz tą od 
20 lat, po skar dze grup ki nie za do wo lo nych, a nie po fa ty -
go wać się spraw dze nia spra wy w Związ ku, no jak tak
moż na. Wy star czy ło za in te re so wać Pol ski Zwią zek Dział-
kow ców pi sem nie czy przez te le fon, a na tych miast Pan
Rzecz nik był by po in for mo wa ny o isto cie spra wy.

Pro szę wska zać czy jest ja ka kol wiek or ga ni za cja  spo -
łecz na w któ rej nie by ło by choć jed ne go, któ ry zna jąc
prze cież za sa dy dzia ła nia or ga ni za cji, do bro wol nie pod -
pi su jąc de kla ra cję człon kow ską po ja kimś cza sie ze so bie
zna nych po wo dów był prze ciw ny za sa dom na ja kie go -
dził się wcze śniej. Wi docz nie lu dziom po my li ły się za sa -
dy funk cjo no wa nia de mo kra cji i oni wła ści wie znaj du ją
po słuch u Pa na Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, a nie 
u rze szy po zo sta łych człon ków.

Te go nie po tra fi my zro zu mieć.
Wie rzę, że Pan Rzecz nik wy le czo ny ze świń skiej gry py

zaj mie się spra wa mi istot ny mi dla na sze go na ro du a w na -
wa le za jęć znaj dzie czas by po zo sta łą prze cież znacz ną
część dział kow ców za „da nie pla my” prze pro sić za po -
śred nic twem Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.  Du żą zna jo mo ścią rze mio sła dzien ni kar skie go
po pi sa ła się Pa ni Re dak tor Re na ta Kru pa-Dąbrowska 
z zna czą ce go dzien ni ka ja kim jest „Rzecz po spo li ta”.

Ro zu mie my, ze dla rze mieśl ni ka pió ra każ dy te mat to
brzę czą ce zło tów ki i te jak po wia da przy sło wie nie śmier -

la ta me cha ni zmy i pra wo, ja ki mi są usta wa, sta tut i re gu -
la min. Ma my na dzie ję, że na sza jed ność i de ter mi na cja 
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo -
sta ną wresz cie usza no wa ne przez Rząd, Par la ment, 
a dział kow cy i ich Zwią zek po zo sta wie ni w spo ko ju. 

OKRĘ GO WY ZA RZAD MA ZO WIEC KI
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

dział kow ców i struk tur Związ ku na Ma zow szu w obro nie
na szej usta wy i ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Po win -
ni śmy do trzeć do par la men ta rzy stów oraz przed sta wi cie -
li par tii i Rzą du, aby uświa do mić im, że PZD to mi lio no wa
or ga ni za cja, dzia ła ją ca w opar ciu o wy pra co wa ne przez
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Ko sza lin, 9 lu te go 2010 r.

Dział ko wiec z ROD „Mal wa” w Ko sza li nie, Pan Ksa we ry Go lub ski

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich
Zo sta łem moc no za sko czo ny Pań skim wy stą pie niem do

Mi ni stra In fra struk tu ry Pa na Ce za re go Gra bar czy ka. My
dział kow cy je ste śmy sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za -
cją spo łecz ną, po wo ła ną do re pre zen to wa nia i obro ny
praw dział kow ców wy ni ka ją cą z mo cy Usta wy o ogro -
dach dział ko wych. Twier dzi Pan, że wpły nę ły do Pa na
skar gi (lecz nie po da je Pan licz by skarg od pseu do dział -
kow ców)

Przed wy stą pie niem do Mi ni stra wi nien Pan za po znać
się do kład nie ze Sta tu tem i Re gu la mi nem na sze go Związ -
ku. W swo im wy stą pie niu po ru sza Pan tyl ko Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców po mi ja jąc ta kie Związ ki jak: PZŁ, PZW

i wie le in nych, któ re dzia ła ją na po dob nych pra wach jak
nasz Zwią zek. Nie za po znał się Pan z hi sto rią po wsta nia
Związ ku, któ ry ist nie je już po nad 120 lat, ani kto z po li -
ty ków w okre sie mię dzy wo jen nym był pre kur so rem za -
kła da nia ogro dów a był to Mar sza łek Jó zef Pił sud ski wraz
ze swą mał żon ką. Jak rów nież nie wziął Pan pod uwa gę
610 ty się cy pod pi sów praw dzi wych dział kow ców zło żo -
nych w Sej mie RP w Obro nie na sze go Związ ku.

Bio rąc pod uwa gę Pań skie wy stą pie nie od no szę wra że -
nie, że jest to wy stą pie nie na za mó wie nie któ rejś opcji po -
li tycz nej, po nie waż roz po czy na się wal ka o man da ty 
w no wych wy bo rach – wal ka o krze sła i sta no wi ska.

Z po wa ża niem dział ko wiec z 40-let nim sta żem 
/-/ Ksa we ry Go lub ski 

dzie ja mi nie trud no. I te mu Pa nu rów nież nie starczyło fa -
ty gi by się gnąć po te le fon i spra wę zba dać w Pol skim
Związ ku Dział kow ców.   

Po dob no nic na tym świe cie nie dzie je się bez przy czy -
ny, tak i w tych przy pad kach cho dzi o to by tak ła ko my ką -
sek ja kim są te re ny, któ re zaj mu ją ogro dy dział ko we na
te re nie miast sta no wią ce ogrom ne war to ści, w chwi li gdy
nie  ma w na szym Kra ju co sprze dać, sta ją się ta ki mi lu kra -
tyw ny mi war to ścia mi, że wal ka o nie po przez dys kre dy -
to wa nie na sze go Związ ku i ca łej or ga ni za cji łącz nie 
z na mi, się ga jąc po wy du ma ne ar gu men ty, świad czy o sła -
bo ści na sze go rzą du.

Po zo sta je py ta nie czy znaj dzie się w na szym Kra ju ktoś,
kto za da so bie na ty le tru du by prze ana li zo wać w spo sób
wy wa żo ny i spra wie dli wy sy tu ację Związ ku i miał na ty -
le au to ry te tu by tąp nąć no gą i po wie dzieć do syć, czy li ba -
sta – weź cie rę ce precz od tych cięż ko pra cu ją cych lu dzi.

Zwra ca my się z proś bą do Pa na o spo wo do wa nie so lid -
ne go spraw dze nia isto ty dzia ła nia na sze go Związ ku 
i za prze sta nie ata ków na lu dzi, któ rym chce się pra co wać
w zie mi trak tu jąc plon swo ich rąk ja ko przy jem ność i wy -
po czy nek, na któ ry w ku ror tach ich nie stać.

Z po wa ża niem 
W imie niu dział kow ców 
Okrę gu ko sza liń skie go

Pre zes PZD OZ
/-/ Sta ni sław Su szek

dzą. Ale w tym przy pad ku te brzę czą ce mo ne ty z da le ka
trą cą za pasz kiem i to nie zbyt aro ma tycz nym. 

Jak mo że rze tel ny dzien ni karz bez do głęb ne go spraw -
dze nia wszyst kich oko licz no ści, a przede wszyst kim
spraw dze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców na pi sać
ta kie bzdu ry. Pa ni Re dak tor przy łą czy ła się do gło sów uja -
da ją cych na Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Do te go do szedł głos Pa na Mi ro sła wa Wró blew skie go
dy rek to ra Ze spo łu Pra wa Kon sty tu cyj ne go i Mię dzy na ro -
do we go w Biu rze Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, czło -
wie ka jak na le ży do mnie my wać wszech stron nie wy kształ -
co ne go, któ re go za in try go wa ła bzdu ra pod ję ta przez nad -
gor liw ców, na ja kimś Wal nym Ze bra niu, któ ra nie ma 
w na szych pra wach sta no wio nych za sto so wa nia, że wy -
rzu ca się dział kow ców, któ rzy nie chcą peł nić noc nych
dy żu rów w obro nie przed zło dzie ja mi. Z na szej wie dzy
dłu go let nich dzia ła czy Związ ku ni gdy nie by ło i nie bę -
dzie ta kiej pod sta wy do po zba wie nia praw człon kow skich.

Kra jo wa Ra da za le ca tam gdzie to moż li we by ochro nę
prze ję ły wy spe cja li zo wa ne agen cje by dział kow cy nie peł -
ni li dy żu rów bo nie ma moż li wo ści ich ubez pie cze nia na
wy pa dek nie szczę ścia, o któ re w star ciu fi zycz nym ze zło -
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ROD „Ma lin ka” w Su wał kach 

Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

Su wał ki, 8 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD „Sto krot ka” w Strze go miu

Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sto krot ka”

w Strze go miu po za po zna niu się z Pa na pi smem z dnia 18
stycz nia br. do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru
nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców po -
sta no wił za pro te sto wać i przed sta wia swo je uwa gi do tez
za war tych w Pań skim wy stą pie niu. 

Z za że no wa niem i ubo le wa niem stwier dza my, że kwe -
stio nu je Pan Rzecz nik za pi sa ne w sta tu cie PZD pra wo,
któ re go le ga lizm był ba da ny przez KRS przed re je stra cją
PZD. Kwe stio no wa nie pra wa do od by cia wal nych ze brań
w dru gim ter mi nie, któ re jest do pusz czal ne, jak sam Pan
za uwa ża pod wa run kiem, że ma ją cy pra wo uczest nic twa
w ze bra niu człon ko wie Związ ku zo sta li o tym po in for mo -
wa ni w za wia do mie niu, świad czy o nie zna jo mo ści funk -

cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. Za rząd ROD ma re -
gu la mi no wy obo wią zek za pro sić na wal ne ze bra nie każ -
de go dział kow ca ogro du – człon ka PZD po wia da mia jąc
go na pi śmie o ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne -
go ze bra nia. Do dat ko wo w za wia do mie niach po da je się
ter min wy ło że nia do wglą du ma te ria łów spra woz daw -
czych, któ re są do stęp ne dla wszyst kich dział kow ców. Sta -
tut PZD da je pra wo uczest nic twa w ze bra niu wszyst kim
człon kom Związ ku w da nym ogro dzie dział ko wym. Trud -
no obar czać wi ną Za rzą dy ROD czy w ogó le Zwią zek, że
z te go pra wa w du żym pro cen cie nie chcą ko rzy stać sa mi
dział kow cy, być mo że tak że ci któ rzy skar żą się Pa nu.

Gdy by śmy w każ dej sfe rze ży cia pu blicz ne go bez -
względ nie wy ma ga li uczest nic twa oby wa te li w wy bo rach

w dru gim ter mi nie w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
i zwią za nych z tym we dług Pa na wie le nie pra wi dło wo ści
i nad użyć są rów nież nie pra wi dło we i bez po śred nio ude -
rza ją w Usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. 

Po wo ła ny ja ko or gan do ochro ny wol no ści i praw Kon -
sty tu cyj nych pu bli ku je Pan nie spraw dzo ne i nie praw dzi -
we oskar że nia w sto sun ku do Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców, ma jąc na ce lu zmia nę usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, na wet ape lu je Pan do Mi ni stra In fra -
struk tu ry o zmia nę tej Usta wy. Uwa ża my, że dzia ła nia te
ma ją cha rak ter po li tycz ny, do dzia łań po li tycz nych moż -
na za li czyć rów nież te le wi zyj ne wy stą pie nie Pa na o uka -
ra nie Mi ni stra Zdro wia. Ta kim po stę po wa niem tra ci Pan
za ufa nie u Po la ków.

Li czy my, że nie spraw dzo nych i nie praw dzi wych in for -
ma cji nie bę dzie Pan po da wał do pu blicz nej wia do mo ści,
gdyż spo sób ta kie go dzia ła nia jest niezgod ny pra wem.

Uwa ża my, że Pan za nie cha wszel kich dzia łań wy mie -
rzo nych w Zwią zek i Usta wę o ROD.

Z po wa ża niem

Pre zes Za rzą du ROD „Ma lin ka”
/-/ Da niel Pa ciu ka nis

W na wią za niu do Pa na pi sma Nr. RPO – 600891-
1/09/AK z dnia 18.01.2010 r. skie ro wa ne go do Mi ni stra
In fra struk tu ry do ty czą ce go bra ku nad zo ru nad dzia łal no -
ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców i za strze żeń co do
za sad no ści od by wa nia w dru gim ter mi nie wal nych ze brań
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, wy ra ża my zde cy -
do wa ne obu rze nie z po wo du te go, że Pan ja ko Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich po da je nie spraw dzo ne i nie praw dzi -
we za rzu ty, a tak nie po win no być.

Na pod sta wie art. 38 Usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. – nad zór nad dzia łal no -
ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców spra wu je mi ni ster
wła ści wy do spraw śro do wi ska, a z dniem 15 li sto pa da
2008 r. usta wo daw ca prze ka zał te kom pe ten cje Mi ni stro -
wi In fra struk tu ry. Twier dze nie Pa na, cy tu ję: „w mo im
prze ko na niu w wa run kach de mo kra tycz ne go pań stwa
praw ne go nie po wi nien bo wiem funk cjo no wać – re ali zu -
ją cy istot ne funk cje pu blicz ne i zrze sza ją cy na za sa dzie
przy mu so wo ści wszyst kich pol skich dział kow ców – pod -
miot, któ ry nie pod le ga nad zo ro wi” – jest nie praw dzi we.
Na to miast za rzu ty do ty czą ce od by wa nia wal nych ze brań
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Strze gom, 8 lu te go 2010 r.

/-/ Bia łek Jó zef/-/ Czu pis Zdzi sław/-/ Ga weł Cze sław/-/ Hal czuk Wła dy sław

/-/ Le siń ska Iwo na/-/ Pie siak Agniesz ka/-/ Ro dak Zbi gniew

/-/ Ru sak Sta ni sław/-/ Żar czyń ska Kry sty na

Za rząd ROD „Dęb ni ki” w Kra ko wie

Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

Sza now ny Pa nie,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Dęb ni ki” 

w Kra ko wie czu je się zo bo wią za ny do zwró ce nia Pań skiej
uwa gi na spra wy po ru sza ne w „Rzecz po spo li tej”, w ar ty -
ku le pt. „Dział kow cy skar żą się na wszech wła dzę związ -
ku”. Uwa ża my, że treść za war ta w tej pu bli ka cji to ja kieś
nie po ro zu mie nie.

PZD jest or ga ni za cją dzia ła ją cą jaw nie i praw nie, a wła -
dze Związ ku są ogól nie do stęp ne pod zna nym ad re sem.
Każ dy mo że się zwró cić o wy ja śnie nie nur tu ją cych go
kwe stii. 

Na sze zdzi wie nie bu dzi fakt, iż Pan rów nież nie za po -
znał się z usta wą o ROD, sta tu tem – ak ta mi praw ny mi, co

do któ rych ne ga tyw nych uwag nie mie li za twier dza ją cy
te do ku men ty. Zdu mie nie bu dzi też fakt, że kil ku na stu (na
mi lion) dział kow ców nie chce re spek to wać prze pi sów
związ ko wych i to zaj mu je tak bar dzo Pań ską uwa gę. To
tak, jak by kil ku na stu oby wa te li w mie ście kwe stio no wa -
ło ce nę prze jaz du ko mu ni ka cją miej ską i na ich żą da nie
ce nę tę trze ba by ło zmie nić.  Tak ży wa re ak cja na mar gi -
nal ną licz bę nie za do wo lo nych utwier dza nas w prze ko na -
niu, że jest w dal szym cią gu par cie na in ge ren cję w spra wy
dział kow ców i PZD. In ge ren cja ta, zda je się być skła do -
wą na gon ki z wie lu stron, a ce lem – li kwi da cja tak upra -
gnio na przez nie chęt nych ogro dom dział ko wym.

wem PZD i ich nie obo wią zu ją jej za pi sy, że ogro dy dział -
ko we nie słu żą np. do za miesz ki wa nia. Ła miąc za kaz za -
miesz ki wa nia or ga ny te mel du ją dział kow ców na te re nie
ogro dów, wca le nie przej mu jąc się fak tem, że ogród i dział -
ka nie jest przy sto so wa na do za miesz ki wa nia. To nie Zwią -
zek po wi nien za pew niać oby wa te lom miesz ka nia a wła śnie
or ga ny ad mi ni stra cji po win ny o to za dbać.

Nie sły sze li śmy do tych czas aby kto kol wiek z biu ra RPO
zaj mo wał się oby wa te la mi za miesz ku ją cy mi na dział kach
bez wzglę du na to czy są czy nie są człon ka mi PZD. Wo -
bec po wyż sze go ocze ku je my od Pa na Rzecz ni ka za in te re -
so wa nia się np. pro ble mem sa mo wo li bu dow la nych 
i za miesz ki wa nia w ogro dach. Je śli ogro dy mia ły by speł -
niać in ną funk cję niż to za pi sa no w usta wie o ROD z 2005 r.
to na le ża ło by je do fi nan so wać, gdyż funk cjo nu ją one wy -
łącz nie w opar ciu o zbie ra ne skład ki swo ich człon ków.
Pro ble mu bra ku miesz kań i bez ro bo cia nie moż na prze -
no sić na bar ki PZD i po szcze gól nych ogro dów oraz oskar -
żać nasz Zwią zek i je go or ga ny o nie de mo kra tycz ne
za rzą dza nie i dzia ła nie na szko dę swo ich człon ków.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pod pi sy człon ków za rzą du obec nych na ze bra niu:

przy co naj mniej 50% fre kwen cji to wy bór Pa na na sta no -
wi sko Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich tak że na le ża ło by
za kwe stio no wać, wszak zo stał Pan wy bra ny przez par la -
ment RP któ ry po par ło za le d wie 40% wy bor ców.

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku. W de mo kra tycz nym pań -
stwie pra wa nikt nie mo że być zmu sza ny do uczest nic twa
na wet raz w ro ku w wal nym ze bra niu w dru gim, trze cim
czy dzie sią tym ter mi nie. To jest wy łącz nie wy bór człon -
ka związ ku któ ry do ko nu jąc ta kie go wy bo ru, tym sa mym
zga dza się aby to in ni de cy do wa li za nie go o waż nych
spra wach.

Nie ma my nic prze ciw nad zo ro wi or ga nów pań stwa nad
dzia łal no ścią na szej or ga ni za cji. Ocze ku je my wła śnie, nad -
zo ru nad dzia ła nia mi ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą -
do wej w za kre sie re ali za cji za pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Pra gnie my, że by na sza usta wa by -
ła po strze ga na ja ko akt praw ny obo wią zu ją cy wszyst kie or -
ga na ad mi ni stra cji, by śmy nie mu sie li słu chać stwier dzeń
przed sta wi cie li ad mi ni stra cji lo kal nych np. ewi den cji lud -
no ści lub służb po rząd ko wych że usta wa o ROD jest pra -
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Pre zes
/-/ Ewa Bła chut

Kra ków, 8 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD „Aster w Żo rach 

Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

LIST OTWAR TY
Do ty czy:

Pi sma nr RPO -600891-I/09/AK Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, Pa na Ja nu sza Ko cha now skie go, 
do Mi ni stra In fra struk tu ry, Pa na Ce za re go Gra bar czy ka

Wi ce pre zes
/-/ Ewa Su gier

Wi ce pre zes 
/-/ Wie sław Pro chwicz

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Peł ni sza cun ku dla pia sto wa ne go przez Pa na Urzę du,

jak i Pa na osią gnięć, w naj wyż szej tro sce o po dej mo wa -
ne przez Pa na de cy zje i dzia ła nia, pra gnie my pod kre ślić,
iż naj wy raź niej zo stał Pan wpro wa dzo ny w błąd w kwe -
stii rze ko mych nie pra wi dło wo ści. W związ ku z po wyż -
szym, po zwo li li śmy so bie od nieść się do po szcze gól nych
frag men tów pi sma nr RPO -600891-I/09/AK do Mi ni stra
In fra struk tu ry, Pa na Ce za re go Gra bar czy ka, w ce lu wy ja -
śnie nia za ist nia łe go nie po ro zu mie nia oraz wy ka za nia, że
obec ny stan rze czy w ów cze snej rze czy wi sto ści spo łecz -
nej nie jest ni czym nie na tu ral nym, jak i nie przy czy nia się
w żad nym wy pad ku do ma ni pu la cji.

W pi śmie da to wa nym na 18/01/2010 stwier dza Pan, iż:
„Zwra ca ją się do mnie oso by z licz ny mi skar ga mi na dzia -
łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców”. Nie zmier nie
cie szy nas, że Pan Rzecz nik nie po zo sta je obo jęt ny na wet
na bar dzo nie licz ne gło sy. Tym nie mniej war to zwró cić
uwa gę, że lep szym i obiek tyw nym kry te rium wy bo ru, mo -
ty wu ją cym do dzia ła nia lub za nie cha nia, był by sto su nek
skar żą cych się do ogó łu dział kow ców zrze szo nych w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców, a nie li czeb ność skarg. 
W prak ty ce bo wiem na wet nie licz na grup ka mo że wy ge -
ne ro wać licz ne skar gi. Ko re spon den cja do Pa na Mi ni stra
za wie ra tak że za rzut wo bec re gu la mi nu ro dzin nych ogro -

Pra wo uczest ni cze nia w wal nym ze bra niu ma każ dy czło -
nek PZD w ogro dzie, a czy z nie go ko rzy sta, to zu peł nie
in na spra wa. Z ubo le wa niem trze ba stwier dzić, że nie bio -
rą cy udzia łu w wal nych ze bra niach, sa mi de cy du ją o bra -
ku swo je go gło su w waż nych spra wach. Szko da.

W obro nie usta wy o ROD opo wie dzia ło się bli sko 
620 tys. dział kow ców, jest to ogrom na licz ba. Po zo sta li to
ci, któ rzy się nie wy po wie dzie li, ale ak cep tu ją prze pi sy,
cze go naj lep szym do wo dem jest fakt, iż w dal szym cią gu
są z na mi. Nie re zy gnu ją! Czy moż na po mi jać ich zda nie? 

Pod su mo wu jąc uwa ża my, że obec na usta wa o ROD mu -
si po zo stać w nie zmie nio nym kształ cie. Jest pra wi dło wo
skon stru owa na, za pew nia bez pie czeń stwo, dba o in te re sy
dział kow ców do brze im słu żąc, gwa ran tu je roz wój ogro -
dów i utrzy ma nie idei ru chu dział ko we go w Pol sce.

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Ocze ku je my od Pa na przy chyl no ści w słusz nej spra wie

dział kow ców, mi lio na pol skich ro dzin, a nie kil ku na stu
osób nie zga dza ją cych się z po rząd kiem praw nym 
w Związ ku. 

Z wy ra za mi sza cun ku
Za Za rząd

Za rzut ja ko by PZD dzia ła ło bez nad zo ru jest ab so lut nie
bez pod staw ny. Ma my na dzie ję, że w Pol sce nie ma in sty -
tu cji, któ ra nie by ła by nad zo ro wa na.

Pro po no wa ny w usta wie o ROD nad zór nad PZD, otrzy -
ma ło Mi ni ster stwo Śro do wi ska, co zmie nio no w li sto pa -
dzie 2008 ro ku (bez kon sul ta cji z PZD) na Mi ni ster stwo
In fra struk tu ry a po za tym pra wo o sto wa rzy sze niach mó -
wi o nad zo rze nad Związ kiem. Wy da je się, że tak pro ste
za leż no ści po win ny być zro zu mia łe.

Na stęp ny za rzut dot. zwo ły wa nia i od by wa nia wal nych
ze brań w dru gim ter mi nie a tak że waż no ścią po dej mo wa -
nych uchwał bez wzglę du na licz bę związ kow ców, to ko -
lej ny za rzut bez pod staw ny. Ten za pis znaj du je się 
w Sta tu cie uchwa lo nym przez Kra jo wy Zjazd De le ga tów
PZD i za re je stro wa ny w KRS.

Wal ne ze bra nia w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
gwa ran tu ją i wpro wa dza ją ład or ga ni za cyj ny, pla nu ją i po -
zwa la ją re ali zo wać za da nia zgod nie z wo lą uczest ni ków
ze bra nia. De mo kra tycz nie pod ję te uchwa ły na kre śla ją po -
praw ne go spo da ro wa nie środ ka mi i ma jąt kiem ogro dów,
za pew nia ją je go wła ści we i ocze ki wa ne funk cjo no wa nie.
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Żo ry, 6 lu te go 2010 r.

Pa ni Elż bie ta Go mu ła z Kro sna Od rzań skie go
Pan
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich!
Pra gnę na Pa na rę ce zło żyć sło wa ubo le wa nia, obu rze -

nia, go ry czy w związ ku z pod ję ty mi przez Pa na dzia ła nia -
mi w spra wie nad zo ru nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w kon tek ście otrzy my wa nych przez Pa na
Urząd skarg od osób kwe stio nu ją cych za pi sy i po sta no wie -
nia sta tu tu i re gu la mi nu Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

rych ze brań, obiek tyw nie nie za leż nej od re gu la mi nu. Jak
wspo mnie li śmy, zgod nie z re gu la mi nem ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, każ dy dział ko wiec mu si być sku tecz nie
po in for mo wa ny o rze czo nych ze bra niach. Tym sa mym re -
gu la min de fac to wpły wa na pod nie sie nie fre kwen cji. Co
wię cej, pod no sze nie ar gu men tu fre kwen cji jest nie lo gicz -
ne i nie zgod ne z za sa da mi wol no ści, któ re Pan Rzecz nik
na mo cy ar ty ku łu 208 Kon sty tu cji RP wi nien strzec
(„Rzecz nik Praw Oby wa tel skich stoi na stra ży wol no ści 
i praw czło wie ka i oby wa te la okre ślo nych w Kon sty tu cji
oraz w in nych ak tach nor ma tyw nych”). Ar ty kuł 31 pkt. 2
Kon sty tu cji bo wiem mó wi, iż: „Każ dy jest obo wią za ny
sza no wać wol no ści i pra wa in nych. Ni ko go nie wol no
zmu szać do czy nie nia te go, cze go pra wo mu nie na ka zu -
je”. A pol skie pra wo nie na ka zu je uczest nic twa w wy bo -
rach pre zy denc kich, par la men tar nych, czy też sa mo rzą-
do wych, dla te go tym bar dziej re gu la min ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych nie mo że zmu szać dział kow ców do ob -
li ga to ryj ne go udzia łu w po dej mo wa niu de cy zji, że by dać
za dość wy obra że niom osób skar żą cych się na ma łą licz bę
osób po dej mu ją cych nie któ re de cy zje. Wszak wol ność
dzie li my na „wol ność do”, czy li wol ność do po dej mo wa -
nia de cy zji, jak i „wol ność od”, czy li brak przy mu su, 
a w tym przy pad ku bę dzie to brak przy mu su uczest nic twa
w ogro do wych ze bra niach i gło so wa niach. Su ma su ma -
rum dział ko we ze bra nia są w peł ni de mo kra tycz ne oraz
zgod ne z isto tą wol no ści.

Ma my na dzie ję, że na sze ar gu men ty prze ko na ją Pa na
Rzecz ni ka, iż nie ma ko niecz no ści po szu ki wa nia or ga nu
wła ści we go do ob ję cia nad zo ru nad dzia ła nia mi Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, gdyż funk cjo nu je on, po dob nie
jak ro dzin ne ogro dy dział ko we, w opar ciu o kla row ne, cał -
ko wi cie de mo kra tycz ne za sa dy. Za chę ca my tak że do
przyj rze nia się funk cjo no wa niu ogro du dział ko we go od
we wnątrz. My sa mi, jak i na si dział kow cy, z przy jem no -
ścią po dzie li my się na szą wie dzą, spo strze że nia mi, na stro -
ja mi oraz z chę cią od po wie my na wszel kie py ta nia 
i wąt pli wo ści Pa na Rzecz ni ka. Za pra sza my do bu du ją cej
i kon struk tyw nej de ba ty na neu tral nym grun cie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Za rząd ROD „Aster”

/-/ 4 pod pi sy

dów dział ko wych. Zgod nie ze sło wa mi Pa na Rzecz ni ka
re gu la min ten po zwa la: „aby wal ne zgro ma dze nie człon -
ków ogro du od by wa ło się w dru gim ter mi nie, pół go dzi -
ny po wy zna czo nej go dzi nie roz po czę cia w pierw szym
ter mi nie, o ile w za wia do mie niu o ze bra niu po da no rów -
nież moż li wość od by cia go w dru gim ter mi nie i po uczo -
no człon ków o tym, że uchwa ły pod ję te w dru gim ter mi nie
są waż ne i obo wią zu ją wszyst kich człon ków ogro du bez
wzglę du na licz bę obec nych na ze bra niu”. Nie do pa try -
wa li by śmy się w tym za pi sie furt ki do ja kich kol wiek ma -
ni pu la cji. Jest on wy ra zem prag ma tycz ne go po dej ścia do
te ma tu. In ten cją twór cy re gu la mi nu by ło unik nię cie pa ra -
li żu sa mo rząd no ści we wnątrz ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych ze wzglę du na ni ską fre kwen cję. Sko ro każ dy
dział ko wiec jest in for mo wa ny o wspo mnia nym ze bra niu
człon ków ogro du w pierw szym ter mi nie i po ucza ny 
o moż li wo ści od by cia go w dru gim ter mi nie, pół go dzi ny
póź niej, to nic nie stoi na prze szko dzie, że by za in te re so -
wa ni w de mo kra tycz ny spo sób po dej mo wa li de cy zje o lo -
sie ogro du, szcze gól nie że in for mo wa nie o wszel kich
ze bra niach mu si być sku tecz ne. Przez sku tecz ne in for mo -
wa nie, czy jak kto wo li, za wia da mia nie o ze bra niu ro zu -
mie my pod pi sa nie przez dział kow ca oświad cze nia, iż
za po znał się z da tą, go dzi ną, miej scem i re gu la mi nem ze -
bra nia tu dzież, gdy by oka za ło się, że jest cza so wo nie -
uchwyt ny, po in for mo wa nie o ze bra niu li stem po le co nym
za po śred nic twem Pocz ty Pol skiej. Ta kie stan dar dy są po -
wszech nie sto so wa ne na wet przez in sty tu cje pań stwo we 
i nie po win ny bu dzić ni czy je go zdzi wie nia lub sprze ci wu.

Do dat ko wo przy ta cza Pan ni niej sze ar gu men ty skar żą -
cych się prze ciw re gu la mi no wi ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, któ ry ich zda niem: „jest źró dłem wie lu nie -
pra wi dło wo ści i nad użyć, w tym po zwa la na po dej mo wa -
nie zo bo wią zań fi nan so wych przez ogród dział ko wy przez
ma łą gru pę człon ków”.

Na szym zda niem po ten cjal ne po dej mo wa nie tych że zo -
bo wią zań przez ma łą gru pę człon ków nie po win no być
za rzu tem i by naj mniej nie wy ni ka z ułom no ści re gu la mi -
nu. Jest ono skut kiem ni skiej fre kwen cji pod czas nie któ -
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Ło cho wi ce, 27 stycz nia 2010 r.

Uczest ni cy re jo no wej na ra dy pre ze sów za rzą dów ROD w Sie ra dzu

Sza now ny Pan dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa 

Uczest ni cy re jo no wej na ra dy pre ze sów za rzą dów ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, od by tej w dniu 8 lu te go
2010 ro ku w Sie ra dzu, re pre zen tu ją cy 5233 dział kow ców
i ich ro dzi ny, za po zna li się z tre ścią pań skie go pi sma 
z dnia 18.01.2010 ro ku, skie ro wa ne go do Mi ni stra In fra -
struk tu ry, opu bli ko wa ne go na stro nie in ter ne to wej
www.rpo.gov.pl, za sta na wia ją się, skąd u Pa na na gła zmia -
na w na sta wie niu do PZD.

Od no si my wra że nie, że I Kon gres PZD, któ ry od był się
w dniu 14 lip ca 2009 ro ku pod ha sła mi: „Zwią zek to my
- mi lion pol skich dział kow ców” oraz „Na sza usta wa – tra -

dy cja i przy szłość Ogro dów”, nie zo stał do strze żo ny przez
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Kon gres, na któ rym
obec nych by ło 2600 człon ków Związ ku oraz 300 go ści
za pro szo nych, udo wod nił jed ność i si łę Związ ku. Ha sło
„Na sza usta wa – tra dy cja i przy szłość Ogro dów”, zo sta ło
wy łu ska ne z usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku (czy
Sejm RP po peł nił błąd przyj mu jąc za pi sy tej usta wy?).

Pod wa ża nie pra wo moc nych za pi sów w pod sta wo wym
do ku men cie praw nym ja kim jest Sta tus PZD opra co wa -
ny w opar ciu o przy wo ła ną usta wę, na szym zda niem jest
nad uży ciem. To nie zro zu mia ła, nad mier na tro ska o PZD.

pod wpły wem gru py osób a tak że przy nie spraw dzo nych
in for ma cjach Pan Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po dej -
mu je kro ki zmie rza ją ce do zmian prze pi sów usta wy
uchwa lo nej przez Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej oraz ne -
gu je de cy zje są du, za pi sa ne w Kra jo wym Re je strze Są do -
wym. Tym bar dziej, że usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych po par ła gru pa li czą ca po nad 620 tys. osób.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie jest je dy ną or ga ni za cją
spo łecz ną, któ rej to je stem człon kiem. Wstę po wa łam do or -
ga ni za cji na za sa dzie peł nej do bro wol no ści. W za mian
otrzy mu ję moż li wość re ali za cji mo ich za in te re so wań, speł -
nie nia ma rzeń, roz wo ju fi zycz ne go i in te lek tu al ne go.

Sta jąc się człon kiem or ga ni za cji mia łam i mam peł ną
świa do mość o wy ni ka ją cych z te go ty tu łu pra wach i obo -
wiąz kach. Mo gę stwier dzić, że w peł ni ko rzy stam z te go
i je stem za do wo lo na.

Na pa wa mnie roz go ry cze niem fakt, że ostat nie kil ka lat
jest dla mnie dział kow ca okre sem sta gna cji i nie pew no -
ści. Dział ka ogro do wa po trze bu je roz wo ju. Ko lej ne za pę -
dy i po my sły elit rzą dzą cych w sto sun ku do ogro dów
dział ko wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców po wo du -
ją mo ją oba wę o za in we sto wa nie środ ków fi nan so wych
w mo ją dział kę. Pro szę zwró cić uwa gę, że pi szę „MO JĄ
DZIAŁ KĘ”, po nie waż wszyst ko znaj du ją ce się na niej jest
mo je, a nie Związ ku. Po wo du jąc li kwi da cję Związ ku tym
sa mym zo sta nie znisz czo na mo ja wła sność. Fak ty ta kie
dla mnie są nie do przy ję cia po nie waż cel i mo ty wy ja kie
te mu przy świe ca ją nie są ce lem nad rzęd nym w ro zu mie -
niu spo łecz nym.

Pro szę przy jąć wy ra zy sza cun ku, ży cze nia wszel kiej
oso bi stej po myśl no ści. 

Z po wa ża niem
/-/ Elż bie ta Go mu ła

Mo je sło wa ubo le wa nia są po dyk to wa ne tym, że Rzecz -
nik Praw Oby wa tel skich nie pod jął się wy ja śnie nia te ma -
tów skar gi w pierw szej ko lej no ści u źró deł czy li w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców.

Or ga ni za cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców li czy
oko ło mi lio na człon ków i każ dy ma pra wo pod wa run -
kiem, że jest człon kiem tej or ga ni za cji wnieść swój głos 
i wo lę w re ali za cję za dań sta tu to wych.

Licz ba uczest ni ków wal ne go ze bra nia jest skut kiem in -
dy wi du al nych de cy zji każ de go człon ka, jed nak że ona nie
zwal nia go od obo wiąz ku re ali za cji przy ję tych za dań sta -
tu to wych przez wal ne ze bra nie ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go. Ja ko dłu go let ni dział ko wiec nie wi dzę in ne go
roz wią za nia w kwe stii spo so bu prze pro wa dze nia wal nych
ze brań, niż te któ re zo sta ło za pi sa ne w sta tu cie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Przy ję te za sa dy zo sta ły wy pra co -
wa ne i spraw dzo ne na prze strze ni lat funk cjo no wa nia or -
ga ni za cji.

Obu rza mnie spo sób i dro ga za ła twie nia skarg a do ty -
czą cych Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Gru pa osób
pra gnie za chwiać or ga ni za cją dzia ła ją cą zgod nie z przy ję -
ty mi prze pi sa mi praw ny mi. War to by Pan wie dział, że
przy ję te za pi sy w Sta tu cie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców rów nież są za pi sa ne w in nych sta tu tach or ga ni za cji
dzia ła ją cych na pod sta wie usta wy o sto wa rzy sze niach.

Na su wa się też py ta nie dla cze go w przed mio to wej spra -
wie skar gi w pierw szej ko lej no ści nie wpły wa ły do Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Skła niam się ku stwier -
dze niu, że skar gi pi szą nie człon ko wie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, dla te go zo sta ła po mi nię ta ta na tu ral na
dro ga wnie sie nia skar gi. Obu rza ją ce jest rów nież to, że
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Sie radz, 8 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD „Mi mo za” w Gli wi cach

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
P. dr Ja nusz Ko cha now ski

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
Je ste śmy w przeded niu Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw -

czo – Wy bor cze go w na szym ogro dzie. Jest to waż ne wy -
da rze nie w ży ciu na szej spo łecz no ści w cza sie któ re go
do ko nu je my pod su mo wa nia ro ku ubie głe go oraz przyj -
mu je my za ło że nia do pra cy na rok bie żą cy. W tym ro ku
wy bie ra my po nad to no we wła dze na na stęp ną, czte ro let -
nią ka den cję. Tak dzie je się od kil ku dzie się ciu lat, co rocz -
ne ze bra nia to nor mal ny, wszyst kim zna ny ele ment
pra wi dło we go dzia ła nia ogro du, tu za pa da ją de cy zje do ty -
czą ce wy so ko ści opłat i ewen tu al nych za mie rzeń in we -
sty cyj nych, tu wresz cie każ dy uczest nik mo że swo bod nie
wy po wie dzieć się w istot nej dla sie bie spra wie. Ze bra nia
na ogół od by wa ją się w tzw. „dru gim ter mi nie” gdyż po -
mi mo wy sła nia za wia do mień imien nych z od po wied nim
wy prze dze niem cza so wym oraz roz wie sze nia ogło szeń 
o ter mi nie i miej scu ze bra nia, nie wszy scy na te ze bra nia
przy cho dzą. Znacz na część dział kow ców, zwłasz cza star -
szych, w ze bra niach nie uczest ni czy, ale w peł ni ak cep tu -
je pod ję te uchwa ły, po da ne po ze bra niu do pu blicz nej
wia do mo ści. Pi sze my to wszyst ko po ru sze ni tre ścią pań -
skie go wy stą pie nia do Mi ni stra In fra struk tu ry wła śnie w
kwe stii „dru gich ter mi nów” i nie ro zu mie my co skło ni ło
Pa na do na pi sa nia te go li stu. Naj wy raź niej nie za uwa żył
Pan, że cza sy bli sko stu pro cen to we go uczest nic twa spo łe -
czeń stwa we wszel kie go ro dza ju przed się wzię ciach mi -

nę ły oko ło 20-tu lat te mu. Na ze bra nia przy cho dzą lu dzie
ak tyw ni i prze ko na ni (słusz nie!) że ma ją istot ny wpływ
na funk cjo no wa nie ogro du, je że li ktoś w ze bra niu nie chce
uczest ni czyć, to na wet gdy by śmy or ga ni zo wa li je w in -
nym ter mi nie, ni cze go to nie zmie ni. Na le ży pod kre ślić, że
znacz na część osób spo śród tych, któ rzy na ze bra nia nie
przy cho dzą, chęt nie bie rze udział w in nych zgro ma dze -
niach or ga ni zo wa nych na ogro dach, np. w uro czy sto ściach
do żyn ko wych czy ju bi le uszo wych. Dla te go też pań skie
na wo ły wa nia do ob ję cia dział kow ców ja kimś szcze gól -
nym nad zo rem są dla nas za sko cze niem i to nie mi łym. Je -
że li Biu ro RPO nie dys po nu je peł ną wie dzą na te mat
funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych, to chy ba pro ściej
by by ło wy ja śnić wszyst kie wąt pli wo ści po przez wy mia -
nę po glą dów z na szym śro do wi skiem, niż for mu ło wać za -
rzu ty i pre cy zo wać wnio ski da le ko od bie ga ją ce od
rze czy wi sto ści. My chce my w spo ko ju upra wiać na sze
ogro dy, a nie cią gle bro nić się przed ab sur dal ny mi za rzu -
ta mi i oskar że nia mi. Koń cząc pro si my Pa na o po now ne
(mo że życz li we?) po chy le nie się nad spra wą ogro dów
dział ko wych w na szym kra ju, wni kli we ro ze zna nie fak -
tycz nych, a nie wy ima gi no wa nych pro ble mów i zwe ry fi -
ko wa nie nie for tun nych tez za war tych w wy stą pie niu do
Mi ni stra In fra struk tu ry. 

Z po wa ża niem 
Za rząd i przed sta wi cie le ROD 

„Mi mo za” w Gli wi cach
/-/ 12 pod pi sów Gli wi ce, 4 lu te go 2010 r.

Pod pi sa li uczest ni cy re jo no wej na ra dy
/-/ 16 pod pi sów

Pre zes OZŁ PZD
/-/ Iza be la Oże gal ska

wych. Czy do głęb nie Pan prze ana li zo wał za sad ność tych
rze ko mo licz nych skarg?

Co jest bar dziej de mo kra tycz ne, od by cie wal ne go ze -
bra nia w pierw szym ter mi nie, czy trzy dzie ści mi nut póź -
niej w dru gim ter mi nie? Na le ży pod kre ślić, że
za wia do mie nia o wal nym ze bra niu do star cza się z od po -
wied nim wy prze dze niem cza so wym.

Sza now ny Pa nie Dok to rze,
Do ro bek wie lu po ko leń za słu gu je na pod ję cie pró by

obiek tyw ne go spoj rze nia na mi lio no wą rze szę spo łe czeń -
stwa zor ga ni zo wa ną wo kół PZD.

Od no si my wra że nie, że zo stał Pan wy ko rzy sta ny w ce lach
po li tycz nych, co jest dla nas nie po ję te.

Pan, pra wy czło wiek, szczy cą cy się osią gnię cia mi cho -
ciaż by opu bli ko wa niem po nad 100 pu bli ka cji, z cze go
znacz na część zo sta ła prze tłu ma czo na na ję zyk nie miec ki i
an giel ski, nie do strze ga w na szym kra ju przy pad ków ła ma -
nia pra wa przez oby wa te li na in nej płasz czyź nie, tyl ko w
PZD. Skar gi (je śli ta kie by ły), do ty czą ce za strze żeń, co do
za sad no ści od by wa nia wal nych ze brań w dru gim ter mi -
nie, skła da ne przez oso by ła mią ce pra wo związ ko we, cho -
ciaż by przez tych, któ rzy za miesz ku ją bez praw nie na
dział kach, lub oso by z krę gu tzw. sto wa rzy szeń ogro do -
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Pan Bog dan Wik tor ko z ROD im. 27 lip ca w Bia łym sto ku 

Pan Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich  
War sza wa 

w dru gim ter mi nie, to w mo im Ogro dzie, jak i w wie lu,
wie lu in nych nie moż na by od być prze wi dzia ne go prze pi -
sa mi związ ko wy mi Wal ne go Ze bra nia. Do tej po ry ta ki
re gu la mi no wy za pis, Sza now ny Pa nie, ni ko mu nie prze -
szka dzał!

Pra wem każ de go dział kow ca PZD jest bra nie udzia łu 
w Wal nym Ze bra niu ROD, nie wy stę pu je po ję cie przy -
mu su (a szko da) dla te go każ dy mo że, ale nie mu si brać
udzia łu w Wal nym Ze bra niu. Bez wpro wa dze nia ele men -
tu dru gie go ter mi nu ża den ogród nie był by w sta nie pod -
jęć uchwa ły w for mie de mo kra tycz nej. Prze pis ten ist niał
od po cząt ku ist nie nia ru chu dział ko we go i ni gdy nie
wzbu dzał żad nych kon tro wer sji. Co wię cej, zo stał zba da -
ny i za ak cep to wa ny przez sąd po wszech ny w trak cie re je -
stra cji Sta tu tu PZD w Kra jo wym Re je strze Są do wym.

Kwe stio no wa ny przez Pa na za rzut sto so wa ny jest tak że
w in nych or ga ni za cjach ta kich jak np.: Pol ski Zwią zek
Węd kar ski, Pol ski Zwią zek Ło wiec ki, Pol ski Zwią zek
Nie wi do mych czy Pol ski Czer wo ny Krzyż.

Stąd ar gu men ty Pa na, że w PZD ist nie je przy mu so wa
przy na leż ność do or ga ni za cji pod wa run kiem wno sze nia
opłat uchwa la nych w II ter mi nie na ze bra niach wal nych,
a w prze ciw nym wy pad ku na tych mia sto we wy klu cze nie 
z sze re gu człon ków PZD jest bez pod staw ne. W każ dej or -
ga ni za cji są pra wa i obo wiąz ki, któ rych człon ko wie po -
win ni sza no wać i prze strze gać.

Nikt ni gdzie przy naj skru pu lat niej szej re ali za cji praw
oby wa tel skich nie wy my ślił ta kie go me cha ni zmu aby 
w ży ciu spo łecz nym, a tak że w ży ciu sto wa rzy sze nia
uczest ni czy li wszy scy, choć pra wo uczest nic twa przy słu -
gu je wszyst kim. Ab sur dem więc jest do ma ga nie się znie -
sie nia tzw. dru gie go ter mi nu wal ne go ze bra nia.

Sza now ny Pa nie!
Od no szę wra że nie, że zo stał Pan wy ko rzy sta ny w ce -

lach stric te po li tycz nych. Czyż by bra ko wa ło Pa nu te ma -
tów, któ ry mi Urząd przez Pa na spra wo wa ny wi nien się
za jąć? Czy w na szym kra ju nie ma już przy pad ków ła ma -
nia wol no ści i praw oby wa tel skich? Czy apel oby wa te li -
-dział kow ców wy ra ża ny po nad 620 ty sią ca mi pod pi sów
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 2005 ro ku tak trud no za uwa żyć i do ce nić?

Stąd trud no mi zro zu mieć Pa na fak tycz ny apel skie ro -
wa ny do mi ni stra kon sty tu cyj ne go o zmia nę na szej do -
brej, spraw dzo nej i ak cep to wa nej usta wy o ROD.

Gdy by ta ki apel po cho dził od ja kie goś sfru stro wa ne go,
by łe go pseu do dzia ła cza lub z krę gu tzw. sto wa rzy szeń
ogro do wych, to mógł bym to jesz cze zro zu mieć. Lecz ta -

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich
Na stro nie  www.rpo.gov.pl opu bli ko wa ne zo sta ło Pa na

pi smo RPO -600891-1/09/AK z 18.01.2010 r. skie ro wa ne
przez Pa na do Mi ni stra In fra struk tu ry Pa na Ce za re go Gra -
bar czy ka, w któ rym za rzu ca Pan brak nad zo ru or ga nu ad -
mi ni stra cyj ne go nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców i
wno si mię dzy in ny mi o ob ję cie nad zo rem dzia łań po dej -
mo wa nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Tak po sta wio ny za rzut jest oczy wi ście nie praw dzi wy.
Zgod nie z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 ro ku upraw nie nia nad zor cze by ły w tej usta -
wie po wie rzo ne Mi ni stro wi Śro do wi ska, a od 15 li sto pa -
da 2008 ro ku, Usta wo daw ca po sta no wił do ko nać zmia ny
w tym za kre sie i ca łość kom pe ten cji nad zor czych nad
PZD zna la zła się w ge stii Mi ni stra In fra struk tu ry.

Po wyż szy stan praw ny za świad cza, że Pan przed na pi -
sa niem przed mio to we go li stu nie ra czył za po znać się 
z tre ścią usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, choć ad re su je Pan ten list do wła ści -
we go Mi ni stra.

A tak na mar gi ne sie, to usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest z 8 lip ca 2005 r., a nie z 8 lip ca 2008 r.
jak wska zu je Pan w swo im pi śmie z 18.01.2010 r.

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
List Pa na jest za wo alo wa ną for mą ko lej ne go ata ku na

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, je go struk tu ry i bez i mien -
ną, wie lo ty sięcz ną rze szę dzia ła czy spo łecz nych jak rów -
nież zwy kłych dział kow ców, któ rzy wbrew opi niom
za war tym w tek ście, w wal nych ze bra niach uczest ni czą,
po dej mu ją uchwa ły umoż li wia ją ce nor mal ne funk cjo no -
wa nie Ogro dów i nie do pa tru ją się w przy ję tych roz wią -
za niach sta tu to wych żad nych za gro żeń dla swo ich,
oso bi stych swo bód oby wa tel skich. W mo jej oce nie sta je
się ten list nie uza sad nio ną i cał ko wi cie nie po trzeb ną for -
mą in sy nu acji w za kre sie ma ją cych mieć miej sce nie pra -
wi dło wo ści i nad użyć na płasz czyź nie od by wa nych Wal -
nych Ze brań w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, 
w szcze gól no ści je śli cho dzi o od by wa nie ze brań w dru -
gim ter mi nie.

Od kie dy pa mię tam, a człon kiem PZD nie je stem od
wczo raj, Wal ne Ze bra nia w mo im Ogro dzie za wsze moż -
na by ło od by wać rów nież w dru gim ter mi nie. To roz wią -
za nie jest bar dzo za sad ne, bo wiem od by cie Wal ne go
Ze bra nia ROD w pierw szym ter mi nie czę sto jest nie moż -
li we ze wzglę du na zbyt ni ską fre kwen cję, głów nie z po -
wo du trud no ści ko mu ni ka cyj nych w do tar ciu człon ków
do miej sca od by wa nia te goż ze bra nia. Gdy by w ure gu lo -
wa niach nie by ło za pi su o moż li wo ści od by cia ze bra nia
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Bia ły stok, 9 lu te go 2010 r.

ROD „Jed ność” w Ru dzie Ślą skiej

Sza now ny Pan
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
War sza wa

Sza now ny Pa nie!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Jed ność”

Ru dzie Ślą skiej wraz z in ny mi człon ka mi po szcze gó ło wej
ana li zie, za miesz czo ne go na stro nie in ter ne to wej RPO, pi -
sma RPO -600891-I/09/AK 2 18.01.2010 r. skie ro wa ne go
przez Pa na do Mi ni stra In fra struk tu ry wy ra ża ją zdzi wie -
nie i dez apro ba tę dla tre ści w nim za war tych.

Do ma ga się Pan usta no wie nia upraw nio ne go or ga nu
pań stwa ce lem nad zo ru nad PZD. Dla upraw do po dob nie -
nia swe go żą da nia po sił ku je się po noć wpły wa ją cy mi do
Pa na licz ny mi skar ga mi na dzia łal ność Związ ku i przy ta -
cza jąc ab sur dal ny za rzut o moż li wo ści od by wa nia Wal -
nych Ze brań ROD rów nież w dru gim ter mi nie.

Za po mi na Pan, że zgod nie z art. 28 ust. 2 pkt. 1 Usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku
to Wal ne Ze bra nie jest naj wyż szym or ga nem sa mo rzą du
PZD w ROD. Ten usta wo wy za pis zo stał po twier dzo ny 
w § 74 ust. l w na szym Sta tu cie Związ ku, za re je stro wa -
nym w KRS.

Praw ne umoż li wie nie od by wa nia Wal nych Ze brań ROD
tak że w dru gim ter mi nie znaj du je się też w za pi sach § 79
i 80 Sta tu tu PZD za wie ra ją cych po nad to ob ostrze nia wa -
run ku ją ce moż li wość za sto so wa nia te go ter mi nu.

Wy ra ża my swo je zdzi wie nie tym bar dziej, że wie my, iż
ta ką moż li wość prze wi du ją rów nież Sta tu ty i Re gu la mi ny
wie lu in nych związ ków czy sto wa rzy szeń dzia ła ją cych 
w Pol sce! 

W na szym Sta tu cie w § 82 i 84 nu me ra tyw nie wy mie -
nio no kom pe ten cje te go naj wyż sze go or ga nu sa mo rzą du
PZD w ROD.

Pra gnie my za uwa żyć, że każ dy czło nek PZD z na sze go
i każ de go in ne go ROD ma nie zby wal ne pra wo uczest ni -
cze nia w Wal nym Ze bra niu za gwa ran to wa ne Sta tu tem

Związ ku. Tyl ko od nie go za le ży czy bę dzie brać udział 
w ob ra dach te go ze bra nia, w cza sie, któ re go spo łecz ność
dział ko wa de cy du je o przy szło ści swe go ogro du tak w za -
kre sie fi nan sów jak i in nych spraw wa run ku ją cych w ogó -
le dzia łal ność ROD.

Nie praw dą jest, że ma ła gru pa człon ków jest de cy den -
tem po dej mo wa nia zo bo wią zań fi nan so wych obo wią zu -
ją cych wszyst kich człon ków Ogro du. Ta kie de cy zje
po dej mu ją ci, któ rym za le ży na wła ści wym i sku tecz nym
funk cjo no wa niu Ogro du; ci, któ rzy chcą po świę cić swój
czas dla do bra in nych. De cy zje, któ re są po dej mo wa ne
pod le ga ją do głęb nej ana li zie pod wzglę dem ich ce lo wo ści
i le gal no ści oraz uwzględ nia ją sy tu ację ma te rial ną człon -
ków.

Sza now ny Pa nie!
Nie zro zu mia łym i ab sur dal nym dla nas jest wy wo dze nie

z od by wa nia Wal ne go Ze bra nia ROD w dru gim ter mi nie,
wnio sku o po wsta wa niu nie pra wi dło wo ści i na wet nad -
użyć tak jak to po noć wy ni ka ze skarg. 

Pra gnie my za uwa żyć, że wszel ka dzia łal ność Za rzą du
ROD pod le ga sta łej kon tro li wy ko ny wa nej przez nie za -
leż ny or gan, ja kim jest Ko mi sja Re wi zyj na ROD. Wy ni -
ki tych kon tro li są przed sta wia ne na każ dym Wal nym
Ze bra niu Spra woz daw czym każ de go ro ku za rok ubie gły.
W bie żą cym 2010 ro ku od bę dzie my Wal ne Ze bra nie Spra -
woz daw czo -Wy bor cze ROD, bo wiem koń czy się ka den -
cja sta tu to wych or ga nów Ogro du i na tym ze bra niu tak że
Ko mi sja Re wi zyj na ROD przed sta wi wy ni ki swych kon -
tro li dzia łal no ści Ogro du w okre sie mi ja ją cej ka den cji.

Nasz głos w przed mio to wej spra wie pro si my trak to wać,
ja ko au ten tycz ną oce nę sku tecz no ści i przy dat no ści po sta -

dzin nych Ogro dach Dział ko wych, a nie po je dyn czy ad -
wer sa rze, mą cą cy w Pa na gło wie.

W mo jej oce nie, Pan – Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
– stróż pra wa oznaj mia nam dział kow com i re pre zen tu ją -
cym ich in te res człon kom or ga nów Związ ku, że w Pa na
rę kach „jest los dal sze go ist nie nia i funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych, ale pod wa run kiem, że bę dzie my po -
kor ni i uzna my Pa na ar gu men ty i ini cja ty wę ja ko za sad ną
i po żą da ną”.

Nic błęd ne go i my lą ce go! 

Z po wa ża niem
/-/ Bog dan Wik tor ko

ki apel for mu łu je Pan ja ko Rzecz nik Praw Oby wa tel skich.
Jest on dla mnie nie zro zu mia ły!

Sza now ny Pa nie!
Koń cząc ape lu ję do Pa na o za cho wa nie zdro we go roz -

sąd ku, sza cun ku do fak tów
i praw dy rze czy wi stej i świa do me nie fał szo wa nie jej.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców to mi lion człon ków w Ro -
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Ru da Ślą ska, 8 lu te go 2010 r.

ROD „Sa dy An to niu kow skie” w Bia łym sto ku

Pan Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
Je ste śmy wiel ce za sko cze ni i zdu mie ni Pa na dziw nym

spoj rze niem na ogro dy dział ko we. Nie do ce nia Pan ro li
ogro dów dział ko wych w na szym spo łe czeń stwie. Szcze -
gól nie tej czę ści spo łe czeń stwa słab szej eko no micz nie tzn.
eme ry tów, ren ci stów jak też bez ro bot nych. Ge ne ral nie
cho dzi o tę część spo łe czeń stwa, któ ra jest już w wie ku
po pro duk cyj nym i tych, któ rzy z róż nych po wo dów nie
mo gą pod jąć pra cy, gdyż, mó wiąc bru tal nie, nikt ich nie
chce. Ta cy to lu dzie w więk szo ści ko rzy sta ją z dzia łek 
w ogro dach dział ko wych. I Pan pod wpły wem skarg kil -
ku na stu lu dzi oplu wa ją cych Zwią zek Dział kow ców chce
zmie nić usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Nie bie rze Pan pod uwa gę tych wszyst kich, któ rzy chwa -
lą Zwią zek. Być mo że dla te go, że nie wy stę pu ją do Pa na
z li sta mi po chwal ny mi. In for mu je my za tem Pa na, że z na -
sze go ogro du li czą ce go 599 dzia łek 515 dział kow ców wy -
stą pi ło nie daw no do Kra jo wej Ra dy PZD z ta ki mi li sta mi
w for mie pod pi sów w obro nie usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 2005 r. W ca łym kra ju pra wie
620 tys. dział kow ców je zło ży ło. Gdy by śmy nie po chwa -
la li te go sta nu, nie skła da li by śmy ta kich pod pi sów. Pro -
ste, praw da?

Pa nie Rzecz ni ku! W imię cze go i dla ko go chce Pan to
zmie niać? Dla cze go nie po do ba się Pa nu dru gi ter min

Wal nych Ze brań, prak ty ko wa ny w wie lu in nych or ga ni -
za cjach spo łecz nych. Ko go Pan chce bro nić? Tych kil ku -
na stu lu dzi, któ rym Zwią zek prze szka dza? Ra czej po wi -
nien Pan bro nić tych kil ku set ty się cy, któ rym Zwią zek od -
po wia da. 

Pa nie Rzecz ni ku!
Nie słusz nie i bez pod sta wy oskar ża Pan Zwią zek o nad -

uży cia, o brak nad zo ru, gdyż nad użyć nie ma, a nad zór
jest. Pań ski sto su nek do PZD nie wy ni ka z chę ci po mo cy
dział kow com, lecz ze wzglę dów po li tycz nych.

Nie chce my po dej rze wać Pa na o nie cne za mia ry w sto -
sun ku do Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ale z Pań skie -
go wy stą pie nia wy ni ka, że tak jest. I w związ ku z tym
zwra ca my się do Pa na o za nie cha nie ta kich prak tyk, bo
nie za słu gu je my na to i na wią za nie kon tak tów z kie row -
nic twem PZD w ce lu roz wią zy wa nia nie pra wi dło wo ści,
je że li ta kie bę dą, a nie zmia nę usta wy czy li kwi da cję PZD
tak, jak chciał to ro bić PiS w ubie głym ro ku.

Wie rzy my, że po na wią za niu kon tak tów z PZD, Pań skie
wąt pli wo ści zo sta ną wy ja śnio ne i na bie rze Pan sza cun ku
do tej wiel kiej ro dzi ny dział kow ców nie zaj mu ją cej się
po li ty ką a upra wą dział ki.

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Wie sław Sa wic ki 

Bia ły stok, 8 lu te go 2010 r.

Wi ce pre zes Za rzą du 
/-/ Ry szard Wi szo wa ty

Wi ce pre zes Za rzą du 
/-/ Ma mert Czech

/-/ 7 pod pi sów

nić, że spo łecz ność dział ko wa na sze go Ogro du jak i w ty -
sią cach in nych nie zgo dzi się na ko lej ne, ni ko mu nie po -
trzeb ne „maj stro wa nie” przy na szej Usta wie. Usta wie,
któ ra cie szy się po wszech nym po par ciem, cze go do wo -
dem jest 619 tys. pod pi sów zło żo nych przez dział kow ców
w obro nie tej usta wy.

Z po wa ża niem

Pre zes Za rzą du ROD „Jed ność”
/-/ Edward Woj niusz 

no wień prze pi sów nas obo wią zu ją cych, bo wiem spraw -
dza ją się om od wie lu, wie lu lal w dzia łal no ści Ogro du.

Nie ro zu mie my po wo dów, któ re skło ni ły Pa na do za -
bra nia gło su w tej spra wie. Od bie ra my to, ja ko po li tycz -
ny apel o zmia ną na szej, spraw dzo nej w co dzien nej dzia -
łal no ści, Usta wy o ROD z 2005 ro ku. Pra gnie my za pew -
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Za rząd ROD im. M. Ko per ni ka w Bia łym sto ku

Pan dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Kro sno Od rzań skie, 9 lu te go 2010 r.

ROD „Gór ki Ustow skie” w Szcze ci nie

Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Dok to rze,
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Gór ki

Ustow skie” w Szcze ci nie po za po zna niu się z Pa na pi -
smem do Mi ni stra In fra struk tu ry, Pa na Ce za re go Gra bar -
czy ka, w któ rym po ru szo na jest kwe stia praw nych
wąt pli wo ści co do or ga nu ad mi ni stra cyj ne go, upraw nio ne -
go do spra wo wa nia nad zo ru nad PZD, oraz przed sta wie -
nia swe go za strze że nia do ty czą ce go od by wa nia wal nych
ze brań w dru gim ter mi nie. Bu dzi na sze za nie po ko je nie
zwłasz cza że dru gi ter min sto so wa ny jest tak że w in nych

or ga ni za cjach. A słusz ność te go za pi su i zgod ność z Usta -
wą o ROD po twier dził sąd przy re je stra cji na sze go sta tu -
tu. Bar dzo przy kro nam dział kow com, że Pan ja ko
Rzecz ni k Praw Oby wa tel skich do łą czył do kam pa nii wy -
mie rzo nej w Zwią zek i pró bu je świa do mie fał szo wać in -
ter pre ta cje na szej usta wy a nie stać na stra ży pra wa
zgod nie z Ar ty ku łem 208 Kon sty tu cji Rzecz po spo li tej
Pol skiej.

/-/ 7 pod pi sów

Szcze cin, 6 lu te go 2010 r.

ROD „Sło necz nik” w Lu bli nie

Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

Rów nież i do na sze go ogro du do tar ła in for ma cja o Pa -
na wy stą pie niu do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie za pi -

su sta tu to we go o dru gim ter mi nie ze brań człon kow skich
w na szych ogro dach. Wie my, że spra wa ta obie gła już

3. Sta tut PZD za re je stro wa ny w Są dzie w § 79 ust. 2
prze wi du je, że „…Wal ne Ze bra nie mo że od być się w dru -
gim ter mi nie, co naj mniej pół go dzi ny po wy zna czo nej
go dzi nie roz po czę cia w pierw szym ter min, o ile w za wia -
do mie niu o ze bra niu po da no rów nież moż li wość od by cia
go w dru gim ter mi nie i po uczo no człon ków o tym, że
uchwa ły pod ję te w dru gim ter mi nie są waż ne i obo wią zu -
ją wszyst kich człon ków bez wzglę du na licz bę obec nych
na ze bra niu…”

A więc roz strzy gnię te to jest w spo sób for mal ny, pra wi -
dło wy i ży cio wy, a Sza now ny Pan in sy nu uje, że Jest to
„..źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć..”. O ja kich
nad uży ciach mo że być tu mo wa? To zu peł na nie praw da.

Każ dy dział ko wiec ma pra wo być na Wal nym Ze bra niu
i de cy do wać o wszyst kim. Je że li jest nie obec ny na Wal -
nym Ze bra niu to też wie, że o spra wach waż nych za de cy -
du ją obec ni. Pro ste i roz sąd ne.

Pre zes
/-/ mgr Alek san der Pu ga ce wicz 

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. M. Ko -
per ni ka w Bia łym sto ku uprzej mie in for mu je, że po za po -
zna niu się z tre ścią Pa na pi sma skie ro wa ne go do Mi ni stra
In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru nad dzia łal no ścią Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców po sta no wio no po dzie lić się
z Pa nem uwa ga mi w tej spra wie.

1. Za rząd ROD uwa ża, że Pan za miast zaj mo wać się
spra wa mi waż ny mi dla Oby wa te li Rze czy po spo li tej Pol -
skiej za jął sic za gad nie niem pra wi dło wo roz wią za nym
Usta wą z 8 lip ca 2005 r. o rod i po sta no wie niem Kra jo we -
go Re je stru Są do we go re je stru ją ce go Sta tut PZD.

2. Usta wa z 8 lip ca 2005 r. o rod roz strzy ga, że nad zór
spra wu je Mi ni ster wła ści wy do spraw śro do wi ska /Art. 38
Usta wy/ na to miast z dniem 15 li sto pa da 2005 r. usta wo -
daw ca prze ka zał nad zór nad PZD Mi ni stro wi In fra struk tu -
ry, a Sza now ny Pan szu kał, pi sząc wie le pism do Pre zy den ta
m.st. War sza wy, ja kichś sztucz nych roz wią zań.
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Lu blin, 6 lu te go 2010 r.

Pan Jan Ja ros z ROD „Lu we na” w Lub sku

Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Dok to rze!
Na wstę pie krót ka uwa ga, jak to do brze, że ży je my 

w do bie in ter ne tu, a co za tym idzie w cza sach po wszech -
ne go do stę pu do in for ma cji.

Po za po zna niu się z Pań skim pi smem do Mi ni stra In fra -
struk tu ry opu bli ko wa nym na stro nie in ter ne to wej Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich w spra wie nad zo ru nad
dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ re to
pi smo by ło wy ra zem Pa na tro ski o po sta wie nie ta m rze ko -
mym nad uży ciom i nie pra wi dło wo ściom wy ni ka ją cym ze
sta tu to wej moż li wo ści PZD od by cia wal nych ze brań 
w dru gim ter mi nie, mó wiąc ko lo kwial nie – opa dły mi rę ce.

Oka zu je się oto, że wciąż ro śnie gro no chcą cych nas
dział kow ców uszczę śli wiać. Do tych czas pro po no wa no
nam uwłasz cze nie, co traf nie od czy ta li śmy ja ko pró bę li -
kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go i fak tycz ne wy własz -
cze nie z użyt ko wa nych dzia łek. Te raz nad lo sem dział -
kow ców po chy lił się Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. 

Pa nie Dok to rze,
Uwa żam, że każ dy czło nek Ro dzin ne go Ogro du Dział -

ko we go po wi nien być sku tecz nie po wia do mio ny o wal -
nym że bra niu. I tak się to ro bi w mo im ogro dzie (oso bi ście
za po twier dze niem lub pocz tą). Uczest nic two w ze bra niu

jest pra wem i obo wiąz kiem, z któ re go nie wszy scy dział -
kow cy ko rzy sta ją. Jest to ich wy bór i świa do ma de cy zja, że
waż ne dla dzia łal no ści ogro du uchwa ły za pad ną bez ich
udzia łu. Oczy wi ście za wsze znaj dzie się ktoś nie za do wo -
lo ny, że pod ję to de cy zje nie zgod ne z je go ocze ki wa nia mi,
ale je że li ta ki ktoś nie po tra fi raz w ro ku po świę cić 2 go -
dzin na udział w ze bra niu to świad czy to o tym, że nie in -
te re su ją go spra wy do ty czą ce ogro du, a je że li tak to nie
mo że kwe stio no wać de cy zji pod ję tych przez uczest ni ków
ze bra nia czy li tych, któ rym te spra wy nie są obo jęt ne.

Cie kaw je stem, czy ma Pan ja kąś re cep tę na za pew nie -
nie wła ści wej fre kwen cji na na szych ze bra niach. Bo sa -
mo wska za nie pro ble mu Mi ni stro wi In fra struk tu ry nie
roz wią zu je spra wy. A mo że za pro po nu je Pan do pro wa dza -
nie dział kow ców na ze bra nie si łą przez po li cję. Fre kwen -
cja by ła by z pew no ścią za da wa la ją ca, ale i skar gi do Pa na
urzę du by ły by licz niej sze i pew nie bar dziej uza sad nio ne.

W tym miej scu na su wa mi się re flek sja, któ rą się z Pa -
nem po dzie lę. Od kil ku już lat to czą dział kow cy wal kę 
o utrzy ma nie ogro dów w do tych cza so wym sta nie praw -
nym. Za obec nie obo wią zu ją cą usta wą gwa ran tu ją cą na -
by te pra wa opo wie dzia ło się po nad 600 tys. dział kow ców,
w ogrom nej więk szo ści ren ci stów, eme ry tów, bez ro bot -

waż nych ze brań i fakt ten ni gdy nie był kwe stio no wa ny.
Nie są dzi my by do pusz czał Pan, iż in ni po za na szym
Związ kiem mo gą od by wać ze bra nia two rząc wa run ki do
po wsta wa nia nad użyć i rów no cze śnie ubli ża jąc ka no nom
de mo kra cji.

Nie chce my po głę biać na szej kry tycz nej oce ny co do
tre ści Pa na wy stą pie nia przy ta cza jąc ar gu men ty z na sze -
go ży cia śro do wi sko we go. Te nie wiel kie kosz ty opłat
człon kow skich, ja kie zbie ra my co rocz nie, uwa ża ne są jak
naj cen niej szy kru szec i pod le ga ją ko le gial ne mu roz li cze -
niu. I po my śleć, że w tych wa run kach je ste śmy jesz cze
ob ra ża ni po są dze nia mi o moż li wość nad użyć.

To przy kre, wręcz bar dzo przy kre.
Zde cy do wa li śmy się by prze ka zać Pa nu na sze sta no wi -

sko, li cząc na uzmy sło wie nie so bie fak tu po peł nio ne go
błę du wy stą pie niem do Mi ni stra In fra struk tu ry, któ re oce -
nia my, ja ko dzia ła nie Rzecz ni ka nie w in te re sie oby wa te -
li, lecz prze ciw ko nim.

Za uczest ni ków ze bra nia
Pre zes Za rzą du

/-/ mgr inż. Edward Tro ja now ski 

więk szość na szych pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj -
nych i w każ dym przy pad ku wy wo ła ła wiel kie za sko cze -
nie i zdzi wie nie, po wo do wa ła też wy ra zy jed no myśl ne go
pro te stu, a nie kie dy wręcz po tę pie nia.

Co wię cej ze bra ni wy po wia da li się o nie wy peł nia niu
przez Pa na mi sji, do ja kiej po wo ła ny jest Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich. Pre zen to wa ły to do sko na le na sze me dia
in for mu jąc o nie po rad no ści w po dej mo wa niu róż nych
pro ble mów do ty czą cych ży cia spo łecz ne go w Pol sce, cze -
go ja skra wym przy kła dem by ła wy to czo na woj na Pa ni
Mi ni ster Re sor tu Zdro wia.

Stąd też w to ku na szej dys ku sji zda rzy ły się gło sy tłu ma -
czą ce wy stą pie nie, ja ko gwał tow ne po szu ki wa nia spek -
tral ne go suk ce su bie żą cej ka den cji Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich.

Nie wy tłu ma czal nym jest jed nak dla nas fakt, że rów nież
i w in nych or ga ni za cjach spo łecz nych w tym i spół dziel -
czych iden tycz nie roz wią zy wa ne są pro ble my od by wa nia
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Lub sko, 30 stycz nia 2010 r.

Pan Ry szard Ka łuż ny z ROD „Lu we na” w Lub sku

Sz. Pan dr Ja nusz Ko cha now ski  
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
War sza wa

Wiel ce Sza now ny Pa nie Dok to rze!
Do na pi sa nia te go li stu skło ni ło mnie po ru sze nie ja kie w

na szym śro do wi sku spo wo do wa ła Pań ska ko re spon den -
cja z Mi ni strem In fra struk tu ra i Pre zy den tem m. st. War -
sza wy. Cho dzi oczy wi ście o Pa na praw ne wąt pli wo ści co
do or ga nu upraw nio ne go do nad zo ru nad Pol skim Związ -
kiem Dział kow ców.

Z tre ści tej ko re spon den cji moż na jed nak wy wnio sko -
wać, że sed no spra wy le ży gdzie in dziej. Mo im zda niem
cho dzi o po sta wie nie na sze mu Związ ko wi za rzu tów, że
nie dzia ła on zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem.

Uwa żam, że ta kie dzia ła nie ob li czo ne jest na dys kre dy -
to wa nie or ga nów PZD w oczach opi nii pu blicz nej i wy -
wo ła nie wra że nia, że w tej or ga ni za cji źle się dzie je 
i na le ży zro bić z tym po rzą dek. Ma tu za sto so wa nie sta ra
za sa da, zgod nie z któ rą „z rzu ca ne go bło ta za wsze coś
przy lgnie...” Nie mam żad nych wąt pli wo ści, że te dzia ła -
nia to ko lej ny, nie zbyt uda nie ka mu flo wa ny atak na PZD
i obec nie obo wią zu ją cą usta wę o ROD.

Mo je ogrom ne zdzi wie nie wy wo łał po sta wio ny Związ -
ko wi za rzut do ty czą cy od by wa nia wal nych ze brań w dru -
gim ter mi nie wraz z wy ni ka ją cy mi z te go dla dział-
kow ców kon se kwen cja mi.

Ja ko dział ko wiec po słu żę się ta kim stwier dze niem, Pa -
nie Dok to rze, z tym ar gu men tem to ktoś wpu ścił Pa na w
ma li ny. Prze cież za pi sy za war te w na szym sta tu cie zo sta -
ły do kład nie zba da ne, a na stęp nie za ak cep to wa ne przez
sąd po wszech ny pod czas re je stra cji PZD w Kra jo wym
Re je strze Są do wym. Po dob ne roz strzy gnię cia za wie ra ją
rów nież sta tu ty kil ku in nych or ga ni za cji i nie sły sza łem
aby Pań ski urząd to kwe stio no wał.

Koń cząc z przy kro ścią stwier dzam, że ni gdy nie spo -
dzie wa łem się wspo mnia nych wy żej za rzu tów od Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich. Nie bę dę ukry wał, że ocze ki -
wał bym ra czej gło su po par cia i obro ny praw dział kow -
ców, a my ślę, że na to za słu gu je my.

Z dział ko wym po zdro wie niem
/-/ Ry szard Ka łuż ny

Lub sko, 31 stycz nia 2010 r.

ROD „Sa wan na” w Ochli

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

W na wią za niu do Pań skie go pi sma z dnia 18 stycz nia
br. do Mi ni stra In fra struk tu ry, do ty czą ce go nad zo ru nad
dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców opu bli ko -
wa ne go na ofi cjal nej stro nie in ter ne to wej Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, Za rząd ROD „Sa wan na” w Ochli po czuł
się zo bo wią za ny do usto sun ko wa na się do za war tej w nim
tre ści. Z ubo le wa niem pra gnie my stwier dzić, że kwe stia
nad zo ru nad PZD jest je dy nie pre tek stem do wy su nię cia

za rzu tów pod ad re sem or ga nów Związ ku. Za sła nia nie się
skar ga mi, któ re wpły wa ją do Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich do ty czą cych za sad no ści dru gie go ter mi nu Wal -
nych Ze brań i wy ni ka ją cych z te go nie pra wi dło wo ści 
i nad użyć jest nie za sad ne. Wie le or ga ni za cji w na szym
kra ju sto su je ta kie roz wią za nie i nie jest to przed mio tem
kry ty ki, chy ba że PZD za słu gu je na szcze gól nie re stryk -
cyj ne trak to wa nie przez or ga na pra wa w RP. Po za tym nie

wcho dzi ło to w za kres obo wiąz ków Pa na urzę du? Uwa -
żam, że po wa ga Pa na urzę du du żo tra ci po przez fakt zaj -
mo wa nia się wy du ma ny mi pro ble ma mi za miast za jąć się
wie lo ma przy pad ka mi ła ma nia praw i wol no ści oby wa tel -
skich za gwa ran to wa nych w Kon sty tu cji.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Jan Ja ros

nych, dla któ rych dział ka sta no wi ca ły sens ży cia i jest je -
dy nym miej scem wy po czyn ku, na któ ry ich jesz cze stać.

W tej kil ku let niej wal ce ja koś nie by ło sły chać wspar cia
ze stro ny Pa na urzę du, nie wy stą pił Pan w obro nie praw
lu dzi czę sto bez sil nych w kon fron ta cji z do brze zor ga ni -
zo wa ny mi eli ta mi wła dzy czy in te re sów. Czyż by nie
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Ochla, 1 lu te go 2010 r.

Pre zes ROD „Zie lo na Do li na” w No wej Ru dzie, Pan Ry szard Ro ba kow ski 

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Ja nusz Ko cha now ski 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich, 
Z ca łym sza cun kiem do Pań skiej oso by, ja ko dział ko -

wiec od 1983 ro ku je stem zo bo wią za ny wy ra zić swo ją
opi nię na te mat Pa na pi sma z dnia 18.01.2010 r. do Pa na
Mi ni stra In fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka. Otóż co
na stę pu je. Pol ski Zwią zek Dział kow ców zrze sza ją cy ok.
mi lio na dział kow ców po sia da pra wo w PZD stan praw ny
na 1.02.2007 r., w któ rym uję ty jest re gu la min ROD, sta -
tut PZD usta wa o ROD, usta wa o po dat kach lo kal nych
(wy ciąg), usta wa o po dat ku rol nym, usta wa o ochro nie
przy ro dy, uchwa ła Kra jo wej Ra dy w spra wie funk cjo no -
wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Po zwa lam so -
bie zwró cić ja ko dział ko wiec uwa gę, że Pan Rzecz nik nie
jest do kład nie za po zna ny ze struk tu ra mi or ga ni za cyj ny -
mi. Bez kon sul ta cji z dział kow ca mi wy stę pu je Pan w mo -
im oraz mi lio na dział kow ców w Pol sce imie niu z

za rzu ta mi od no śnie od by wa nia ze brań spra woz daw czych
lub spra woz daw czo-wy bor czych na ogro dzie dział ko wym
w dru gim ter mi nie. A ile or ga ni za cji po za rzą do wych po -
sia da ją cych swój sta tut ma punkt, któ ry mó wi o dru gim
ter mi nie ze bra nia? Ja kie Sza now ny Pan wi dzi w tym nie -
pra wi dło wo ści lub nad uży cia? Chcę za uwa żyć, że ze bra -
nie spra woz daw cze jest naj wyż szym or ga nem w ogro dzie,
tam są po dej mo wa ne uchwa ły zwią za ne z go spo dar ką fi -
nan so wą oraz pra ca mi zwią za ny mi z pra wi dło wym funk -
cjo no wa nie ogro du.

Trud no zro zu mieć dla cze go ogro dy dział ko we w Pol sce
są tak ata ko wa ne przez oso by nie zna ją ce struk tur or ga ni -
za cyj nych ogro dów dział ko wych. Każ dy ogród po sia da
NIP, Re gon, oraz KRS i jest od po wie dzial ną struk tu rą or -
ga ni za cyj ną tak jak in ne or ga ni za cje po za rzą do we. Dzi wi

li Pan Rzecz nik Praw Oby wa tel skich zna ja kieś lep sze
me to dy za chę ty dział kow ców do uczest nic twa w Wal nych
Ze bra niach w ra mach de mo kra tycz nych za sad, to pro si -
my o po dzie le nie się ni mi a chęt nie sko rzy sta my z ta kich
wska zó wek. Jed nak jak do tej po ry są to je dy ne zna ne de -
mo kra tycz ne za chę ty do uczest nic twa w po dej mo wa nym
ży ciu ogro dów zgod ne z Usta wą o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, ak cep to wa ną i po pie ra ną przez dział kow -
ców, cze go do wo dem jest ze bra nie po nad 619 ty się cy pod -
pi sów w obro nie tej że usta wy. Wy ra ża na w pi śmie chęć
ko lej ne go maj stro wa nia przy Usta wie o ROD po pie ra nej
przez ogrom ną rze szę ro dzin dział ko wych, in spi ro wa ną
przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich jest za prze cze niem
bu do wa nia pań stwa oby wa tel skie go i bra kiem wsłu chi -
wa nia się w głos spo łe czeń stwa. Na nie daw nym Kon gre -
sie w War sza wie przed sta wi cie le rzą du i par la men tu
za pew nia li nas o po par ciu dla na szej Usta wy i jej ak cep -
ta cji, a dziś oso ba sto ją ca na stra ży praw oby wa tel skich
kwe stio nu je za sa dy na pod sta wie ja kichś skarg bez grun -
tow ne go ro ze zna nia i kon sul ta cji ze Związ kiem. Zwią zek
ni gdy nie był głu chy na kon struk tyw ny dia log z wła dza -
mi ad mi ni stra cji pań stwo wej i nie uchy lał się od praw ne -
go nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go. Ma my za tem na dzie ję, że
nasz głos zo sta nie wy słu cha ny a or ga ni za cja związ ko wa
bę dzie mo gła wresz cie za jąć się bie żą cą pra cą na rzecz
roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Za rząd ROD „Sa wanna”
/-/ 9 pod pi sów 

wia do mo co to za lu dzie pi szą te skar gi i ja kie przy świe -
ca ją im ce le, po nie waż nie wy ni ka z tre ści pi sma aby kto -
kol wiek z Biu ra Rzecz ni ka ro ze znał te skar gi u źró dła lub
też skon sul to wał je z wła dza mi Związ ku. Je ste śmy prze -
ko na ni, że ta kie po dej ście do przed mio to wej spra wy wy -
ni ka z bra ku grun tow ne go za głę bie nia się w struk tu ry
Związ ku oraz igno ran cję kon sul ta cji z za in te re so wa ną
stro ną. Wo bec te go pra gnie my po in for mo wać Pa na Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich, że gdy by nie dru gi ter min Wal -
nych Ze brań to w więk szo ści ROD do szło by do pa ra li żu
or ga ni za cyj ne go. Na le ży za zna czyć, że zgod nie ze Sta tu -
tem PZD, któ ry zo stał kom plek so wo zba da ny i za ak cep -
to wa ny przez sąd po wszech ny w ra mach po stę po wa nia o
re je stra cji Związ ku w Kra jo wym Re je strze Są do wym,
każ dy czło nek PZD na le żą cy do da ne go ROD jest oso bi -
ście lub za po śred nic twem pocz ty in for mo wa ny o ter mi -
nie, miej scu i te ma ty ce Wal ne go Ze bra nia. Każ dy za tem
ma wie dzę o kon se kwen cjach swo jej nie obec no ści. Po za
tym na ty dzień przed Wal nym Ze bra niem spra wo wa ne są
dy żu ry w biu rze Za rzą du, gdzie wy ło żo ne są ma te ria ły do -
ty czą ce spra woz da nia me ry to rycz ne go i fi nan so we go 
z ca ło rocz nej dzia łal no ści Za rzą du oraz pro po zy cje na rok
ko lej ny, z któ ry mi moż na się za po znać oraz wnieść swo -
je uwa gi. Jak wi dać z po wyż szej ana li zy czło nek Związ -
ku ma moż li wość grun tow ne go za zna jo mie nia się 
z dzia łal no ścią Za rzą du, a fre kwen cja na Wal nym Ze bra -
niu za le ży je dy nie od do brej wo li za in te re so wa nych. Je że -
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No wa Ru da, 6 lu te go 2010 r.

Pre ze si Zie mi By tom skiej i De le ga tu ry Re jo no wej w By to miu

Biu ro Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich 
Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski  
War sza wa

STA NO WI SKO
Pre ze sów „Zie mi By tom skiej” i De le ga tu ry Re jo no wej w By to miu

w spra wie ko lej nej in ge ren cji w sta tut i re gu la min PZD bez kon sul ta cji z dział kow ca mi i Związ kiem na
te mat pi sma RPO do Mi ni stra In fra struk tu ry za miesz czo ne go w In ter ne cie

W imie niu Pre ze sów i dział kow ców De le ga tu ry Re jo -
no wej, Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD w By to miu
wy ra ża my zdzi wie nie i kon ster na cję z fak tu ko lej nej in ge -
ren cji w spraw dzo ne i dzia ła ją ce do brze na sze roz wią za -
nia re gu la mi no wo -sta tu to we, bez kon sul ta cji tych wąt -
pli wo ści ze Związ kiem. Pi sze Pan Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich, że po dej mu je te dzia ła nia na sku tek skarg
wpły wa ją cych do je go Biu ra. Prze cież w tej kwe stii uzy -
skał by Pan Rzecz nik wy czer pu ją ce wy ja śnie nia od Kra jo -
wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców, gdy by się
oczy wi ście do niej zwró cił. Kwe stio no wa nie za pi su o
„dru gim ter mi nie” jest de li kat nie mó wiąc śmiesz ne, wszak
każ dy dział ko wiec jest po in for mo wa ny w za wia do mie -
niach o od by ciu Wal ne go Ze bra nia. Więc py ta my ja kie to

nie pra wi dło wo ści ma Pan Rzecz nik na my śli, prze cież nie
tyl ko PZD sto su je ten za pis i jest on praw nie ak cep to-
wa ny. 

Obec ność na Wal nym Ze bra niu człon ków Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go nie jest obo wiąz ko wa, lecz jest po -
win no ścią dział kow ca, da ją cą mu moż li wość de cy do wa -
nia o lo sach ogro du /w tym rów nież o fi nan sach/. Czy to
są nie de mo kra tycz ne dzia ła nia, prze cież to dział ko wiec
sam de cy du je w swo ich i ogro du spra wach.

Od bie ra my treść te go li stu ja ko ko lej ny atak na Zwią -
zek, na je go struk tu ry, sa mo dziel ność i nie za wi słość. 

Wie rzy my że Pan Rzecz nik po now nie spoj rzy obiek -
tyw nie na śro do wi sko pol skich dział kow ców, ich pro ble -
my, a tak że po mo że im je roz wią zać.

Pre ze si By tom skich Ogro dów Dział ko wych
/-/ 28 pod pi sów Pre ze sów 

By tom, 4 lu te go 2010 r.

ROD „Za łę że” w Ka to wi cach

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Ja nusz Ko cha now ski
War sza wa 

Sza now ny Pa nie!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Za łę że” 

w Ka to wi cach wraz z Ko mi sją Re wi zyj ną i Ko mi sją Roz -
jem czą ogro du po prze ana li zo wa niu za miesz czo ne go na
stro nie in ter ne to wej RPO, pi sma ROP -600891-I/09/AK 

kli dział kow cy bę dzie my co rusz nę ka ni. Jak to dłu go bę -
dzie jesz cze trwa ło?

Z po wa ża niem 
Pre zes ROD „Zie lo na Do li na”

/-/ Ry szard Ro ba kow ski 

mnie to, że do Pa na na pły wa ją skar gi na Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Czy ta struk tu ra or ga ni za cyj na – my zwy -
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De le ga tu ra Re jo no wa Ka to wi ce 

Biu ro Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich 
Sza now ny Pan dr Ja nusz Ko cha now ski 
War sza wa

STA NO WI SKO
Człon ków Ze spo łu Pro ble mo we go De le ga tu ry Re jo no wej Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go Pol skie go

Związ ku Dział kow ców w Ka to wi cach

Na od by tym po sie dze niu Ze spo łu pro ble mo we go De le -
ga tu ry Re jo no wej w Ka to wi cach w dniu 3.02.2010 r.
człon ko wie Ze spo łu pro ble mo we go za po zna li się z tre ścią
pi sma Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich Ja nu sza Ko cha -
now skie go skie ro wa ne go do Mi ni stra In fra struk tu ry Ce za -
re go Gra bar czy ka. W to ku bar dzo wni kli wej dys ku sji
stwier dzo no, że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich kwe stio -
no wał obo wią zu ją ce pra wem za pi sy w do ku men tach
praw nych re gu lu ją cych dzia łal ność w Pol skim Związ ku
Dział kow ców.

Głów nym za rzu tem pod ad re sem or ga nów Związ ku by -
ły wąt pli wo ści co do za sad no ści i słusz no ści od by wa nia
wal nych ze brań w II ter mi nie.

Z wiel kim za strze że niem kwe stio no wał dzia łal ność
praw ną Związ ku oraz brak nad zo ru w przed mio to wej
spra wie za stro ny Mi ni ster stwa In fra struk tu ry.

W świe tle ww. wąt pli wo ści i za strze żeń człon ko wie Ze -
spo łu za ję li na stę pu ją ce sta no wi sko:

1/ stwier dza my jed no znacz nie, że wy su wa ne za rzu ty są
ko lej nym ata kiem na Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

2/ in for mu je my, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców cie -
szy się po wszech nym sza cun kiem ze stro ny spo łe czeń -

stwa i zo stał kom plek so wo zba da ny i za ak cep to wa ny
przez sąd po wszech ny oraz za re je stro wa ny w Kra jo wym
Re je strze Są do wym. 

3/ wal ne ze bra nia od by wa ją się zgod nie z obo wią zu ją -
cym Re gu la mi nem ROD i Sta tu tem PZD.

4/ przed każ dym pla no wa nym wal nym ze bra niem dział -
kow cy są pi sem nie za wia da mia ni o ter mi nie, miej scu i go -
dzi nie pod ha słem „uczest ni cząc w wal nym ze bra niu
de cy du jesz o wszyst kich spra wach swo je go Ogro du”.

5/ kwe stio no wa nie II ter mi nu wal ne go ze bra nia jest bez -
pod staw ne.

Fre kwen cja na wal nych ze bra niach w PZD, a tak że in -
nych or ga ni za cjach nie od bie ga za sad ni czo od fre kwen cji
wy bor czej. Czy za tem spo łe czeń stwo też po win no być
pod nad zo rem?

6/ Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest de mo kra tycz ną, sa -
mo dziel ną, nie za leż ną i sa mo rząd ną, or ga ni za cją spo łecz ną.

Ma my na dzie ję, że ten do nio sły głos zo sta nie wy słu cha -
ny, a dział kow com i ich or ga ni za cji po zwo li się wresz cie
pra co wać na rzecz roz wo ju ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go i bu do wać w ten spo sób spo łe czeń stwo oby wa tel -
skie w tym kra ju. 

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

/-/ inż. Teo dor Bie lec ki
Prze wod ni czą cy De le ga tu ry Re jo no wej 

/-/ mgr inż. Sta ni sław Buk

uczest nic two w nim, i zde cy do wa na więk szość z te go pra -
wa ko rzy sta.

Moż li wość od by wa nia Wal nych Ze brań ROD tak że 
w dru gim ter mi nie ist niej od po cząt ku na sze go ist nie nia
tj. od po nad 100 lat ja ko or ga ni za cji Związ ko wej.

Przy ję te roz wią za nia za war te w sta tu cie PZD po sia da
wie le in nych związ ków i sto wa rzy szeń w Pol sce lecz z te -
go po wo du nie pod no si Pan żad nych za rzu tów.

Na za koń cze nie ape lu je my do Pa na o za cho wa nie sza -
cun ku do fak tów praw dy i świa do me nie fał szo wa nie jej.
Pań skie wy stą pie nie uzna je my za szko dli wie dla na sze go
Związ ku, ocze ku je my dzia łań wspie ra ją cych na sze dzia -
ła nia związ ko we.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes ROD „Za łę że”

/-/ Ze non Hap ner 

z dnia 18.01.2010 r., prze sła ne go przez Pa na do Mi ni stra
In fra struk tu ry wy ra ża my swo ją dez apro ba tę dla tre ści w
nim za war tych.

Z przy kro ścią stwier dza my, że po ru szo na w pi śmie kwe -
stia nad zo ru nad PZD jest tyl ko pre tek stem do wy su wa nia
za rzu tów pod ad re sem Związ ku i je go or ga nów.

Wy raź nie wi dać, że wy stą pie nie jest skie ro wa ne prze -
ciw ko Związ ko wi i usta wie o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Od no sząc się do Pa na in ter pre ta cji od by wa nia
się Wal nych Ze brań w ROD in for mu je my, że od by wa ją
się zgod nie ze Sta tu tem PZD.

Każ dy czło nek zwy czaj ny z na sze go ROD ma pra wo
uczest nic twa w nim. Je go oso bi stą wo lą i wy bo rem jest
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Pan Fe liks Kar piń ski z ROD 27-go Lip ca w Bia łym sto ku

Dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

Bia ły stok, 31 stycz nia 2010 r.

ROD im. 100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go w Kro śnie Od rzań skim

Pan
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD im. 100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go w Kro śnie Od rzań skim
w spra wie: wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry 

z dnia 18.01.2010 r.

Za rząd ROD im. 100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go
w Kro śnic Od rzań skim z ogrom ną dez apro ba tą i zdzi wie -
niem przy jął wy stą pie nie Pa na Rzecz ni ka w obro nie „rze -
ko mych” osób wy stę pu ją cych ze skar ga mi na dzia łal ność
Pol skie go Związ ku Dział kow ców a w szcze gól no ści 
79 pkt. 2 Sta tu tu PZD bę dą cym rze ko mo „źró dłem wie lu
nie pra wi dło wo ści i nad użyć, w tym na po dej mo wa niu zo -
bo wią zań fi nan so wych, przez ogród dział ko wy przez ma -
łą gru pę człon ków”.

In for mu je my Pa na, że § 78 te goż Sta tu tu jed no znacz nie
okre śla się w ja kim ter mi nie po wi nien być po wia do mio -
ny każ dy czło nek ROD o da cie, go dzi nie po rząd ku i miej -
scu wal ne go ze bra nia. Po dob ne roz wią za nia po sia da wie le
sto wa rzy szeń, or ga ni za cji i związ ków. To nie wi na Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, że w wol nym i de mo kra -

tycz nym kra ju oby wa te le ko rzy sta jąc ze swo ich upraw -
nień nie wszy scy uczest ni czą w wal nych ze bra niach, wy -
bo rach sa mo rzą do wych, par la men tar nych, pre zy denc kich,
re fe ren dach itd. W tym przy pad ku oby wa tel ma pra wa 
a nie obo wią zek.

Przy po mi na my rów nież, że PZD w dniu 12.12.2007 r.
zo stał wpi sa ny do Kra jo we go Re je stru Są do we go pod nr
KRS 00000293886, gdzie sąd za ak cep to wał po sta no wie -
nia Sta tu tu PZD co ozna cza, że jest on zgod ny z obo wią -
zu ją cym w Pol sce pra wem. 

Na sze zdzi wie nie bu dzi fakt, że w imie niu ma łej gru py
osób pod jął Pan dzia ła nia cał ko wi cie igno ru jąc 620 tys.,
rze szę dział kow ców po pie ra ją cych ak tu al ny stan praw ny
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za cho dzi więc py ta nie
- czy im jest Pan rzecz ni kiem?

Pre zes ROD
/-/ Da riusz Ha ik 

Se kre tarz ROD 
/-/ Bog dan Mi cha lak 

Kro sno Od rzań skie, 9 lu te go 2010 r. 

jo wym Re je strze Są do wym. Po dob ne roz wią za nia funk -
cjo nu ją w in nych or ga ni za cjach spo łecz nych, ta kich jak
Pol ski Czer wo ny Krzyż.

Ko lej ny za rzut, do ty czą cy uchy la nia się od nad zo ru,
rów nież jest po zba wio ny uza sad nie nia. PZD w ca łej hi -
sto rii swe go dzia ła nia nie uchy lał się od uzna nia i współ -
pra cy z or ga nem nad zor czym, co zo sta ło za war te 
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z ini cja -
ty wy PZD. Po cząt ko wo nad zór był spra wo wa ny przez
Mi ni stra Śro do wi ska, na stęp nie zo stał prze ka za ny Mi ni -
stro wi In fra struk tu ry. Su ge stia, że PZD po wi nien na le żeć
do Sto wa rzy sze nia jest bez pod staw na.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Fe liks Kar piń ski

Sza now ny Pa nie,
W imie niu wła snym oraz ca łej spo łecz no ści ro dzin nych

ogro dów dział ko wych po zwa lam so bie zło żyć pro test
prze ciw ko bez pod staw nym oskar że niom kie ro wa nym pod
ad re sem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Za rzut do ty czą cy nie le gal no ści prze pro wa dza nia wal -
nych zgro ma dzeń w dru gim ter mi nie po zba wio ny jest
pod staw praw nych. Moż li wość or ga ni zo wa nia wal nych
ze brań nie za leż nie od fre kwen cji po uprzed nim pi sem nym
po in for mo wa niu człon ków spo łecz no ści o kon se kwen -
cjach nie obec no ści jest gwa ran to wa na przez sta tut PZD,
któ ry zo stał zba da ny i za ak cep to wa ny przez sąd po -
wszech ny w ra mach po stę po wa nia re je stra cji PZD w Kra -
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Pa ni Ali cja Bon dziak z No wo gro du Bo brzań skie go

Pan dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
War sza wa

No wo gród Bo brzań ski, 17 lu te go 2010 r.

Pan Al fred Wój to wicz z Go rzo wa Wiel ko pol skie go

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
dr Ja nusz Ko cha now ski
War sza wa

Sza now ny Pa nie Dok to rze,
Wiel kie zdzi wie nie wy wo ła ło u mnie (dział kow ca od

1965 ro ku) Pa na sta no wi sko ja kie pre zen tu je Pan w pi -
śmie do Mi ni stra In fra struk tu ry, a do ty czą ce usta leń za -
war tych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
sta tu cie Pol skie go Związ ku Dział kow ców i re gu la mi nie
ROD. Pod wa ża Pan za pi sy re gu lu ją ce spra wy Wal nych
Ze brań od by wa nych w tzw. „dru gim ter mi nie”.

Pań skie wy stą pie nie una ocz nia wszyst kim, że wie dzę 
o dzia łal no ści PZD i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
czer pie Pan tyl ko jak po da je Pan w pi śmie od osób „któ -
re zwra ca ją się z licz ny mi skar ga mi na dzia łal ność PZD
oraz po sta no wie nia sta tu tu na sze go Związ ku i re gu la mi nu
ROD”. Uwa ża Pan, że jest to re pre zen ta cyj na gru pa człon -
ków PZD i pro ble my przed sta wio ne przez nich mu szą być
roz pa trzo ne przez Mi ni stra, Pre mie ra, a tak że przez Sejm.
Jed no cze śnie ma Pan za nic po nad 600.000 pod pi sów zło -
żo nych w obro nie usta wy. Gdy by się od po wied nie Pań -
skie służ by zwró ci ły do Kra jo wej Ra dy PZD w War -
sza wie, to otrzy ma ły by wszel kie nie zbęd ne ma te ria ły. 
Z po wyż sze go sta no wi ska wy ni ka, że za nic ma Pan de cy -
zję Są du o re je stra cji Związ ku i przy ję ciu na sze go Sta tu -
tu, a tak że re je stra cji PZD w Kra jo wym Re je strze
Są do wym.

Ana li zu jąc treść pi sma do cho dzę do wnio sku - chciał -
bym się my lić że słusz ne go - to wy stą pie nie ma wszel kie
zna mio na dzia ła nia po li tycz ne go. Pi smo to po wsta ło na
za mó wie nie okre ślo nej Par tii po li tycz nej, któ ra już wno -
si ła pro jekt usta wy do Sej mu, a on swo ją zbio ro wą mą -
dro ścią w pierw szym czy ta niu ten pro jekt od rzu cił. 

Obec nie Rzecz nik Praw Oby wa tel skich pra gnie sta nąć
po nad Sejm, bo „licz ni dział kow cy pi szą”. Czy Pa na in te -
re su je fakt, że za ku sy na li kwi da cję Związ ku trwa ją już
po nad 20 lat i my ma my te go dość. Jest to swo isty mob -
bing po li tycz ny, a każ da for ma mob bin gu mo że pod le gać
są do wi.

Po zwo lę so bie po sta wić py ta nie: czy je in te re sy Pan re -
pre zen tu je, mi lio na ro dzin dział ko wych, czy pew nej po li -
tycz nie okre ślo nej gru py lu dzi, nie ko niecz nie dział-
kow ców? Kto oprócz nas – człon ków PZD ma jesz cze
pra wo wy stę po wać w na szym imie niu? Pro szę, by był Pan
Rzecz ni kiem Praw Oby wa tel skich, a nie Rzecz ni kiem jed -
nej par tii.

Wy ra żam prze ko na nie, że Mi ni ster In fra struk tu ry Pan
Ce za ry Gra bar czyk ze chce udzie lić Pa nu po dob ną od po -
wiedź jak Pa ni Pre zy dent War sza wy i ode tnie się od wspo -
mnia ne go mob bin gu w sto sun ku do dział kow ców.

i za ja kie kosz ty na le ży wy ko nać pra cę w ogro dzie! Z ro -
ku na rok zwięk sza się in fra struk tu ra ogro dów i wy glą da -
ją one co raz pięk niej. Czy bez po par cia dział kow ców
moż na by ło by ty le rze czy zro bić? Ze bra nia od by wa ją się
w dru gim ter mi nie zgod nie ze sta tu tem, a każ dy dział ko -
wiec jest świa do mym człon kiem Związ ku po nie waż ma
sta tut i wie ja kie przy wi le je oraz obo wiąz ki na nim cią żą.
Nie pra wi dło wo ści i nad uży cia, któ re mo gą być zwią za ne
z od by wa niem ze brań w dru gim ter mi nie, do ty czą za wi -
ści mię dzy ludź mi i po le ga ją na rzu ca niu kłód pod no gi
tym, któ rzy jesz cze spo łecz nie pra cu ją.

My ślę, że spo łecz ność dział ko wa jest już bar dzo zmę -
czo na wie lo let ni mi po le mi ka mi i chcia ła by spo ko ju.

Z po wa ża niem
/-/ Ali cja Ban dziak 

Sza now ny Pa nie Dok to rze!
Sto sow nie do Pa na pi sma z dnia 18.01.2010 r. skie ro -

wa ne go do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru nad
dzia łal no ścią PZD po zwa lam so bie wnieść kil ka uwag. Są
to sło wa opar te na prak ty ce. Od prze szło 10 lat je stem
człon kiem OKR PZD i je śli ktoś mó wi, że nie ma nad zo -
ru nad pra cą w Związ ku to się my li. Rok rocz nie człon ko -
wie OKR prze pro wa dza ją kon tro le w ogro dach oraz w
okrę gu. Na tę oko licz ność spo rzą dza ne są pro to ko ły i wy -
da wa ne oraz we ry fi ko wa ne po le ce nia po kon trol ne. 
W ogro dach pra cu ją też Ko mi sje Re wi zyj ne, któ re uczest -
ni czą w pra cach Za rzą du i rów nież kon tro lu ją za gad nie nia
sta tu to we i fi nan so we. Na Ze bra niach Wal nych oma wia -
ne są szcze gó ło wo wy dat ki i pla no wa ne przy cho dy. To
Dział kow cy są naj waż niej si i to oni de cy du ją, co, kie dy 
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Go rzów Wiel ko pol ski, 27 stycz nia 2010 r.

Dział ko wiec Ogro du „Spo łem” w Kiel cach, Pan Adam To kar ski

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Pan Ja nusz Ko cha now ski 
War sza wa 

Sza now ny Pa nie, 
Do tar ło do mnie pi smo, któ re Pan skie ro wał do Mi ni -

stra In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru nad dzia łal no ścią
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Przy zna ję, że treść te go pi sma tro chę mnie za sko czy ła.
Je stem po sia da czem dział ki od 1975 r. i uczęsz cza łem na
wszyst kie wal ne ze bra nia człon ków ogro du i mi mo in dy -
wi du al ne go za wia da mia nia ni gdy nie uda ło się ze brać 
50% człon ków dla te go 2-ga tu ra jest ko niecz no ścią, aby
moż na by ło po dej mo wać uchwa ły przy mniej szej fre -
kwen cji. Każ dy ogród dział ko wy ma za rząd, oraz dwie
ko mi sje. Re wi zyj ną kon tro lu ją ca fi nan se i roz jem czą roz -
strzy ga ją cą spo ry.

Za rzu ty sta wia ne w ga ze cie „Rzecz po spo li ta” są ab sur -
dem. Oso ba pi szą ca ten ar ty kuł nie zna prak tycz nych

aspek tów dzia łal no ści ROD, trud no zro zu mieć, ja ki mi
wzglę da mi się kie ru je. Skar gi dział kow ców w ilo ści kil ku -
na stu rocz nie na bli sko mi lion dział kow ców na le ży roz -
pa trzyć, ale nie ro bić z te go za sad ni cze go pro ble mu.

Sta tut PZD zo stał bo wiem kom plek so wo zba da ny i za -
ak cep to wa ny przez sąd po wszech ny w Kra jo wym Re je -
strze Są do wym. Usta wa o ROD z dn. 8 lip ca 2005 ro ku 
w roz dzia le 3 art. 25 wy raź nie okre śla rów nież nie za leż -
ność PZD w wy ko ny wa niu swych za dań, a sa mo dziel ność
PZD pod le ga ochro nie są do wej i trud no tu dys ku to wać 
o pod po rząd ko wa niu Pre zy den to wi Mia sta War sza wy.
Wo bec po wyż szych da nych uwa żam, że za rzu ty wo bec
PZD są bez pod staw ne i nie prze my śla ne, a po win ny być
prze dys ku to wa ne przez Pa na z PZD.

Z po wa ża niem 
/-/ Adam To kar ski

Kiel ce, 9 lu te go 2010 r.

Pan Mi chał Le oń czuk z ROD „ASTER” w Łom ży

Sz. P.
Dr Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

Zna na mi jest treść pi sma nr RPO -600891-1/09/AK 
z dnia 18.01.2010 ro ku i uwa żam, że zde cy do wa nie nie
przy stoi Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich „szczu cie” or -
ga nów sa mo rzą do wych i pań stwo wych prze ciw ko or ga -
ni za cji po za rzą do wej dzia ła ją cej w zgo dzie z po rząd kiem
praw nym obo wią zu ją cym w Pol sce.

A już zde cy do wa nie nie mo ral nym jest uży wa nie do
„szczu cia” ar gu men tów nie praw dzi wych, ab so lut nie zmy -
ślo nych, nie ma ją cych nic wspól ne go z rze czy wi sto ścią,
lub zde cy do wa nie ab sur dal nych.

Tym sa mym Rzecz nik Praw Oby wa tel skich wpi su je się
w na gon kę prze ciw ko Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców, czy li wspie ra tych, któ rzy pro gra mo wo za kła da ją li -
kwi da cję tej or ga ni za cji i ogro dów dział ko wych. Czyż by
RPO uwa żał, że dział kow cy są oby wa te la mi niż szej ka te -
go rii, nie god ni je go ochro ny?  Je stem dział kow cem od bli -
sko trzy dzie stu lat. Je stem w znacz nie za awan so wa nym
wie ku. W mia rę do brze zna ne mi są taj ni ki i pra wi dła
funk cjo no wa nia PZD a szcze gól nie funk cjo no wa nie Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych i uwa żam że:

Pan nie po wi nien przy kła dać swo jej rę ki do wal ki z na mi
- dział kow ca mi - bo to po pro stu nie przy stoi.

Wy ra żam prze ko na nie, że prze czy ta Pan to pi smo.

Z dział ko wym po zdro wie niem
/-/ Al fred Wój to wicz

W na szej Oj czyź nie jest wie le spraw, któ re ob li gu ją Pań -
ski Urząd do za in te re so wa nia się ni mi. Kto jak kto, ale
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Pre ze si i człon ko wie ROD z te re nu Gli wic

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Pan dr Ja nusz Ko cha now ski

Ze bra li śmy się dzi siaj, aby, jak co ro ku przy go to wać się
do ze brań spra woz daw czo-wy bor czych, któ re bę dzie my
or ga ni zo wać w naj bliż szym cza sie w na szych ogro dach. 
Z ogrom nym zdzi wie niem przyj mu je my treść pań skie go
wy stą pie nia do Mi ni stra In fra struk tu ry. Nie ro zu mie my
jak moż na wy po wia dać te go ro dza ju opi nie, cał ko wi cie
igno ru jąc mi lio no wą rze szę człon ków na sze go Związ ku.
Chce my Pa na po in for mo wać, że ka te go rycz nie nie zga -
dza my się z ta ką for mą roz po czy na nia dys ku sji pu blicz nej
i pro si my Pa na o zwe ry fi ko wa nie swo je go sta no wi ska.
Nie mo że my po go dzić się z fak tem, że Rzecz nik Praw

Oby wa tel skich te pra wa kwe stio nu je, a po nad to pu blicz -
nie wy po wia da się w spra wach, co do któ rych nie dys po -
nu je sto sow ną wie dzą. Ze bra nia w ogro dach od by wa ją się
kil ku dzie się ciu lat i każ dy dział ko wiec o tym wie. Co ro -
ku ty sią ce spo łecz ni ków po świę ca, du żo cza su i pra cy, aby
te waż ne dla każ de go ogro du spo tka nia od by ły się z za -
cho wa niem wy mo gów wy ni ka ją cych ze Sta tu tu PZD i Re -
gu la mi nu ROD. Nie do pusz czal na jest sy tu acja, aby
dział ko wiec nie zo stał po wia do mio ny o ter mi nie i miej -
scu ze bra nia. Każ dy, kto chce – w ze bra niu uczest ni czy.
Praw dą jest, że nie wszy scy w tych ze bra niach uczest ni -

uczest ni cze nie w wal nych ze bra niach. Bo wiem §15 ust. 6
sta tu tu PZD zo bo wią zu je dział kow ca „brać czyn ny udział
w ży ciu ogro du”. A czy nie uczest ni cząc w wal nym ze -
bra niu moż na mó wić o bra niu czyn ne go udzia łu w ży ciu
ogro du?

3.  A już wręcz ku rio zal nym jest twier dze nie cyt: „w mo -
im prze ko na niu w wa run kach de mo kra tycz ne go pań stwa
pra wa nie po win no funk cjo no wać - re ali zu jąc istot ne
funk cje pu blicz ne i zrze sza ją cy na za sa dzie przy mu so wo -
ści wszyst kich pol skich dział kow ców”. Jest to ab surd pa -
nie rzecz ni ku do po tę gi en tej. Bar dziej ab sur dal ne go
twier dze nia nikt nie mógł by wy du mać. Nie uwa ża pan, że
w ten spo sób ob ra ża nas dział kow ców? Za pew niam, że z
pań ski mi wy wo da mi za po zna ją się wszy scy dział kow cy
z „me go” ogro du. Są dzę, że uczy nią to wszyst kie ogro dy
w kra ju. Na pew no do wie się pan co na ten te mat my ślą
dział kow cy. Nad to, ROD -y wcho dzą w okres kam pa nii
spra woz daw czo -wy bor czej, bę dzie to też oka zja do przed -
sta wie nia pań skich „sta rań” o na sze uszczę śli wie nie. 
O sta no wi skach dział kow ców w tej ma te rii do wie się Pan
jak i Mi ni ster In fra struk tu ry.

Ja oso bi ście nie ro zu miem ce lu pań skiej „kru cja ty” prze -
ciw ko PZD, po za ce lo wej de struk cyj nej dzia łal no ści. Bo
wy ta cza jąc de ma go gicz ne, ab sur dal ne ar gu men ty, nie ja -
ko usi łu je pan przy mu sić okre ślo ne or ga na do na rzu ce nia
PZD ku ra te li z eks tra upraw nie nia mi kon tro l ny mi. A czy
sto so wa nie ta kich me tod wo bec ogól no pol skiej sa mo rząd -
nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji spo łecz nej po zo sta je aby 
w zgo dzie z po rząd kiem praw nym w Pol sce?

O ile na praw dę po sia da pan wie dzę o nie pra wi dło wo -
ściach i nad uży ciach w kon kret nych ogro dach, to or ga na -
mi kom pe tent ny mi, w przy pad ku nad użyć, jest pro ku ra tor,
a w przy pad ku nie pra wi dło wo ści, sto sow ne or ga na Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Z po wa ża niem
/-/ Mi chał Le oń czuk

1. Po sta no wie nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 08.07.2005 oraz usta no wio nych na jej pod -
sta wie sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD w spo sób ca -
ło ścio wy i sku tecz ny za bez pie cza ją człon ków PZD 
– dział kow ców przed nie pra wi dło wo ścia mi i nad uży cia -
mi, w tym rów nież w ich zwal cza niu. W związ ku z tym
Pań ski apel skie ro wa ny do sto sow ne go mi ni stra o za bie -
ga nie o ini cja ty wę usta wo daw czą jest ab so lut nie po zba -
wio ny ma te rial ne go uza sad nie nia.

2. Pod wa ża nie pra wo moc no ści wal nych ze brań ROD
od by tych „w dru gim ter mi nie” jest ku rio zal nym ab sur -
dem. Ktoś tam z „le ni wych” lub „aspo łecz nych” dział -
kow ców nie ro zu mie ją cych isto ty wal ne go ze bra nia,
lek ce wa żąc te gre mium nie uczest ni czy w ze bra niu, sam
sie bie po zba wia moż li wo ści wpły wa nia na kształ to wa nie
dzia łal no ści spo łecz no ści dział kow ców. Mnie oso bi ście
obo jęt ność wie lu dział kow ców rów nież ra zi, a czy nią to
po mi mo upo rczy wej per swa zji. Ale też ni gdy nie spo tka -
łem się z kwe stio no wa niem przez tych dział kow ców po -
sta no wień uchwał wal nych ze brań od by tych w „dru gim
ter mi nie”. Czy jest in ne wyj ście niż „dru gi ter min” wal ne -
go ze bra nia nie na ra ża jąc się na dez or ga ni za cję ży cia w
ROD, a w szcze gól no ści, gdy or ga nom koń czy się ka den -
cja? O co cho dzi, o prze dłu że nie cza su ocze ki wa nia o ile?
45, 60 mi nut? „Dru gi ter min” wal nych zgro ma dzeń nie
jest wy my słem Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Ta for -
ma sto so wa na jest w wie lu or ga ni za cjach, w tym, na przy -
kład, w PCK, Spół dziel niach Miesz ka nio wych i in. Czy
wo bec tych or ga ni za cji Rzecz nik rów nież wy stą pi z po -
dob ną na gon ką? Rzecz nik za miast pro wa dzić „ja ło wą”
ko re spon den cję z or ga na mi ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej 
i rzą do wej, ne gu jąc pra wo moc ność wal nych ze brań 
w PZD w „dru gim ter mi nie" po wi nien udzie lić od po wie -
dzi tym „licz nym skar żą cym się”, że obo wiąz kiem ich jest
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Gli wi ce, 11–12 lu te go 2010 r.

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

Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
War sza wa

My człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w
Zie lo nej Gó rze ze bra ni w dniu dzi siej szym w ce lu pod su -
mo wa nia, do ko na nia oce ny prze pro wa dzo nych kon tro li w
ro ku ubie głym przez nasz ze spół i opra co wa nia pla nu pra -
cy i kon tro li na rok 2010 za po zna li śmy się z pi smem, ja -
kie skie ro wał Pan w dniu 18 stycz nia 2010 r. do Mi ni stra
In fra struk tu ry.

W pi śmie tym su ge ru je Pan brak nad zo ru nad dzia łal -
no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Z tre ści wy ni -
ka, że wie dza w tym za kre sie zo sta ła po zy ska na z
otrzy ma nych przez Pa na Urząd skarg od osób kwe stio nu -
ją cych za pi sy sta tu tu i re gu la mi nu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Je ste śmy peł ni go ry czy a na wet obu rze nia, że Pan ja ko
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie pod jął się wy ja śnie nia
tych skarg w pierw szej ko lej no ści u źró deł czy li w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców jak i ich za sad no ści. Od no -
si my rów nież wra że nie, że przed pu bli ka cją te go pi sma
nie ra czył Pan za po znać się z pod sta wa mi praw ny mi dzia -
łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Kwe stio no wa nie od by wa nia ze brań w dru gim ter mi nie
wy raź nie wy ni ka z bra ku do sta tecz nej wie dzy prak tycz -
nych za sad dzia łal no ści ROD. Na ze bra niach tych mu szą
za pa dać naj waż niej sze de cy zje co do fi nan sów i in nych
spraw or ga ni za cyj nych. Brak ta kie go za pi su unie moż li -
wił by pod ję cie ta kich de cy zji z po wo du nie wy star cza ją cej
fre kwen cji.

Zgod nie z za pi sa mi sta tu to wy mi, że by ze bra nie w dru -
gim ter mi nie uznać za pra wo moc ne, mu szą być speł nio ne
do dat ko we wy mo gi, jak np. po wia do mie nie o tym oso bi -
ście lub dro gą pocz to wą wszyst kich dział kow ców, co
ozna cza, że każ dy ma wie dzę o kon se kwen cjach swo jej
nie obec no ści na ze bra niu.

Dzi wi nas rów nież fakt, że na pod sta wie nie spraw dzo -
nych in for ma cji otrzy ma nych w for mie skarg Urząd
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich po dej mu je ini cja ty wę
zmie rza ją cą do zmian prze pi sów usta wy o ROD. Usta wy
uchwa lo nej przez Sejm Rzecz po spo li tej Pol ski, któ rą po -
par ła rze sza 620 tys. dział kow ców.

Nie jest rów nież za uwa żo ny przez Pa na fakt, że sta tut
PZD w trak cie prac le gi sla cyj nych był przed mio tem we -
ry fi ka cji przez sąd po wszech ny w wy ni ku cze go Zwią zek
zo stał za re je stro wa ny w Kra jo wym Re je strze Są do wym.

W Pol skim Związ ku Dział kow ców jest do brze zor ga ni -
zo wa na kon tro la we wnętrz na. Na każ dym szcze blu za rzą -
dza nia w spo sób de mo kra tycz ny jest wy bie ra ny or gan
re wi zyj ny. Jest on or ga nem nie za leż nym, a je go za da nie to
bie żą ce spra wo wa nie kon tro li nad dzia łal no ścią da nej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej pod wzglę dem go spo dar no ści, ce -
lo wo ści, pra wi dło wo ści i zgod no ści z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi związ ko wy mi, za sa da mi ra chun ko wo ści i pra -
wem po wszech nie obo wią zu ją cy mi.

Pion re wi zyj ny wyż sze go szcze bla ma obo wią zek i fak -
tycz nie go wy ko nu je to jest prze pro wa dza kon tro lę jed -
no stek niż sze go szcze bla.

Naj waż niej szą ro lę kon tro l ną w Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, Okrę go wych Za rzą dach, Kra jo wej Ra dzie
speł nia ją Wal ne Ze bra nia, Kon fe ren cje De le ga tów, Zjazd
Okrę go wy i Kra jo wy. Na tych ze bra niach Za rzą dy roz li -
cza ją się z każ dej wy da nej zło tów ki, roz li cza ją się z re ali -
za cji za dań in we sty cyj nych, re mon to wych, ochro ny
śro do wi ska, go spo dar no ści. Wszy scy dział kow cy ma ją
wów czas moż li wość za po zna nia się nie tyl ko z spra woz -
daw czo ścią, ale rów nież z do ku men ta cją.

Uwa ża my, że pu bli ko wa nie in for ma cji przez Pa na
Rzecz ni ka nie po par tych wie dzą me ry to rycz ną, nie spraw -

wi ste za po zna nie się z pro ble ma mi ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w na szym kra ju, w opar ciu o kon tak ty z na -
szym Związ kiem i Dział kow ca mi. Za jął Pan miej sce po
nie wła ści wej stro nie ba ry ka dy, Pa nie Rzecz ni ku, my nie
je ste śmy oby wa te la mi „gor szej ka te go rii” i pro si my o
trak to wa nie nas na rów nych pra wach z resz tą spo łe czeń -
stwa.

Z po wa ża niem
Pre ze si i człon ko wie ROD z te re nu Gli wic

/-/ 63 pod pi sy

czą, po dob nie zresz tą jak w wy bo rach sej mo wych, sa mo -
rzą do wych i pre zy denc kich. Czy za tem pro sząc Mi ni stra
In fra struk tu ry o nad zór nad na szy mi dzia ła nia mi ocze ku -
je Pan wpro wa dze nia ja kiejś for my przy mu su? Jest to ab -
sur dal ne i śmiesz ne za ra zem. Szko da tyl ko, że zaj mu je się
tym urząd po wo ła ny do ochro ny praw oby wa tel skich. 
I wła śnie w imię tych praw ape lu je my do Pa na o rze czy -
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Zie lo na Gó ra, 19 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD „Re laks” w Ostrow cu Świę to krzy skim

Pan 
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Po za po zna niu się z Pa na pi smem do Mi ni stra In fra -
struk tu ry od no śnie dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, a zara zem ro dzin nych ogro dów dział ko wych
Za rząd ROD „Re laks” w Ostrow cu Św. wy ra ża na ten te -
mat swo ją opi nię. Otóż wia do mo, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców dzia ła na pod sta wie usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. Na pod sta wie tej usta wy po wstał Sta tut Pol skie go
Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD.

Uchwa łą nr 1 z dnia 6.04.2006 r. sta tut zo stał przy ję ty i
za twier dzo ny przez od po wied nie wła dze do te go po wo ła ne.

Ze bra nia spra woz daw cze od by wa ją się w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych co rocz nie. § 78 Sta tu tu wy raź nie
mó wi, że Za rząd po wia da mia wszyst kich dział kow ców na
pi śmie o ter mi nie, miej scu i go dzi nie wal ne go ze bra nia.
Na po wia do mie niu po da na jest da ta i go dzi na ze bra nia w

pierw szym ter mi nie, a w ra zie bra ku wy ma ga nej ilo ści
człon ków ROD (50%+1), po da ny jest dru gi ter min. § 79
i 80 sta tu tu PZD wy raź nie mó wi o tych za sa dach. Po dob -
nie § 26 i 27 Re gu la mi nu Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców.

Je ste śmy dział kow ca mi od kil ku dzie się ciu lat i prze wa -
ża ją ca więk szość ze brań od by wa ła się w dru gim ter mi nie.
Po dej mo wa ne by ły uchwa la ły, któ re obo wią zy wa ły
wszyst kich dział kow ców i któ rych nikt nie kwe stio no wał.

Że by ogród do brze funk cjo no wał są pew ne pra wa dla
dział kow ców, ale mu szą być i pew ne obo wiąz ki. Sa mo -
wo la i dez or ga ni za cja do pro wa dzi ły by do cha osu w ogro -
dzie i upad ku ogro du. Dla te go, że nie moż na zmie niać
te go co zo sta ło wy pra co wa ne przez dzie się cio le cia dzia -
łal no ści PZD, a za war te w Sta tu cie i Re gu la mi nie Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

Za rząd ROD „Re laks”
/-/ 6 pod pi sówOstro wiec Św., 8 lu te go 2010 r.

ROD „War ta” w Pa jęcz nie

Sza now ny Pan dr. Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „War ta” 
w Pa jęcz nie za po znał się z tre ścią pi sma Rzecz ni ka skie -
ro wa ne go do Mi ni stra In fra struk tu ry znak Nr RPO 
– 600891-1/09 / AK z dnia 18.01.2010 r. wy ra ził peł ną
dez apro ba tę do tre ści w nim za war tych. Z przy kro ścią
stwier dza my, że po ru szo na w pi śmie kwe stia nad zo ru jest
pre tek stem do wy su wa nia za rzu tów pod ad re sem mi lio -
no wej rze szy dział kow ców oraz PZD.

W na szym Związ ku na każ dym szcze blu or ga ni za cyj -
nym funk cjo nu ją nie za leż ne or ga ny kon tro l ne i roz jem -

cze, któ re sto ją na stra ży prze strze ga nia pra wa związ ko -
we go, a okre ślo ne w Sta tu cie – za re je stro wa nym w są dzie
re jo no wym.

Wy su wa ny w pi śmie za rzut, do ty czą cy dru gie go ter mi -
nu wal ne go ze bra nia w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -
wym, jest cał ko wi cie bez za sad ny i nie ma związ ku z
rze czy wi sto ścią. Kwe stio no wa nie § 74 ust. 2 Sta tu tu PZD
jest po zba wio ne wszel kich ra cjo nal nych pod staw. Sta tut
stwier dza jed no znacz nie: „Pra wo uczest ni cze nia w wal -
nym ze bra niu ma każ dy czło nek zwy czaj ny z da ne go

spo ko ju a nie cią głej wal ki o ist nie nie dzia łek, Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych i Związ ku. Pa nie Rzecz ni ku
pro si my nie ma ni pu lo wać przy tym co jest do brze zor ga -
ni zo wa ne, utrzy mu je się z wła snych skła dek i opłat, nie
wy cią ga rę ki do bu dże tu bo moż na to znisz czyć bez moż -
li wo ści od bu do wa nia. 

/-/ 8 pod pi sów

dzo nych u źró deł, nie po par tych fak ta mi i to na fo rum
ogól no kra jo wym jest nie od po wie dzial ne i przy no si wie le
krzyw dy Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców, ale przede
wszyst kim nam dział kow com i człon kom ko mi sji re wi -
zyj nej pod wa ża jąc tym sa mym nasz au to ry tet. Dział kow -
cy z któ rych gros jest w po de szłym wie ku chce sta bil no ści,
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Pre zes Za rzą du
/-/ Piotr Wa lu siak

Pa jęcz no, 6 lu te go 2010 r.

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Sa bi na Ka miń ska

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

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
Ja ko człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej

Gó rze pra gnie my do wy po wie dzia nych do tych czas przez
dział kow ców opi nii do dać na sze uwa gi w związ ku z li -
stem (opu bli ko wa nym na Pa na stro nach in ter ne to wych),
ja ki skie ro wał Pan w dniu 18 stycz nia br. do Mi ni stra In -
fra struk tu ry na te mat funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i PZD.

Jed no znacz nie od czy tu je my Pa na list ja ko chęć speł nie -
nia po li tycz ne go za da nia,  a nie obro nę praw oby wa tel -
skich. Pod no si Pan w swo im li ście dwie spra wy: pro blem
or ga ni zo wa nia ze brań w tzw. „dru gim ter mi nie” oraz to, że
Pol ski Zwią zek Dział kow ców i ro dzin ne ogro dy dział ko -
we nie pod le ga ją żad nej kon tro li.

Do pierw szej spra wy na wet nie bę dzie my się od no sić.
Wy po wiedź w spra wie tzw. „dru gie go ter mi nu” świad czy
o zu peł nej nie zna jo mo ści pra wa za pi sa ne go w sta tu cie
PZD i re gu la mi nie ROD. Z przy kro ścią stwier dza my, że
nie świad czy to do brze o Pa na sto sun ku do pra wa, któ re
Urząd Rzecz ni ka po wi nien bro nić. Dzi wi nas, że po je dyn -
cze skar gi bli żej nie okre ślo nych osób da ją Pa nu upo waż -
nie nie do wy stę po wa nia prze ciw ko pra wie mi lio no wi
dział kow ców, a już z naj więk szą pew no ścią prze ciw ko po -
nad 600 ty siąc om tych, któ rzy pod pi sa mi po świad czy li
swo je sta no wi sko w obro nie obec nie funk cjo nu ją cej usta -
wy o rod.

W spra wie bra ku kon tro li w PZD (i ogro dach) pra gnie -
my zwró cić Pa nu uwa gę, iż znów po słu żył się Pan nie zna -
jo mo ścią rze czy. Przede wszyst kim funk cjo nu je w na szej
or ga ni za cji we wnętrz na kon tro la na róż nych szcze blach,
któ ra rze tel nie roz li cza za rzą dy ogro dów, okrę go we za -
rzą dy i Kra jo wą Ra dę z pro wa dzo nej dzia łal no ści me ry to -
rycz nej i fi nan so wej. Prze pro wa dza ne każ de go ro ku wal ne
ze bra nia spra woz daw cze są (i ana lo gicz nie – co czte ry la -

ta zjaz dy okrę go we i kra jo wy) są gre mia mi, któ re do ko nu -
ją oce ny pra wi dło wo ści dzia ła nia.

Je śli, Pa na zda niem, PZD nie pod le ga kon tro li, to co 
w ta kim ra zie ro bią w na szych jed nost kach ze spo ły NIK,
in spek to rzy nad zo ru bu dow la ne go itp. Przy cho dzą na ka -
wę, czy też speł nia ją funk cje kon tro l ne. To ko lej na spra -
wa, któ ra świad czy o tym, że zu peł nie nie orien tu je się
Pan w spra wach, o któ rych Pan pi sze.

Być mo że za brzmi to nie grzecz nie, ale od no si my wra -
że nie, że wy stę pu jąc do Mi ni stra In fra struk tu ry nie miał
Pan na my śli żad ne go pra wa, a tyl ko i wy łącz nie chęć za -
spo ko je nia po li tycz nych za mó wień, któ rym na wet nie
chce my nadać po li tycz nej na zwy, bo wra ca to do nas od
kil ku na stu lat z upo rem god nym lep szej spra wy.

Dzi wi nas też nie zmier nie, że Rzecz nik Praw Oby wa -
tel skich, któ re go kon sty tu cyj nym za da niem jest nie tyl ko
obro na praw, ale i wspie ra nie bu do wy spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go, po dej mu je dzia ła nia, któ re mą ją na ce lu utra -
ce nie or ga ni za cji, któ ra oby wa tel ski mi za sa da mi się
kie ru je i od któ rej wie le moż na by się na uczyć w tej kwe -
stii. Tyl ko że Pan, Pa nie Rzecz ni ku, nie za da je so bie tru -
du, aby je po znać.

Po mi nie my grzecz no ścio wo fakt, że stwier dze nia mi 
o nad uży ciach w ogro dach naj zwy czaj niej nad uży wa Pan
do bre go oby cza ju.

Ocze ku je my od Pa na, Pa nie Rzecz ni ku, wy stą pień 
w obro nie praw dla tych lu dzi któ rzy te go fak tycz nie po -
trze bu ją. Słu ży my li stą ta kich po trzeb, bo nie ob ser wu je -
my Pa na ak tyw no ści na tym po lu. Ocze ku je my też, że nie
bę dzie Pan pod płasz czy kiem obro ny praw re ali zo wał par -
ty ku lar nych in te re sów i że obiek ty wizm Pa na Urzę du za -
stą pi su biek tyw ne i nie po par te wie dzą oce ny, na co
li czy my.

Pod pi sy uczest ni ków ze bra nia
/-/ 34 pod pi sy Zie lo na Gó ra, 26 lu te go 2010 r.

ja ko na gon kę na mi lio no wą rze szę Związ ku. Dru gi ter min
od by wa nia wal nych ze brań posia da wie le in nych or ga ni za cji
związ ków, spół dziel ni, sto wa rzy szeń i tam jest OK.

Dzia łal ność rzecz ni ka zo sta nie przed sta wio na dział kow -
com pod czas od by wa ją ce go się Wal ne go Ze bra nia Spra -
woz daw czo-Wy bor cze go w na szym ogro dzie.

Po zo sta je my z wy ra za mi sza cun ku.

ROD” – sta tut, któ ry jest za re je stro wa ny w KRS. Nie -
upraw nio ne i ab sur dal ne jest sta wia nie te zy, że od by wa nie
wal nych ze brań w dru gim ter mi nie jest nad uży ciem jak to
po noć wy ni ka ze skarg.

Za dzi wia ją ca jest zbież ność z trwa ją cy mi w re sor cie in fra -
struk tu ry pra ca mi nad zmia ną usta wy o ROD. Od bie ra my to
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ROD „Pie czur ki” w Bia łym sto ku

Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

Bia ły stok, 22 lu te go 2010 r.

Czło nek PZD w ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce, Pan Grze gorz Oracz

Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
Na wią zu jąc do uwag, któ re po mie ścił Pan w swo im wy -

stą pie niu do Mi ni stra In fra struk tu ry z 18.01.2010 r., a tak -
że we wcze śniej szych wy stą pie niach, o któ rych wspo mi na
Pan w cy to wa nym wy żej pi śmie, pra gnę wy ra zić wła sne
zdzi wienie Pań ską kon se kwen cją, by nie rzec za cie trze -
wie niem, w kwe stio no wa niu obo wią zu ją ce go pra wa dział -
ko we go.

Ba da nia prze pro wa dzo ne przez Kra jo wy Re jestr Są do -
wy przed do ko na nie doń wpi su Sta tu tu PZD, a tak że sam
wpis nie są dla Pa na Rzecz ni ka wy star cza ją cym i wia ry -
god nym w peł ni świa dec twem zgod no ści te go do ku men -
tu z pra wem, z usta wą z 8.07.2005 r. o ROD?

Kwe stio no wa na przez Pa na Rzecz ni ka moż li wość od -
by cia się wal ne go otwar te go ze bra nia w tzw. II ter mi nie
da je szan sę na udział w ze bra niu wy sył ki po wia do mio -

nym i za in te re so wa nym. Od by cie się ze bra nia w I ter mi -
nie przy bra ku wy ma ga ne go pro gu fre kwen cji, by ło by po -
gwał ce niem obo wią zu ją ce go pra wa, a pod ję te uchwa ły 
i in ne dzia ła nia by ły by z mo cy pra wa nie waż ne.

Ta wła ści wość jest cha rak te ry stycz na dla wie lu in nych
or ga ni za cji (sto wa rzy szeń) i śro do wisk zna nych za pew ne
Pa nu Rzecz ni ko wi i jego współ pra cow ni kom.

Ja ko uczest nik ze brań spra woz daw czych i spra woz daw -
czo -wy bor czy me go ko ła – wy ja śniam, że w mo im Ogro -
dzie ist nie je 2-stop nio wość – wal ne ze bra nie kół (140–220
dział kow ców), wy bór przez nie de le ga tów oraz Kon fe ren -
cja de le ga tów – i nie zda rzy ło się ni gdy by na wy zna czo -
ną go dzi nę roz po cząć ze bra nia w I ter mi nie przy by ło
po nad 50% upraw nio nych. Fre kwen cja w I ter mi nie, jak
się gnę wstecz pa mię cią, ni gdy nie prze kro czy ła 30%, 

nad zór nad dzia łal no ścią spra wu je Mi ni ster stwo do Spraw
Śro do wi ska, a od 15.11.2009 r. zo stał prze su nię ty do Mi -
ni ster stwa In fra struk tu ry, więc za rzut ten jest nie praw dzi -
wy. Wi dać to jak Pa na urzęd ni cy czy ta li Usta wę ROD?
My dział kow cy nie zga dza my się ze sty lem in for mo wa nia
opi nii pu blicz nej na stro nie in ter ne to wej RPO przez Pa na
urzęd ni ków nie spraw dzo nych i nie praw dzi wych in for ma -
cji. Jest to co naj mniej na gan nie. Praw do mów ność i ety -
ka obo wią zu je w szcze gól no ści tak sza no wa ną in sty tu cję
jak Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Z tych wzglę dów
zwra ca my się do Pa na o za nie cha nie dzia łań wy mie rzo -
nych w PZD i za mie rza ją cych do roz bi cia ru chu Ogrod -
nic twa Dział ko we go, po zo sta wie nia Związ ku w spo ko ju
i nie na ru szal no ści usta wy o ROD, cze mu da li śmy wy raz
pra wie 620 ty się cy pod pi sów i I Kon gres PZD w dniu
14.07.2009 r. Zo staw cie nas dział kow ców i Zwią zek w spo -
ko ju. Bę dzie my wal czyć do upa dłe go nie pod da my się!

Pre zes ROD „ Pie czur ki”
/-/ Kry sty na Pio tro wiak

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Z związ ku z Pań skim pi smem do Mi ni ster stwa In fra -

struk tu ry w spra wie nad zo ru na dzia łal no ścią Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zda je się być pre tek stem do wy su -
nię cia za rzu tów pod ad re sem or ga nów Związ ku. Po wo łu -
je się Pan na licz ne skar gi na dzia łal ność PZD, ale czy jest
Pan pe wien, że są to dział kow cy z PZD? Do ty czy głów -
nie za strze żeń co do za sad no ści od by wa nie się w dru gim
ter mi nie wal nych ze brań w ROD jest to po noć źró dłem
wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć. Chcie li by śmy wie -
dzieć ile by to tych skarg, pro si my o ich po da nie. Wal ne
ze bra nia w dru gim ter mi nie by ły i bę dą się od by wać nie
tyl ko w PZD, ale i w in nych sto wa rzy sze niach i or ga ni za -
cjach po rząd ko wych ta kich jak PCK, PZŁ itd. Sąd Okrę -
go wy w War sza wie po ana li zie usta wy o ROD i Sta tu tu
PZD uznał Sta tut zgod ny z pra wem i wpi sał PZD do Kra -
jo we go Re je stru Są do we go. Na le ża ło by usza no wać je go
orze cze nie. Nie mo że my się zgo dzić z za rzu tem o bra ku
nad zo ru nad PZD, usta wa o ROD wy raź nie okre śla, że
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Ostro łę ka, 22 lu te go 2010 r.

Pan Ol gierd Kow nac ki z Ko ło brze gu

Pan 
Dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Je stem oso bą w po de szłym wie ku, upraw ia ją cym dział -

kę w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym w Ko ło brze gu od
40 lat. Przez 25 lat peł ni łem funk cje pre ze sa ogro du i z te -
go ty tu łu do brze są mi zna ne prze pi sy obo wią zu ją ce 
w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Zo sta łem bar dzo za sko czo ny tre ścią Pa na wy stą pie nia
do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru nad dzia łal -
no ścią na sze go Związ ku. Kwe stio no wa ne przez Pa na pra -
wa do od by wa nia wal nych ze brań w dru gim ter mi nie
świad czy o nie zna jo mo ści Pa na za sad funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Pra wo do od by wa nia
ze brań w dru gim ter mi nie i po dej mo wa niu pra wo moc -
nych uchwał gwa ran tu je sta tut PZD, któ ry zo stał zba da ny
i za ak cep to wa ny przez Sąd w ra mach po stę po wa nia o re -
je stra cji Związ ku w Kra jo wym Re je strze Są do wym. Bez
za pi su do ty czą ce go dru gie go ter mi nu w wie lu ogro dach
by ło by nie moż li we pod ję cia uchwał z uwa gi na nie wy -
star cza ją cą fre kwen cję.

W mo im ogro dzie li czą cym 900 człon ków na wet przy
obec no ści 449 człon ków (po ni żej 50%) na ze bra niu nie
moż na by by ło pod jąć pra wo moc nych uchwał.

Za pis po zwa la ją cy na pod ję cie pra wo moc nych uchwał
w dru gim ter mi nie Pa nie Rzecz ni ku obo wią zu je w pra wie
we wszyst kich or ga ni za cjach po za rzą do wych i w spół -
dziel czo ści. Dla cze go Pan wi dzi w tym zło tyl ko w na -
szym Związ ku, a w in nych or ga ni za cjach nie. Czy dla
Pa na do kwe stio no wa nia te go za pi su wy star czy ły skar gi
kil ku dział kow ców stwier dza ją cych, że to po sta no wie nie
sta tu tu jest „ źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć”.

Pa nie Rzecz ni ku za py tu je, czy te skar gi zo sta ły zba da -
ne na miej scu w ogro dach i czy po twier dzi ły się za rzu ty o
nie pra wi dło wo ściach i nad uży ciach. O tym Pan nie pi sze,
co na le ży do mnie my wać, że po twier dze nia za rzu tów Pa -
na nie po sia da. Nie zwró cił się rów nież Pan do na szych
władz związ ko wych o spraw dze nie czy za rzu ty polegają
na praw dzie.

Po słu gu jąc się nie ba da ny mi skar ga mi Pan oczer nił na -
szą mi lio no wą or ga ni za cję dział kow ców.

Niech Pan się za sta no wi Pa nie Rzecz ni ku czy tak może
po stę po wać oso ba po wo ła na do obro ny wol no ści i praw
kon sty tu cyj nych.

/-/ Ol gierd Kow nac ki

Ko ło brzeg, 11 lu te go 2010 r.

Nie wzbu dzi ły Pań skie go za in te re so wa nia ani re ak cji,
by naj mniej ja o tym nie sły sza łem, dzia ła nia nie któ rych
or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo wej lub sa mo rzą do wej do -
pusz cza ją ce do ak tów le ga li zo wa nia miesz ka nia w al ta -
nach nie przy go to wa nych do te go, za mie nia nia te re nów
ogro dów w qu asi osie dla, bądź le ga li zo wa nia sa mo wol -
ne go, nie zgod ne go z pra wem bu do wa nia obiek tów po -
nadnor ma tyw nych, do ko ny wa nia przy łą czy me diów itp.

Chciał bym ocze ki wać od Pa na by był Rzecz ni kiem
Praw Oby wa tel skich, tak że Ogro do wych. Ro la ad wo ka ta
lu dzi ła mią cych pra wo dział ko we zwy czaj nie Pa nu nie
przy stoi.

Z sza cun kiem
/-/ Grze gorz Oracz

a ge ne ral nie mie ści się w prze dzia le 10–20% mi mo te go,
że imien ne za pro sze nia otrzy my wali wszy scy upraw nie ni.
Ist nie ją cy, praw nie ak cep to wa ny mo del nie od bie ra ni ko -
mu chcą ce mu moż li wo ści uczest ni cze nia w wal nych ze -
bra niach. Żad na in sty tu cji pań stwo wa nie do pro wa dzi
dział kow ców na ich ze bra nia w kaj dan kach lub pod eskor -
tą, tak jak nie zmu si do 100% obec no ści w wy bo rach po -
wszech nych.

Na prze strze ni kil ku mi nio nych lat po strze gam wie le
przy pad ków Pań skiej bier no ści w sy tu acjach, w któ rych w
spo sób ja skra wy na ru sza ne by ły in te re sy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ogro dów dział ko wych i wresz cie
dział kow ców.
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Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu

z dnia 20 lu te go 2010 r
w spra wie ko lej nych za gro że ni usta wy 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 wy ra ża po waż ne za nie po ko je nie pro wa dzo ny -
mi w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry pra ca mi ana li tycz ny mi,
któ rych ce lem jest no we li za cja usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Roz po czę cie prac nad usta wą, zbie ra -
nie in for ma cji na te mat funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych na stą pi ło bez wie dzy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a więc bez wie dzy praw ne go pod -
mio tu za rzą dza ją ce go ogro da mi dział ko wy mi i bar dzo do -
brze re ali zu ją ce go za da nia wy ni ka ją ce z usta wy o ROD.
Po twier dze nie w/w fak tu przez Mi ni stra In fra struk tu ry, 
a w do dat ku za po wiedź o prze ka za niu ewen tu al ne go pro -
jek tu zmia ny, czy no wej usta wy o ogro dach do kon sul ta -
cji, mię dzy in ny mi PZD stwa rza wra że nie zrów na nia
Związ ku z in ny mi, bli żej nie okre ślo ny mi or ga ni za cja mi, 
a tym sa mym mar gi na li zo wa nia po zy cji Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, lek ce wa że nia Je go do ko nań na rzecz roz -
wo ju i obro ny ogro dów, oraz obro ny praw człon ków PZD.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu za uwa ża, że pod ję cie prac przez Mi ni ster stwo
In fra struk tu ry nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych zbie gło się w cza sie roz po czę cia przez NIK kon -
tro li funk cjo no wa nia ogro dów, pro wa dzo nej głów nie w
sto sun ku do gmin i wy peł nia nia przez nie obo wiąz ków
wy ni ka ją cych z usta wy o ROD. Jed no cze śnie na le ży
stwier dzić, że w prak ty ce przed mio tem kon tro li są wy peł -
nia nie za dań przez Zwią zek, spra wy we wnętrz ne or ga ni -
za cji, funk cjo no wa nie or ga nów PZD.

Rów nież wnio sek Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, skie -
ro wa ny do Mi ni stra In fra struk tu ry, w któ rym pod kre śla
brak nad zo ru nad dzia ła nia mi Związ ku i kwe stio no wa nie

tzw. II ter mi nu wal ne go ze bra nia wpi su je się w sze ro ko
pod ję te dzia ła nia ma ją ce uza sad nić ko niecz ność zmian w
usta wie o ROD. Pod kre ślić na le ży, że w tym za kre sie
wnio sek Rzecz ni ka jest cał ko wi cie nie uza sad nio ny, błęd -
ny i nie ma ją cy nic wspól ne go z za sa da mi de mo kra cji.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu stwier dza, że nie ma żad nych pod staw do
zmian usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i prze -
ciw sta wia się roz po czę tym w tych spra wach pra com, oraz
pro wa dzo nej ne ga tyw nej kam pa nii me dial nej.

Okrę go wy Za rząd pod kre śla, że w spra wie obro ny usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy po wie dzia ły
się za rów no Zjaz dy Okrę go we jak i Zjazd Kra jo wy
Związ ku, a w dniu 14 lip ca 2009 r. I Kon gres PZD.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu uwa ża, że na le ży usza no wać wo lę Związ ku
wy ra żo ną na naj wyż szych gre miach na szej Or ga ni za cji, 
a tak że na wal nych ze bra niach w ogro dach, a przede
wszyst kim na le ży usza no wać wo lę sa mych dział kow ców,
któ rzy swo imi pod pi sa mi – 620 ty się cy w Kra ju i 45 tys.
w okrę gu wro cław skim – zde cy do wa nie i jed no znacz nie
opo wie dzie li się za utrzy ma niem usta wy 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 ocze ku je za prze sta nia prac i ma ni pu lo wa nia
nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd zwra ca się do za rzą dów ogro dów 
i dział kow ców o za cho wa nie czuj no ści i wspar cie dzia łań
na rzecz obro ny usta wy o ROD, na rzecz za pi sa nych 
w niej praw do obro ny ogro dów i praw dział kow ców.

Wro cław, 23 lu te go 2010 r.

i roz wo ju ogro dów, słu żą cych du żej czę ści spo łe czeń stwa
miej skie go o naj niż szych do cho dach. Okrę go wy Za rząd
PZD we Wro cła wiu ocze ku je wspar cia dla Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, spo łecz nej or ga ni za cji, któ ra po
prze obra że niach od po nad 100 lat sku tecz nie i do brze za -
rzą dza ogro da mi ku za do wo le niu rzesz ro dzin dział kow -
ców, a nie dys kre dy to wa nia Związ ku i je go do ko nań.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu prze sy ła w za łą cze niu STA NO WI SKO przy -
ję te na po sie dze niu ple nar nym w dniu 20 lu te go 2010 r. 
w spra wie ko lej nych za gro żeń usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych ce lem udzie le nia po mo cy Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców w utrzy ma niu usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, je dy ne go gwa ran ta ist nie nia
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Ko le gium Pre ze sów ROD w Lub sku

STA NO WI SKO
Ko le gium Pre ze sów ROD w Lub sku

z dnia 23 lu te go 2010 ro ku
w spra wie dal szej obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych w Pol sce

Za rząd ROD im. Ste fa na Że rom skie go w Kiel cach

Sza now ny Pan
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Warszawa

W wy stą pie niu do Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia
18.01.2010 po ru sza Pan pro blem ze brań w PZD w dru -
gim ter mi nie. Ten sam pro blem po ru sza Mi ro sław Wró -
blew ski dy rek tor Ze spo łu Pra wa Kon sty tu cyj ne go i Mię-
dzy na ro do we go w Biu rze Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich. By ło to w ar ty ku le „Dział kow cy skar żą się na
wszech wła dzę związ ku” w „Rzecz po spo li tej” z dnia
27.01.2010 r. Obaj Pa no wie twier dzi cie, że jest to za pis
praw pro wa dzą cy do nie pra wi dło wo ści i nad użyć, róż ni -
ce wy stę pu ją je dy nie w ilo ści skar żą cych się dział kow -
ców. Pan Rzecz nik Praw Oby wa tel skich mó wi o licz nych
skar gach, Mi ro sław Wró bel o kil ku na stu. Bio rąc pod uwa -
gę mi lion dzia łek są to im po nu ją ce licz by. No ale gdy by
skar żą cy się miał ra cję to i in ter wen cja by ła by po trzeb na.
Jed nak w tym przy pad ku wy glą da to na ak cję, któ rą za mó -
wi ły gru py po li ty ków, któ rym ist nie nie PZD stoi ko ścią 
w gar dle. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest za re je stro wa -
ny w Kra jo wym Re je strze Są do wym, któ re go sę dzio wie
prze cież spraw dza li sta tut i re gu la min PZD. Czyż by

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich za rzu cał nie kom pe ten cje
tym sę dziom? A gdy by za py tać skar żą ce go się o przy czy -
nę nie obec no ści na ze bra niu. Pan Wró blew ski po da je
przy kład ze bra nia któ rym z 350 dział kow ców obec nych
by ło 40 i oni pod ję li de cy zje. Po mór, za ra za czy le ni stwo
by ło przy czy ną nie obec no ści. A bez więk szo ści nie moż -
na pod jąć istot nych ogro du de cy zji. Pa ra liż w za rzą dza -
niu ogro da mi go to wy. Ko muś z le ni stwa nie chce się
przyjść na ze bra nie, gdzie za pa dły de cy zje, któ re się mu
nie po do ba ją więc bę dzie pi sał do Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich, do ga zet, pro ku ra tu ry gdzie się tyl ko da. Czy
to nie jest ty po wy ob raz pie nia cza. Prze cież gdy by był na
ze bra niu i przed sta wił swo je ar gu men ty de cy zje mo gły by
być in ne.

Spra wa za mó wie nia po li tycz ne go na na gon kę na PZD
jest oczy wi sta. Prze cież w PCK czy Spół dziel niach Miesz -
ka nio wych, a na wet, w nie któ rych ko mi sjach tych Spół -
dziel ni rów nież fi gu ru je i funk cjo nu je za pis o dru gim
ter mi nie ze bra nia. Zresz tą in sty tu cji ta kich jest wię cej.

sad funk cjo no wa nia po za rzą do wej, sa mo dziel niej i sa mo -
rząd nej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
a za bez pie cza nam to Usta wa o ROD.

Zwią zek zrze sza oko ło mi lio na dział kow ców, człon ków,
wśród nich są sym pa ty cy i zwo len ni cy wszyst kich opcji
po li tycz nych dzia ła ją cych w kra ju. My nie py ta my się o
je go po glą dy po li tycz ne. Nas łą czy mi łość do przy ro dy,
idea ru chu ogrod nic twa dział ko we go, przy wią za nie do tra -
dy cji, do pra cy na dział kach.

Wspól nym dzia ła niem, zjed no cze ni wo kół na sze go
Związ ku, je ste śmy prze ko na ni o po trze bie je go dzia ła nia. 

Prze ciw sta wia my się zde cy do wa nie wszel kim pró bom
roz bi cia na sze go związ ku, wszel kim pró bom ogra ni cze -
nia je go praw za gwa ran to wa nych Usta wą o ROD i Kon -
sty tu cją RP. Pol ski Zwią zek Dział kow ców za pew nia nam
ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

I na tym chce my po zo stać.

/-/ 6 pod pi sów

My pre ze si uwa ża my, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców
jest jed ną z naj waż niej szych or ga ni za cji spo łecz nych w
Pol sce, zrze sza ją ce róż ne gru py spo łecz ne. Wszyst kich łą -
czą za mi ło wa nie do upra wy dział ki oraz in te gra cje we -
wnątrz ogro du, któ ra opie ra się na pra cy spo łecz nej je go
człon ków.

Uczest ni cy dzi siej szej na ra dy uwa ża ją, ze ogro dy dział -
ko we od za wsze by ły przy sta nią dla osób naj bar dziej po -
szko do wa nych spo łecz nie i eko no micz nie. Idea ogrod-
nic twa dział ko we go za kła da po moc i in te gra cję wszyst -
kich grup spo łecz nych, któ re ze wzglę du na wiek, zdro -
wie, sy tu ację ro dzi ną, po trze bu ją swo jej przy sta ni, gdzie
od zy sku je się spo kój i rów no wa gę z co dzien ny mi tro ska -
mi i zmar twie nia mi.

My dział kow cy sku tecz nie bro ni my ist nie nia ogro dów
dział ko wych, praw dział kow ców i de mo kra tycz nych za -
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Kiel ce, 24 lu te go 2010 r.

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

Pan dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie!
Po prze czy ta niu Pa na pi sma nr RPO -600891-I/9/AK 

z dnia 18.01.2010 r. do Mi ni stra In fra struk tu ry za sta na -
wia my się czy ma Pan pra wo do oskar ża nia dział kow ców
o nad uży cia, brak de mo kra cji w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców, brak nad zo ru nad Związ kiem, opie ra jąc się na
kil ku na stu nie spraw dzo nych i nie zwe ry fi ko wa nych skar -
gach dział kow ców.

Skar gi w każ dej or ga ni za cji spo łecz nej by ły, są i bę dą.
Na le ży tyl ko od dzie lić ple wy od ziar na, za rzu ty po waż ne
rzu tu ją ce na ca łą or ga ni za cję i te, któ re nic nie wno szą za
wy jąt kiem oso bi stych nie istot nych pre ten sji. Pan te go nie
zro bił, a pu bli ku jąc swo je pi smo w In ter ne cie wy rzą dził
krzyw dę mi lio no wej or ga ni za cji oraz na ra ził na szwank
do bre imię Pol skie go Związ ku Dział kow ców i bez in te re -
sow ną po nad stu ty sięcz ną rze szę dział kow ców pra cu ją -
cych spo łecz nie na rzecz swo ich człon ków.

Czy do te go jest usta no wio ny i umo co wa ny w pra wie
pol skim Rzecz nik Praw Oby wa tel skich? Do wy rzą dza nia
krzyw dy in nym?

Ale nie tyl ko skrzyw dził Pan dział kow ców. Pan rów nież
okła mał spo łe czeń stwo po przez pu bli ko wa nie nie spraw -
dzo nych, nie praw dzi wych i nie zwe ry fi ko wa nych oskar -
żeń. Od no si się to w szcze gól no ści do dru gie go ter mi nu
wal nych ze brań, co we dług Pa na za gra ża de mo kra cji 
w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

I tu też nie po pi sał się Pan do cie kli wo ścią – jak jest w in -
nych or ga ni za cjach spo łecz nych. Z na szych in for ma cji
wy ni ka na to miast, że w wie lu or ga ni za cjach funk cjo nu je
ten dru gi ter min. I to w tak zna nej, za słu żo nej i ce nio nej
w Pol sce i na świe cie or ga ni za cji, ja ką jest Pol ski Czer -
wo ny Krzyż.

Z po wyż sze go nie zbi cie wy ni ka nie rów ne, gor sze trak -
to wa nie wo bec pra wa Pol skie go Związ ku Dział kow ców
niż in nych pod mio tów w na szym kra ju.

Wy da je się nam, że Pa na dzia łal ność i dzia łal ność Urzę -
du, któ ry Pan re pre zen tu je nie po win na po le gać na ko -
niunk tu ral nym poj mo wa niu pra wa i ule ga niu wpły wom
róż nych opcji po li tycz nych. A nie ste ty tak się dzie je.

W związ ku z tym, 22 uczest ni ków kon fe ren cji Ko mi sji
Po li ty ki Oświa to wej i Za go spo da ro wa nia Ogro dów 
z udzia łem in struk to rów kra jo wych okrę go wych Spo łecz -
nej Służ by In struk tor skiej pro te stu je prze ciw ko trak to wa -
niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców ja ko prze ciw ni ka
obec ne go sys te mu po li tycz ne go i po rząd ku praw ne go,
gdyż je ste śmy, tak jak i Pan, do bry mi oby wa te la mi te go
kra ju i zwo len ni ka mi sto so wa nia pra wa na każ dym kro ku.

Li czy my rów nież na to, że i Pan za cznie trak to wać nas
ja ko or ga ni za cję zaj mu ją cą się eme ry ta mi, ren ci sta mi 
i bez ro bot ny mi, o któ rych wszy scy za po mnie li i da ją cą im
wie le ra do ści z upra wy trzy stu me tro wych po le tek.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji PO i ZO
/-/ Jan Gra bow skiBia ły stok, 24 lu te go 2010 r.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Star” w Sta -
ra cho wi cach za po znał się z Pa na pi smem skie ro wa nym

Za rząd ROD „Star” w Sta ra cho wi cach

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Ja nusz Ko cha now ski

do Mi ni stra In fra struk tu ry Pa na Ce za re go Gra bar czy ka
do ty czą cym mię dzy in ny mi od by wa nia ze brań w dru gim

Na to miast z PZD ro bi się pra wie, że or ga ni za cję prze stęp -
cza. I czy to nie jest na za mó wie nie po li tycz ne.

Z wy ra za mi sza cun ku
W imie niu za rzą du ROD

im. S. Że rom skie go
Pre zes Za rzą du

/-/ mgr inż. Wie sław Ka miń ski

Dla cze go in sty tu cje te mo gą spo koj nie dzia łać i za pis 
o ze bra niach w dru gim ter mi nie ni ko mu nie prze szka dza.
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Pre zes Za rzą du 
/-/ Wie sław Ko ryc ki

Se kre tarz Za rzą du 
/-/ Bał tru sie wicz Da nu taSta ra cho wi ce, 8 lu te go 2010 r. 

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD w Kra ko wie

Sza now ny Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Ze bra ni w dniu 5 mar ca 2010 r. człon ko wie Okrę go we -
go Za rzą du Ma ło pol skie go z przy kro ścią stwier dza my, że
czło wiek tak za słu żo ny w za kre sie Praw Oby wa tel skich
za ło żył so bie dzia ła nia, któ re na szym zda niem chlu by nie
przy no szą. Nie zro zu mia łym jest szu ka nie pre tek stu jak tu
do ło żyć mi lio no wej or ga ni za cji, któ ra sa ma w de mo kra -
tycz ny spo sób bez rze ko me go nad zo ru ze wnętrz ne go
funk cjo nu je od lat. Or ga ni za cja ta ni ko mu nie prze szka -
dza, słu ży lu dziom czę sto kroć zmę czo nym do bro dziej -
stwa mi ła ska wie pa nu ją cych. Z ca łym sza cun kiem, 
w imie niu wła snym i na szych ko le gów uprzej mie Pa na

pro si my, niech nas Pa na nie uszczę śli wia. Wpro wa dza Pan
kli mat nie po ko ju i dez orien ta cji. Po czy tu je my PA NA za -
cho wa nia ja ko chęć me dial ne go za ist nie nia, je śli tak, to
je ste śmy go to wi Pa na wes przeć, ale nie kosz tem na szej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

W swych pi smach i wy po wie dziach ra czył Pan po in for -
mo wać, ile to już ra zy Pan wy stę po wał do Pa ni Pre zy dent
War sza wy, czy też do Pa na Mi ni stra In fra struk tu ry. Ubo -
le wać je dy nie na le ży że swą przed się bior czo ścią nie ob jął
Pan człon ków spół dzielń miesz ka nio wych. Po krew na me -
to da mi spół dziel czość miesz ka nio wa, któ ra już w okre sie

pod ję li za nich de cy zje a oni się do nich mu szą sto so wać.
Nie jest wi ną Za rzą dów, Sta tu tu czy Re gu la mi nu, że nie

wszy scy chcą brać udział w ży ciu dział ko wym. Nie ste ty
są ta cy dział kow cy, któ rzy mi mo wie lo let nie go sta żu
dział ko we go nie ska la li się cho ciaż by jed ną obec no ścią
na ze bra niu, ale de cy zje pod ję te przez in nych, któ rym się
chce – kon te stu ją.

Na ucze ni wie lo let nim do świad cze niem dzia łal no ści
ogro dów dział ko wych pro si my o spraw dze nie, czy 
w przy pad ku skarg wpły wa ją cych do Biu ra Rzecz ni ka nie
wy stę pu ją przy pad ki wy żej wy mie nio ne. Wska zy wać na
to mo że wy po wiedź Pa na Mi ro sła wa Wró blew skie go z
Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich dla Rzecz po spo li -
tej. Przy wo łał on przy kład jed ne go z ogród war szaw skich,
gdzie na ze bra nie przy szło 40-tu na 350-ciu dział kow ców
i mi mo to uchwa ły pod ję te w dru gim ter mi nie (pół go dzi -
ny póź niej) by ły waż ne.

Py ta nie tyl ko czy tych 310-ciu dział kow ców na ze bra nie
nie przy szło bo nie mo gli, czy też dla te go że im się nie
chcia ło? Dru gie py ta nie ja kie się na su wa brzmi, czy gdy -
by dru gi ter min do by wał się w in nym dniu, na ze bra nie
przy szło by wię cej osób? Ta kiej gwa ran cji nikt nie mo że
dać, na wet Biu ro RPO. Nie ste ty ak tyw ność spo łecz na
dział kow ców jest ta ka sa ma jak in nych Po la ków, o czym
świad czy ni kły ich udział np. w wy bo rach, a prze cież od -
by wa ją się one w róż nych ter mi nach i są waż ne nie za leż -
nie od licz by gło su ją cych. Na to miast nie za do wo le ni 
z wy ni ków znaj dą się za wsze.

Za Za rząd ROD „ Start”

ter mi nie pół go dzi ny po pierw szym. Ta ki za pis w pra wie
dział ko wym (Sta tut i Re gu la min) obo wią zu je od sa me go
po cząt ku ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców i zo -
stał za twier dzo ny przez nie za wi sły sąd.

Na ze bra niach spra woz daw czych dział kow cy po dej mu -
ją bar dzo waż ne dla dzia łal no ści ogro du uchwa ły do ty -
czą ce opłat na da ny rok np. na wo dę, ener gię elek trycz ną
czy in we sty cje. Wy zna cze nie dru gie go ter mi nu ze bra nia 
w in ny dzień niż pierw sze go, nie GWA RAN TU JE wca le
więk szej licz by obec nych na nim dział kow ców a mo że
spo wo do wać ich zmniej sze nie (zlek ce wa że nie dru gie go
ter mi nu przez obec nych na pierw szym). Ze bra nia te od by -
wa ją się wcze sną wio sną, bo do koń ca kwiet nia i bar dzo
czę sto z bra ku od po wied nich po miesz czeń pod tzw.
chmur ką. W związ ku z tym wy zna cze nie dwóch ter mi -
nów ze bra nia w je den dzień jest wy god ne dla dział kow -
ców – oszczę dza im dwu krot ne go przy cho dze nia.

Na szym zda niem pro blem nie le ży w ter mi nach, tyl ko 
w nie umie jęt no ści ko rzy sta nia ze swo ich praw i lek ce wa -
że nia swo ich obo wiąz ków. Je śli dział ko wiec jest po wia da -
mia ny na pi śmie o ter mi nach ze bra nia, je go po rząd ku oraz
o tym, że w dru gim ter mi nie uchwa ły są waż ne nie za leż -
nie od licz by obec nych, to po wi nien w nim uczest ni czyć,
w prze ciw nym przy pad ku po zba wia się pra wa do skarg.

Nie ste ty z wła sne go do świad cze nia zna my przy pad ki
dział kow ców, któ rzy prze by wa ją na swo jej dział ce w cza -
sie trwa nia ze bra nia, ale nie chcą brać w nim udzia łu, na -
to miast póź niej ma ją pre ten sje do ca łe go świa ta – bo in ni
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Kra ków, 5 mar ca 2010 r.

Reakcja na artykuł w „Rzeczpospolitej”

ROD „Sa dy An to niu kow skie” w Bia łym sto ku

Pan Pa weł Li sic ki
Re dak tor Na czel ny 
„Rze czy po spo li tej”

W dniu 27.01.2010 r. uka zał się w „Rze czy po spo li tej”
ar ty kuł Re na ty Kru pa -Dą brow skiej za ty tu ło wa ny „Dział -
kow cy skar żą się na w wszech wła dzę Związ ku”, któ ry to
ty tuł su ge ru je, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga -
ni za cją nie mal prze stęp czą. Otóż w na szej mi lio no wej or -
ga ni za cji zda rzy ło się kil ka na ście skarg zło żo nych do
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. To rze czy wi ście ogrom -
na ilość jak na mi lion człon ków. Na le ży do dać, że tych
skarg nikt nie ana li zo wał. Nie po da no, o ja kim cię ża rze
ga tun ko wym są te skar gi, cze go do ty czą.

Po dob no do ty czą one dru gie go ter mi nu wal nych ze brań.
Au tor ka nie kiw nę ła na wet pal cem, że by spraw dzić, jak
to jest w in nych or ga ni za cjach spo łecz nych. Bo i po co?
Mia ła na pi sać ar ty kuł ne ga tyw ny o Pol skim Związ ku
Dział kow ców, a nie to, że w in nych or ga ni za cjach dru gi
ter min funk cjo nu je m.in. tak za słu żo nych jak Pol ski Czer -
wo ny Krzyż. Ale gdy by au tor ka mia ła wy star cza ją cą wie -
dzę o PZD, na wet bar dzo ogra ni czo ną, to wie dzia ła by, że
dru gi ter min dzia ła bar dzo do brze w or ga ni za cjach spo -
łecz nych. Bez te go spo so bu umoż li wia ją ce go od by wa nie
Wal nych Ze brań w dru gim ter mi nie na stą pił by w wie lu
ogro dach pa ra liż or ga ni za cyj ny i fi nan so wy, gdyż nie by -
ło by uchwa lo ne go pre li mi na rza fi nan so we go obej mu ją -
ce go przy cho dy i roz cho dy. Każ dy dział ko wiec to ro zu -
mie, a au tor ka – re dak tor ogól no pol skiej ga ze ty opi nio -
twór czej – nie. Dziw ne, że za trud nia Pan w tak po waż nej
ga ze cie ta kich pra cow ni ków.

W ar ty ku le tym po ru szo ne są rów nież in ne spra wy ma -
ją ce świad czyć o „wszech wła dzy Związ ku” jak np. brak
nad zo ru nad PZD, po zba wia nie człon ko stwa PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki i obo wiąz ko wej przy na leż no ści do
PZD. Te ma ty te au tor ka uzy ska ła z pi sma Rzecz ni ka Praw

Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry i od Dy rek to ra
Ze spo łu Pra wa Kon sty tu cyj ne go i Mię dzy na ro do we go 
w Biu rze Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, któ ry rów nież
w stop niu świad czą cym o bra ku zna jo mo ści usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 r., Sta tu tu PZD
i Re gu la mi nu ROD zin ter pre to wał w/wym. do ku men ty. 
A tyl ko aby opi sać rze czy wi stość w spo sób obiek tyw ny,
wy star czy ło by za po znać się z ty mi ak ta mi i zwe ry fi ko wać
uzy ska ne in for ma cje w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Nie bę dzie my usto sun ko wy wać się do przed sta wio nych
w ar ty ku le za rzu tów, gdyż zda je my so bie spra wę, że wy -
ja śnie nie nic dla Pa na nie zna czy i nie za mie ści Pan 
w „Rzecz po spo li tej” żad ne go wy ja śnie nia.

Mo że my mi mo to zde cy do wa nie stwier dzić, że za rzu ty
i oskar że nia za war te w ar ty ku le są nie praw dzi we i nie ma -
ją żad ne go po kry cia w do wo dach. Ar ty kuł jest bez przy -
kład nym, krzyw dzą cym ata kiem na PZD i dział kow ców 
i nie świad czy o nie pra wi dło wo ściach i nad uży ciach lecz
o za an ga żo wa niu się Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich nie
w obro nę dział kow ców, a w uchy le nie usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych.

Dziw nym jest też, że „Rzecz po spo li ta” uczest ni czy rów -
nież w tej na gon ce na nasz Zwią zek.

Je ste śmy dział kow ca mi od kil ku na stu i kil ku dzie się ciu
lat i nie zna my żad nych przy kła dów na „wszech wła dzę”
Związ ku. PZD ca ły czas roz wi ja de mo kra tycz ne za sa dy
or ga ni za cyj ne pro wa dze nia ogro dów i nam to od po wia -
da, więc pro si my o po zo sta wie nie Związ ku, usta wy i nas,
dział kow ców w spo ko ju. A je że li chce Pan po ma gać dział -
kow com, to pro si my o za an ga żo wa nie się w zdo by wa nie
środ ków fi nan so wych na roz wój ogro dów dział ko wych.

Dział kow cy ROD „Sa dy An to niu kow skie” 
w Bia łym sto kuBia ły stok, 9 lu te go 2010 r.

To do bry te mat, to te mat któ ry w 2/3 ilo ści dział kow -
ców (oszczę dzi my tych słów) moc no de ner wu je, oni ży ją
ze sta re go port fe la, dla nich dział ka to do pust nie bios, ich
nie stać na wy jaz dy w in ne re jo ny Pol ski, nie mó wiąc 
o wo ja żach do cie płych re jo nów, a swy mi nie do koń ca
prze my śla ny mi po stę po wa nia mi w ne ga cji na szej usta wy
czy ni im Pan wie le złe go.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 37 pod pi sów

przed wo jen nym or ga ni zo wa ła ze bra nia w dwu ter mi nach,
to za pew ne ich też moż na by ło by uszczę śli wić ne ga cją ze -
brań w dru gim ter mi nie – co Pan na to? Wska zu je Pan na
nie pra wi dło wo ści, któ re wy stę pu ją w na szej or ga ni za cji,
ży czy li by śmy so bie, aby tyl ko ta kie ist nia ły w cen tral nej
ad mi ni stra cji, a mo że pod niósł by Pan ele ment ko mi nów
pła co wych.
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Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski PZD w Olsz ty nie

Pan 
Pa weł Li sic ki 
Re dak tor Na czel ny

Olsz tyn, 10 lu te go 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach

Re dak tor Na czel ny
,,Rzecz po spo li tej”
Pan Pa weł Li sic ki 
War sza wa

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Kiel cach po za po zna niu się z tre ścią ar -
ty ku łu ja ki uka zał się w Ga ze cie „Rzecz po spo li ta” w dniu
27.01.2010 ro ku za ty tu ło wa nym „Dział kow cy skar żą się
na wszech wła dzę Związ ku” po sta no wił wy ra zić swo je sta -
no wi sko, któ re na szym zda niem wpi su je się w peł ni w po -
sta wę i od czu cia in nych struk tur Związ ku ale przede
wszyst kim in dy wi du al nych użyt kow ni ków dzia łek.

Już sam ty tuł przed mio to we go ar ty ku łu jest da le ce nie -
pra wi dło wy. W tym jed nym zda niu wzbu dza się w czy -
tel ni ku dyk ta tor ski ob raz Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, z któ rym nie zga dza ją się je go człon ko wie. Za -
po zna nie się jed nak z tre ścią ca łe go ma te ria łu, bu dzi 
w od bior cy bar dzo po waż ne wąt pli wo ści i sta wia py ta nie,
gdzież owa wszech wła dza Związ ku się po dzia ła, sko ro
sam au tor nie przed sta wia żad nych ra cjo nal nych po wo -

Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, że wpły wa tak wie le
skarg od dział kow ców do ty czą cych dru gie go ter mi nu ze -
brań. Prze cież w każ dym ROD po wia da mia ni są wszy scy
dział kow cy w for mie pi sem nej lub skła da ją pod pis na li -
ście in for mu ją cej o ter mi nie i miej scu ze bra nia. Są to już
ich oso bi ste de cy zje czy uczest ni czą czy nie. Gdy by nie
by ło dru gie go ter mi nu to wie le ze brań trze ba by by ło po -
wta rzać lub nie od by ły by się wca le, wpro wa dzi ło by to
cha os i dez or ga ni za cję w dzia łal no ści ogro du.

Za pew nia my, że w na szym War miń sko -Ma zur skim
Okrę gu od kil ku lat nie by ło żad nej skar gi ani uwa gi do -
ty czą cej tej spra wy.

Jak moż na za rzu cać Związ ko wi bark nad zo ru nad je go
dzia łal no ścią. Prze cież usta wa o je go po wołaniu zo sta ła
za twier dzo na przez or gan usta wo daw czy. Sta tut zo stał za -
re je stro wa ny w Kra jo wym Re je strze Są do wym a bez po -
śred ni nad zór spra wu je Mi ni ster stwo In fra struk tu ry. 

Wszyst kie te nie ja sne lub in te re su ją ce spra wy do ty czą -
ce dział kow ców, ogro dów i Związ ku mo gła Pa ni wy ja śnić
i za py tać kom pe tent ną oso bę ze Związ ku, któ ry ni gdy nie
uchy la się od od po wie dzial no ści. Jed nak ar ty kuł ma in ny
cel po le ga ją cy na skłó ce niu na sze go śro do wi ska, jest ste -
ro wa ny przez wro gie si ły, któ re już od kil ku lat dą żą do
uchy le nia usta wy o ROD i li kwi da cji Związ ku. 

Cel jest czy tel ny i ja sny. Nie cho dzi tu o do bro dział -
kow ców, lecz o li kwi da cje ogro dów, po zy ska nie cen nych
grun tów w mia stach i sprze daż ich na ce le ko mer cyj ne. 

Pre zes OZ
/-/ Zbi gniew Ko ło dziej czak

Po za po zna niu się z ar ty ku łem Pa ni Re na ty Kru py -Dą -
brow skiej pt. „Dział kow cy skar żą się na wszech wła dze
Związ ku”, któ ry uka zał się „Rzecz po spo li tej” w dniu
22.01.2010 r. je ste śmy za nie po ko je ni a wręcz obu rze ni.
jak moż na w tak kłam li wy, ten den cyj ny spo sób wy ra żać
nie praw dzi we opi nie o na szym Związ ku, któ ry rze ko mo
wy rzą dza krzyw dę dział kow com. 

Prze cież PZD jest sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za -
cją z wie lo let nia tra dy cją, a wła dze w Związ ku spra wu ją
lu dzie wy bie ra ni wśród dział kow ców i to we wszyst kich
je go struk tu rach, po czy na jąc od szcze bla ogro du po przez
Okrę go we Za rzą dy a na Kra jo wej Ra dzie koń cząc.

Z tre ści ar ty ku łu wy ni ka, że nie każ de mu po do ba się sa -
mo dziel ność i nie za leż ność dział kow ców, któ rą przed sta -
wia się w fał szy wy spo sób. Ar ty kuł jest ten den cyj ny,
ce lo wo ste ro wa ny i ma na ce lu wy wo łać nie po kój i za mie -
sza nie wśród dział kow ców i na sta wie nie nie któ rych prze -
ciw ko wła sne mu Związ ko wi. Na prze strze ni ostat nie go
okre su za ma chów i prób roz bi cia by ło wie le, wy wo ły wa -
nych i in spi ro wa nych przez na szych prze ciw ni ków. Za pew -
nia my Pa nią Re dak tor, że to jej się nie uda, po nie waż
Zwią zek jest zin te gro wa ną or ga ni za cją a przy kła dów na to
na prze strze ni kil ku ostat nich lat jest wie le. Fak ty na to są
nie pod wa żal ne, bo prze cież w spra wie obro ny usta wy 
o ROD zło ży ło swo je pod pi sy ok. 620 tys. dział kow ców.

Jak Pa ni mo że po wo ły wać się na wy po wiedź wy so kie -
go ran gą urzęd ni ka (dr Mi ro sław Wró blew ski) z Biu ra
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Kiel ce, 16 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD „Re laks” w Ostrow cu Świę to krzy skim

Re dak cja Ga ze ty
„ Rzecz po spo li ta”

Na wią zu jąc do ar ty ku łu, któ ry uka zał się w „Rzecz po -
spo li tej” w dniu 27.01.2010 pt. „Dział kow cy skar żą się na
wszech wła dzę związ ku” my ja ko dział kow cy z kil ku dzie -
się cio let nim sta żem nie po dzie la my za war tych tam tez.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców dzia ła już kil ka dzie siąt
lat i wy pra co wał so bie za sa dy funk cjo no wa nia. Za sa dy te
za war te są w Usta wie o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, 
w Sta tu cie Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo nym
na VII zjeź dzie PZD uchwa łą nr 1 z dnia 6.04.2006 r., któ -
ry zo stał za twier dzo ny i za re je stro wa ny przez wła ści we
wła dze pań stwo we, a tak że w re gu la mi nie ROD.

Od no śnie pra wi dło wo ści od by wa nia się wal nych ze brań
w ROD re gu la cje za war te są w § 78, 79 i 80 Sta tu tu ROD,
dział kow cy są po wia da mia ni na pi śmie za po kwi to wa -
niem o miej scu i ter mi nie wal ne go ze bra nia. Na po wia do -
mie niu jest po da na go dzi na i pierw szy ter min wal ne go
ze bra nia, a gdy nie ma od po wied niej ilo ści człon ków

ROD (50% + 1) to wów czas po da ny jest dru gi ter min ze -
bra nia. § 79 Sta tu tu wy raź nie, mó wi, że uchwa ły pod ję te
w dru gim ter mi nie są waż ne i obo wią zu ją wszyst kich
użyt kow ni ków dzia łek w ROD. Uchwa ły są po dej mo wa -
ne zgod nie z po sta no wie nia mi Sta tu tu i Re gu la mi nu, 
a tak że wy mo ga mi na le ży te go funk cjo no wa nia da ne go
ogro du. Je ste śmy dzia łow ca mi do kil ku dzie się ciu lat i na
ta kich za sa dach od by wa ły się wal ne ze bra nia. Nikt i ni -
gdy nie kwe stio no wał uchwał wpro wa dzo nych na wal -
nych ze bra niach. Po dej mo wa ne uchwa ły ma ja na ce lu
pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro du ja ko ca ło ści, umoż li -
wie nie pra cy i wy po czyn ku. My dział kow cy ma my pew -
ne pra wa ale tak że cią żą na nas obo wiąz ki. Nie moż na
do pu ścić do dez or ga ni za cji i cha osu w ogro dzie co mo że
pro wa dzić do je go upad ku.

Dla te go nie moż na li kwi do wać te go co przez dzie się -
cio le cia zda wa ło eg za min i funk cjo no wa ło.

Za rząd ROD „ Re laks”
/-/ 6 pod pi sów

Ostro wiec Św., 8 lu te go 2010 r.

nych za pi sów o pierw szym ter mi nie i wy ma ga nym wów -
czas qu orum, w zde cy do wa nej więk szo ści sku tecz nie
unie moż li wi ło by nor mal ne ży cie w ROD.

Każ dy kto chce w spo sób rze tel ny i wia ry god ny przed -
sta wić i sko men to wać da ne za gad nie nie po wi nien z owym
za gad nie niem się za po znać.

Ma jąc świa do mość, że co dzien na pra sa kie ro wa na jest
do ty się cy czy tel ni ków bez spor nym jest, że pre zen to wa ne
ar ty ku ły win ny być po par te wcze śniej szą ana li zą  i zgłę -
bie niem da ne go pro ble mu, tak aby każ dy z czy ta ją cych
miał rze czy wi sty praw dzi wy ob raz da ne go za gad nie nia.

Pa ni re dak tor Re na ta Kru pa-Dą brow ska po przez swój
ar ty kuł z nie zna nych nam przy czyn wpi su je się w da le ce
nie zro zu mia łą ini cja ty wę Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
skie ro wa ną prze ciw ko Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców in dy wi du al nym użyt kow ni kom dzia łek w ROD.

Po zo sta je my w na dziei, że na sze sta no wi sko zo sta nie
przez Pa na Re dak tor wła ści wie ode bra ne. Jest ono wy ra -
zem tro ski o praw dzi wy i rze tel nie przed staw ob raz ca łe -
go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju 
i bli sko mi lionowej gru py in dy wi du al nych dział kow ców.

Pre zes OZŚ PZD
/-/ Zyg munt Wój cik

dów na jej ist nie nie. Wiel kim pro ble mem sta je się 
w oczach Pa ni re dak tor Re na ty Kru pa-Dą brow skiej skar -
ga do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich prze sła na przez kil -
ku na stu dział kow ców. Bio rąc pod uwa gę, że licz bę tę
na le ży ze sta wić z bli sko mi lio nem użyt kow ni ków dzia -
łek, wów czas nie trud no za uwa żyć o jak zni ko mym pro -
cen cie ogó łu dział kow ców mo wa.

Su ge ro wa nie na to miast w tre ści ar ty ku łu przez Pa na Mi -
ro sła wa Wró blew skie go – dy rek to ra Ze spo łu Pra wa Kon -
sty tu cyj ne go i Mię dzy na ro do we go w Biu rze Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, iż od mo wa dział kow ca w kwe stii
peł nie nia dy żu rów w ogro dzie mia ła by skut ko wać po zba -
wie niem go człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki jest
za rzu tem, któ ry w ogó le nie nie sie ze so bą ra cjo nal ne go
uza sad nie nia w obo wią zu ją cych prze pi sach związ ko wych.

Sta tut PZD w spo sób ja sny i wy czer pu ją cy nor mu je 
pro ble ma ty kę wal nych ze brań w Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych. Przy ję te unor mo wa nia po twier dzo ne są
wie lo let nią prak ty ką.

Obo wią zu ją ce prze słan ki od by wa nia ze brań w dru gim
ter mi nie za pew nia ją funk cjo no wa nie ogro dów. Eli mi na -
cja tej moż li wo ści i po zo sta wie nie je dy nie ry go ry stycz -
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Pan Ol gierd Kow nac ki z Ko ło brze gu

Pan Pa weł Li sic ki
Re dak tor Na czel ny
„Rzecz po spo li tej”

Ko ło brzeg, 12 lu te go 2010 r.

IV. WYSTÑPIENIA DO MINISTRA 
INFRASTRUKTURY

W dniu 5 mar ca b.r. od by ło się spo tka nie Pre ze sa Związ -
ku i przed sta wi cie li władz te re no wych PZD z Pod se kre ta -
rzem Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry Ol gier dem

Dzie koń skim, któ ry od po wia da w re sor cie za spra wy do -
ty czą ce ogro dów dział ko wych, oraz je go współ pra cow ni -
ka mi.

1. Eu ge niusz Kon drac ki
– Pre zes PZD
2. Bo gu sław Dą brow ski
– Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
w Gdań sku
3. Ma ria Fojt
– Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
4. Gra ży na Fran ke
– Dy rek tor Biu ra Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go 
w War sza wie

5. Mo ni ka Kil jań czyk
– In spek tor ds. praw nych w Biu rze Kra jo wej Ra dy PZD
6. Ha li na Kmie ciak
– Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go 
7. Ma rio la Ko by liń ska
– Kie row nik Wy dzia łu Go spo dar ki Grun ta mi w Biu rze
Kra jo wej Ra dy PZD
8. Zbi gniew Ko ło dziej czak
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du 
War miń sko -Ma zur skie go 

Ze stro ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców w spo tka niu uczest ni czy li:

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

dej chwi li moż na po zba wić dział kow ca pra wa użyt ko wa -
nia dzia łek. Swo ją su ge stię opie ra na skar gach dział kow -
ców, któ rych jak okre śli ła „jest kil ku rocz nie”. Au tor ka
nie ob li czy ła wskaź ni ka osób skar żą cych się w sto sun ku
do pra wie mi lio na człon ków na sze go Związ ku.

Au tor ka nie na pi sa ła też czy te skar gi by ły ba da ne i czy
za rzu ty po da ne w skar gach fak tycz nie się po twier dzi ły.

Za rzu ty kie ro wa ne pod ad re sem PZD tak ze stro ny Pa na
Wró blew skie go jak i au to ra ar ty ku łu są ab sur dal ne i nie mo -
gą z nim się zgo dzić. Je stem pew ny, że 620 tys. dział kow -
ców, któ rzy zło ży li pod pi sy w obro nie usta wy o ROD
oświad czy li by, gdy by ich py ta no, że w na szym Związ ku w
peł ni re ali zo wa na jest za sa da pra wo rząd no ści i sa mo dziel -
no ści w ra mach obo wią zu ją cych ure gu lo wań praw nych.

Pa nie Re dak to rze! Uwa żam, że w przy szło ści nie po wi -
nien Pan do pu ścić do dru ku w „Rzecz po spo li tej” nie
praw dzi wych i wąt pli wych za rzu tów pod ad re sem PZD.
Do brze by ło by, aby Pa ni re dak tor pi sząc o na szym Związ -
ku do tar ła do dział kow ców i upew ni ła się czy po sia da ne
ma te ria ły z in nych źró deł są praw dzi we.

/-/ Ol gierd Kow nac ki

Ja ko dział ko wiec użyt ku ją cy dział kę po nad 40 lat za -
wsze dzia ła łem zgod nie z za pi sa mi Usta wy o ROD, sta tu -
tu PZD i re gu la mi nu ROD. Uwa ża łem i na dal uwa żam,
że obo wiąz kiem każ de go dział kow ca jest prze strze ga nie
tych prze pi sów, gdyż są one do bre, za pew nia ją ochro nę
dział kow ców przed li kwi da cją ogro dów, a w przy pad ku
li kwi da cji gwa ran tu ją od szko do wa nie dla użyt kow ni ka
dział ki za utra co ny ma ją tek.

W związ ku z tym nie mo gę po go dzić się z tre ścią ar ty -
ku łu Pa ni Re na ty Kru py -Dą brow skiej za ty tu ło wa nym:
„Dział kow cy skar żą się na wszech wła dzę Związ ku”, któ -
ry uka zał się 27 stycz nia br.

Ar ty kuł ten zo stał opar ty o wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry z proś bą o no -
we li za cję usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. i o in for ma cję
Dy rek to ra Ze spo łu Pra wa Kon sty tu cyj ne go i Mię dzy na -
ro do we go Pa na Mi ro sła wa Wró blew skie go su ge ru ją cą, że
PZD jest or ga ni za cją nie pod le ga ją cą żad ne mu nad zo ro wi.

Sam ty tuł ar ty ku łu su ge ru je, że PZD nad uży wa swo jej
wła dzy, że jest wro giem dla swo ich człon ków i że w każ -
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Na to miast ze stro ny Mi ni ster stwa In fra struk tu ry w spo tka niu wzię li udział:

1. Ol gierd Dzie koń ski
– Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry,
2. Mał go rza ta Ku ty ła 
– Dy rek tor De par ta men tu Go spo dar ki 
Nie ru cho mo ścia mi,
3. Grze gorz Maj cher czyk
– Z -ca Dy rek to ra De par ta men tu Go spo dar ki 
Nie ru cho mo ścia mi,

4. Jan Ku cic ki 
– pra cow nik De par ta men tu Go spo dar ki 
Nie ru cho mo ścia mi,
5. Prze my sław Bu czek 
– pra cow nik De par ta men tu Go spo dar ki 
Nie ru cho mo ścia mi.

Mi ni ster Ol gierd Dzie koń ski przy wi tał wszyst kich ze -
bra nych i po dzię ko wał za tak licz ny udział  przed sta wi -
cie li PZD.

Na stęp nie po in for mo wał, że dzia ła nia ana li tycz no – in -
for ma cyj ne pro wa dzo ne w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry 
w za kre sie funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych nie są na kie ro wa ne na zmia nę usta wy o ROD. 

Przy po mniał, że na Mię dzy na ro do wym Kon gre sie
Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych, któ ry od był się 
w Kra ko wie w sierp niu 2008 r., pod no szo no po stu lat, aby
wła dza pu blicz na wspie ra ła roz wój ogro dów dział ko -
wych.  

ROD są waż ne z punk tu wi dze nia po li ty ki miej skiej.
Da ją one gwa ran cję zrów no wa żo ne go roz wo ju miast w
sen sie urba ni stycz nym, kul tu ro wym i przy rod ni czym. Ma -
jąc to na uwa dze, Mi ni ster stwo In fra struk tu ry przy go to -
wa ło an kie tę, któ ra ma na ce lu udzie le nie od po wie dzi na
pod sta wo we za gad nie nia z za kre su funk cjo no wa nia ogro -
dów, na ile w usta wach urba ni stycz nych zo sta ły ure gu lo -
wa ne kwe stie ROD oraz w ja kim za kre sie jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go wspie ra ją roz wój ogrod nic twa
dział ko we go. 

Na stęp nie po in for mo wał, że Mi ni ster stwo In fra struk tu -
ry ana li zu je na stę pu ją ce roz wią za nia praw ne w za kre sie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych:

- za cho wa nie w obec nym kształ cie praw do nie ru cho -
mo ści, ja ko naj bar dziej opty mal ne go roz wią za nia.
Uwłasz cze nie dział kow ców jest nie ra cjo nal ne i mo że

przy spo rzyć wię cej kło po tów niż ko rzy ści, w szcze gól no -
ści, że tyl ko część dział kow ców by ło by stać na wy kup
grun tu.

– w in nych niż usta wa o ROD ak tach praw nych np. usta -
wie o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym być
mo że po wi nien zna leźć się za pis, że przy uchwa la niu stu -
dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia ra da
gmi ny po win na opra co wać stan dar dy urba ni stycz ne, zba -
dać czy w da nej gmi nie ist nie je do sta tecz na ilość ROD
oraz ob li ga to ryj nie roz wa żyć moż li wość umiesz cze nia 
w nim ROD. W szcze gól no ści, że usta le nia stu dium uwa -
run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
sta no wią pod sta wę do uchwa la nych póź niej miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. War to jed nak
pa mię tać, że z mo cy pra wa gmi na nie mu si wy ra zić zgo -
dę na prze zna cze nie te re nów ROD pod zie leń dział ko wą.
Obec nie jest przy go to wy wa na no we li za cja usta wy o pla -
no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym. War to, aby
PZD za sta no wił się nad brzmie niem te go za pi su oraz in -
nych. 

Mi ni ster stwo In fra struk tu ry roz wa ża rów nież na stę pu ją -
ce kwe stie ROD do ty czą ce:

– czy i w ja kim za kre sie sa mo rzą dy po win ny re ali zo -
wać obo wiąz ki wy ni ka ją ce z usta wy o ROD do ty czą ce za -
pew nie nia in fra struk tu ry tech nicz nej, do pro wa dza nia
wo dy do ogro dów i od pro wa dza nia ście ków oraz usu wa -
nia od pa dów ko mu nal nych i za pew nie nia od po wied niej
ko mu ni ka cji.

16. Bar tło miej Piech
– Rad ca Praw ny Kra jo wej Ra dy PZD
17. Wie sław Sa wic ki
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go
18. Cze sław Smo czyń ski
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du w Gdań sku
19. Zdzi sław Śli wa
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du w Po zna niu
20. Je rzy Te luk
– Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej 
w Zie lo nej Gó rze
21. To masz Ter lec ki
– Głów ny spe cja li sta ds. praw nych w Biu rze Kra jo wej
Ra dy PZD

9. An to ni Ko strze wa
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go 
10. Win cen ty Ku lik
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go 
11. Ta de usz Ja rzę bak
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du w Szcze ci nie
12. An drzej Łu ka sie wicz
– Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go
13. Ja nusz Mosz kow ski
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du we Wro cła wiu
14. Jó zef No ski
– Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go
15. Iza be la Oże gal ska
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go
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dy cję. Nie chce my, aby ROD by ły oce nia ne przez pry zmat
po li tycz ny, tak jak to się dzie je od 20 lat, a dzia ła nia 
w sto sun ku do ROD uza leż nio ne od par ty ku lar nych in te -
re sów po szcze gól nych grup rzą dzą cych. 

Wspar cie fi nan so we udzie la ne przez jed nost ki sa mo rzą -
du te ry to rial ne go jest zni ko me. Tyl ko dzię ki po mo cy
udzie la nej dla ROD przez Zwią zek, nie za mie ni ły się one
w slum sy.

Idea ogro dów „otwar tych” na ro dzi ła się w Pol sce. Do
1990 r. ROD by ły te re na mi ogól no do stęp ny mi. Wy łącz nie
z uwa gi na za pew nie nie bez pie czeń stwa zo sta ły one za -
mknię te. Ist nie ją jed nak w dal szym cią gu ogro dy otwar te
np. w War sza wie – ROD „Wa szyng to na”, „Ra ko wiec” czy
„Odyń ca”. Chro nio ne są one przy du żym wy sił ku Związ -
ku i dział kow ców. 

Z przy kro ścią PZD od bie ra ata ki na ruch ogrod nic twa
dział ko we go w me diach, któ re wy pa cza ją ob raz ROD 
i Związ ku. Dla te go też ocze ku je my po mo cy władz pań -
stwo wych w tym za kre sie. Li czy my rów nież na po moc 
w roz wią za niu pro ble mów bu dow nic twa po nadnor ma -
tyw ne go w ROD, za mel do wa nia i za miesz ka nia, któ re
wy ni ka ze złej in ter pre ta cji przez or ga ny ad mi ni stra cyj ne
prze pi sów pra wa. 

Pre zes Związ ku wy ra ził na dzie je, że dzi siej sze spo tka -
nie nie bę dzie ostat nim, lecz bę dą od by wa ły się ko lej ne 
i na wią że się sta ła współ pra ca w tym za kre sie. W tym ce -
lu za pro po no wał po wo ła nie wspól nej ko mi sji ds. ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Za pro sił rów nież przed sta-
wi cie li Mi ni ster stwa In fra struk tu ry na spo tka nia i po sie -
dze nia or ga ni zo wa ne przez struk tu ry PZD. Szko da, że 
w I Kon gre sie PZD nie uczest ni czył ża den z przed sta wi -
cie li re sor tu. 

Na stęp nie głos za brał Pre zes Okrę go we go Za rzą du
PZD we Wro cła wiu – Pan Ja nusz Mosz kow ski, któ ry
pod kre ślił zna cze nie za pi sów miej sco wych pla nów za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go dla funk cjo no wa nia ROD. 

We Wro cła wiu, wszyst kie 158 ogro dy dział ko we zo sta -
ły wy kre ślo ne ze stu dium uwa run ko wań i kie run ków za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go, a ich te re ny prze zna czo -
ne na in ne ce le, w tym zie leń nad rzecz ną czy par ki ogól -
no do stęp ne. Już po nad 80% ROD zmie ni ło swo je prze -
zna cze nie w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Przy uchwa la niu tych ak tów praw nych,
wła dze Wro cła wia współ pra co wa ły ze Związ kiem, ale nie
przy nio sło to żad nych re zul ta tów. Sil ne lob by fi nan so we
ma ją ogrom ny wpływ na za pi sy miej sco wych pla nów. Nie
bie rze się pod uwa gę, że dział kow cy sta no wią du żą część
spo łe czeń stwa miej skie go.  PZD nie jest prze ciw ny prze -
zna cza niu grun tów ogro dów na ce le pu blicz ne, o czym
świad czy od da nie 30 ha te re nów ROD pod ob wod ni cę
mia sta Wro cła wia. Pra gnie jed nak, aby ta część ogro dów,
któ ra nie stoi na prze szko dzie in we sty cjom pu blicz nym
by ła w miej sco wych pla nach i stu diach za cho wy wa na.

Na stęp nie głos za bra ła Pre zes Okrę go we go Za rzą du
PZD Łódz kie go – Pa ni Iza be la Oże gal ska, któ ra po chwa -

- na ile oraz na ja kich wa run kach i za sa dach te re ny ROD
mo gły by być udo stęp nio ne na rzecz miesz kań ców mia sta,
w szcze gól no ści do ty czy to te re nów ogól nych, czy 
w kosz tach za go spo da ro wa nia ogól no do stęp nych te re nów
ROD po win na par ty cy po wać gmi na. Im wię cej ROD „bez
bram”, tym więk sza szan sa, że ogro dy te bę dą uj mo wa ne
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, two rzo nych dla miast o in ten syw nej za bu do wie. Cha -
rak ter „otwar tych” ogro dów bę dzie rów nież sprzy jał
za kła da niu no wych ROD i bu do wa niu świa do mo ści
wspól no ty dział kow ców z miesz kań ca mi miast.

Na stęp nie głos za brał Pre zes Związ ku - Eu ge niusz Kon -
drac ki, któ ry przed sta wił przed sta wi cie li PZD, oraz wy -
ra ził za do wo le nie, że uda ło się zor ga ni zo wać spo tka nie 
i jest moż li wość wspól nej wy mia ny po glą dów oraz po -
roz ma wia nia o pro ble mach.

Pre zes Związ ku po in for mo wał, że PZD ma wie le pro -
ble mów, któ re w więk szo ści roz wią zu je sam, bez wspar -
cia wła dzy sa mo rzą do wej i pań stwo wej. Ale od niósł
rów nież wie le suk ce sów, o czym świad czy I Kon gres
PZD. Na Mię dzy na ro do wym Kon gre sie w Kra ko wie, po -
za tym, że by ły po ru sza ne spra wy wspól ne dla ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Eu ro pie. By ły rów nież oma -
wia ne za gad nie nie zwią za ne z ROD w Pol sce, któ re są
spe cy ficz ne z uwa gi na du żą ilość ogro dów i dział kow -
ców oraz wy ni ka ją cy mi z te go pro ble ma mi. Pol ska or ga -
ni za cja zrze sza ją ca dział kow ców jest dru gą po nie-
miec kiej, or ga ni za cją o tak du żym zna cze niu oraz ja ko ści
roz wią zań praw nych w za kre sie funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych. Dla te go też, PZD chęt nie po mo że Mi ni ster -
stwu In fra struk tu ry w po zy ska niu in for ma cji na te mat
ogro dów w in nych kra jach eu ro pej skich.

Od po wiedź Mi ni stra In fra struk tu ry – Ce za re go Gra bar -
czy ka, na pi smo KR PZD w spra wie prac re sor tu nad
zmia na mi usta wy o ROD spo tka ła się z du żą re ak cją dział -
kow ców. W tej spra wie Pre zy dium KR PZD przy ję ło sta -
no wi sko, w któ rym wy ra zi ło nie za do wo le nie, że ewen-
tu al ne pro po zy cje zmian w usta wie o ROD ma ją być
przed mio tem kon sul ta cji z part ne ra mi spo łecz ny mi, w tym
z PZD. Ta kie sfor mu ło wa nie mar gi na li zu je oraz umniej -
sza ro lę Związ ku, któ ry re pre zen tu je pra wie mi lion dział -
kow ców użyt ku ją cych dział ki w bli sko 5 000 ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.  

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest otwar ty na współ pra -
cę w re sor tem, wła dzą pań stwo wą i sa mo rzą do wą oraz na
wszel kie for my wspar cia, w szcze gól no ści w ob sza rach
wy mie nio nych przez Pod se kre ta rza Sta nu, jak rów nież w
in nych. 

PZD ni gdy nie stał na prze szko dzie w roz wo ju miast, co
po twier dził w sta no wi sku przy ję tym na I Kon gre sie PZD.
Nie utrud niał re ali za cji in we sty cji pu blicz nych, ale wy -
ma ga po sza no wa nia prze pi sów pra wa w tym za kre sie, 
w szcze gól no ści usta wy o ROD. 

Waż ne jest jed nak przy chyl ne i życz li we spoj rze nie na
ruch ogrod nic twa w Pol sce, któ ry ma wie lo wie ko wą tra -

78



stwo, w czym wła dza pu blicz na nie wspie ra Związ ku, mi -
mo, że ogro dy ma ją sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz -
nej. W sa mym Okrę go wym Za rzą dzie PZD w Gdań sku,
800 osób pra cu je spo łecz nie. PZD jest naj tań szą or ga ni za -
cją spo łecz ną, któ ra jest do sko na łym przy kła dem, jak mo -
że funk cjo no wać spo łe czeń stwo oby wa tel skie.  

Po nad to, wła dza pu blicz na mel du jąc w al ta nach nie
prze strze ga pra wa – usta wy o ROD, uchwa lo nej przez
Sejm RP.  Współ pra ca z sa mo rzą dem jest róż na w za leż -
no ści od gmi ny, mia sta. Z Pre zy den tem Gdań ska współ -
pra ca ukła da się ide al nie, a w przy pad ku Pre zy den ta Gdy-
ni już nie ko niecz nie.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu
– Zdzi sław Śli wa, wska zał na 2 waż ne spra wy zwią za ne
z funk cjo no wa niem ogro dów dział ko wych: 1. współ pra -
ca z sa mo rzą da mi 2. nie spój ność prze pi sów pra wa.

Mia sto Po znań i po wia ty trak tu ją Zwią zek part ner sko,
ze zro zu mie niem. Ostat nio uda ło się dojść do po ro zu mie -
nia w za kre sie li kwi da cji ROD pod bu do wę sta dio nu „Le -
cha”. Od 2 lat w urzę dzie miej skim dzia ła ze spół do roz-
wią zy wa nia pro ble mów ogro dów dział ko wych, skła da ją -
cy się rów nież z przed sta wi cie li PZD, któ re mu uda ło się
opra co wać stu dium ure gu lo wa nia sta nu praw ne go grun -
tów ROD. 

W stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go dla Po zna nia uda ło się za cho wać więk -
szość ogro dów, a na wet są prze ka zy wa ne no we te re ny na
urzą dze nie ROD.

Na to miast nie spój ność prze pi sów pra wa i nie pra wi dło -
wa ich wy kład nia prze ja wia się w tym, że wo je wo do wie
po nada niu nu me rów po rząd ko wych nie ru cho mo ści do -
ko nu ją mel dun ku w ROD. Nikt nie ba da wa run ków za -
miesz ki wa nia w al ta nach, któ re w mia stach mo gą mieć
po wierzch nię za bu do wy do 25 m2. 

Brak jest rów nież sku tecz nych dzia łań ze stro ny In spek -
to ra tu Nad zo ru Bu dow la ne go, któ ry po stwier dze niu po -
nadnor ma tyw no ści al tan ogra ni cza się do wy da nia de cy zji
o na ka zie roz biór ki, któ rej póź niej nie eg ze kwu je. PZD
sta ra się wal czyć z dział kow ca mi, któ rzy ła mią prze pi sy
pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go, jak i pra wa związ ko -
we go. Co w kon se kwen cji pro wa dzi do po wsta wa nia sto -
wa rzy szeń. 

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD Su dec kie go –
Win cen ty Ku lik wy ra ził swo je za nie po ko je nie sfor mu ło -
wa niem w pi śmie Mi ni stra In fra struk tu ry, trak tu ją cym
PZD ja ko je den z wie lu part ne rów w dys ku sji w kwe stiach
ogro dów dział ko wych. 

Jed no cze śnie wska zał na przy kła dzie Nie miec, że 
w urzę dach miej skich od wie lu lat funk cjo nu ją ze spo ły
zie le ni miej skiej, któ re wraz z przed sta wi cie la mi or ga ni -
za cji zrze sza ją cych dział kow ców współ pra cu ją nad roz -
wią za nia mi w za kre sie ROD.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w
Zie lo nej Gó rze – Je rzy Te luk prze sta wił sy tu ację ogro -
dów w Zie lo nej Gó rze, gdzie do wszyst kich, 123 ROD

li ła współ pra cę PZD z wła dza mi Ło dzi, gdzie znaj du je się
1/3 ogro dów po ło żo nych w wo je wódz twie łódz kim. 
W Ło dzi, w ostat nim cza sie na 103 ROD, 100 ogro dów
zo sta ło uję tych w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go. 

Pre zes po in for mo wa ła, że rocz ne utrzy ma nie 500 ha par -
ków w Ło dzi kosz tu je mia sto 8 mln zł, a na 700 ha ROD
mia sto prze zna cza 9 tys. zł. Pro wa dzo ne są rów nież roz mo -
wy do ty czą ce ogro dów „otwar tych”, ale w za mian za po -
moc fi nan so wą i do in we sto wa nie in fra struk tu ry ROD.

Po zo sta je jed nak w dal szym cią gu nie roz wią za ny pro -
blem re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD, któ ry wy -
ni ka rów nież z trwa ją ce go zbyt dłu go pro ce su ko mu na-
li za cji. 

Wła dza pań stwo wa nie po ma ga Związ ko wi w re gu la cji
sta nu praw ne go grun tów ROD. Nie jed no krot nie Skarb
Pań stwa, któ ry bez pod staw nie wy własz czył wła ści cie la
grun tu i prze ka zał go na urzą dze nie ogro du, od ma wia te -
raz po no sze nia kon se kwen cji fi nan so wych z ty tu łu bez u -
mow ne go ko rzy sta nia z grun tu i nie ofe ru je żad nej po mo-
cy Związ ko wi np. ROD „De me ter” w Ło dzi.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD Ma zo wiec kie go
– An to nii Ko strze wa wy ja śnił na przy kła dzie War sza wy,
że Zwią zek ni gdy nie stał na prze szko dzie w roz wo ju mia -
sta. Nie by ło przy pad ków, że by PZD sprze ci wił się li kwi -
da cji ROD pod in we sty cje dro go we np. bu do wę tra sy
sie kier kow skiej, to ruń skiej.

Do 1989 r. ogro dy dział ko we by ły uj mo wa ne w pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i do fi nan so wy wa ne. Po
trans for ma cji ustro jo wej wszyst kie one zo sta ły wy kre ślo -
ne. Tyl ko w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go dla War sza wy zo stał za cho wa -
ny 1 ROD. 50% ROD w War sza wie ma prze zna cze nie
„zie leń zor ga ni zo wa na”, co nie jest toż sa me z „zie le nią
dział ko wą”.

W War sza wie, prze ciw ko PZD Urząd Mia sta skie ro wał
171 po zwów są do wych o wy da nie nie ru cho mo ści. Dla te -
go tak waż na jest kwe stia re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD.

W sto li cy 20 ROD ma cha rak ter ogro dów „otwar tych”.
Znaj du ją się w nich ogól no do stęp ne ław ki, ogród ki jor da -
now skie, udo stęp nia na jest świe tli ca. Do 1000 eme ry tów
i ren ci stów, wy ty po wa nych przez ośrod ki po mo cy spo -
łecz nej, nie bę dą cych dział kow ca mi ko rzy sta z wcza sów,
or ga ni zo wa nych w ogro dach. 

Zwią zek jest za nie po ko jo ny cią gły mi sy gna ła mi o zmia -
nie usta wy o ROD. PZD i dział kow cy nie chcą jej zmia -
ny i bę dą jej bro nić.  

Na stęp nie głos za brał Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej w Gdań sku - Bo gu sław Dą brow ski,
któ ry za ak cen to wał, że miesz kań cy miast to też dział kow -
cy. Dla te go nie moż na zgo dzić się ze stwier dze niem, że
obec nie do stęp do ROD jest ogra ni czo ny dla miesz kań -
ców miast. Aby wszyst kie ogro dy mo gły zo stać „otwar te”
na le ży w pierw szej ko lej no ści za dbać o ich bez pie czeń -
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zmia ny usta wy o ROD. Dział kow cy nie ro zu mie ją, dla -
cze go za rzu ca się PZD i ogro dom blo ko wa nie roz wo ju
miast oraz chce się je prze nieść po za gra ni ce miast. ROD
są bar dzo waż ne dla dział kow ców. Sta no wią nie kie dy ca -
ły do ro bek ży cia lu dzi star szych, ren ci stów. Te re ny ROD,
dzię ki pra cy dział kow ców są za dba ne i ma ją du żą war -
tość. Stąd też tak du że za in te re so wa nie ni mi in we sto rów,
któ rzy chcą je za go spo da ro wać pod ce le ko mer cyj ne.
Prze sta li li czyć się dział kow cy. 

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie – Ta -
de usz Ja rzę bak wy ra ził apro ba tę dla po sta wy Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry, do strze że nie pro ble mów ROD i chęć
współ pra cy. Przy wo łał wy po wiedz pla ni sty pod czas opra -
co wy wa nia pro jek tu zmia ny usta wy o ROD au tor stwa po -
słan ki PiS – pa ni Li dii Sta roń, że „ogro dy dział ko we są
wrzo da mi na cie le miast”. 

Dział kow cy chcą, aby ogro dy by ły otwar te. Ale nie -
zbęd na jest po moc gmin w za bez pie cze niu ma jąt ku
Związ ku i dział kow ców. Pod czas kon tro li, Naj wyż sza
Izba Kon tro li po pro si ła o in for ma cję o do ta cjach udzie lo -
nych przez gmi ny. Wy ni ki po ka za ły, że by ły one bar dzo
skrom ne. Po moc sa mo rzą dów w tym za kre sie mu si być
wi docz na, bo do tej po ry mo der ni za cja in fra struk tu ry 
i uno wo cze śnia nie ROD od by wa ło się wy łącz nie z wła -
snych środ ków fi nan so wych człon ków PZD. 

Na le ży rów nież wes przeć Zwią zek w usu wa niu pa to lo -
gii w ROD, wy ni ka ją cych ze złych prze pi sów praw nych.
Ab sur dem jest za mel do wy wa nie ro dzin w ogro dach, gdzie
nie ma pod sta wo wej in fra struk tu ry ROD w za kre sie bie -
żą cej wo dy czy sie ci ener ge tycz nej.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej – Ma -
ria Fojt wy ra zi ła za do wo le nie z przy go to wa nia me ry to -
rycz ne go Mi ni ster stwa In fra struk tu ry do dzi siej szej dys-
ku sji. Jed no cze śnie pod kre śli ła, że usta wa o ROD jest do -
brym ak tem praw nym, speł nia ją cych ocze ki wa nia dział -
kow ców i nie na le ży jej zmie niać. 

Na le ży jed nak ko niecz nie po wo łać ze spół skła da ją cy się
z przed sta wi cie li re sor tu i Związ ku, któ ry zaj mo wał by się
uspraw nie niem roz wią zań praw nych w za kre sie funk cjo -
no wa nia ROD. 

Głos z dys ku sji za bra ła rów nież Wi ce pre zes Okrę go -
we go Za rzą du PZD Ma ło pol skie go – Ha li na Kmie ciak,
któ ra zwró ci ła uwa gę, że Kra ko wie jest 86 ROD, z cze go 
99% funk cjo nu je wy łącz nie dzię ki usta wie o ROD. Ra da
Mia sta Kra ko wa chce prze nieść ogro dy po za gra ni ce mia -
sta, mi mo, że Ra dy Dziel nic chcą za cho wać ogro dy. 

Na za koń cze nie spo tka nia Pre zes Związ ku – Eu ge niusz
Kon drac ki po dzię ko wał za spo tka nie i wy ra ził na dzie je,
że bę dzie ono po cząt kiem po zy tyw nych zmian w ogrod -
nic twie dział ko wych oraz po now nie za pro po no wał utwo -
rze nie ko mi sji współ pra cy re sor to wo – związ ko wej, któ rej
pod sta wo wym za da niem po win no być ba da nie i roz wią -
zy wa nie pro ble mów sta nu praw ne go grun tów ROD, 
w szcze gól no ści w za kre sie spraw rosz cze nio wych i za -
pi sów miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze -

uda ło się ujaw nić pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go PZD w
księ gach wie czy stych. Więk szy pro blem jest z prze zna -
cze niem ogro dów dział ko wych w miej sco wych pla nach
prze strzen nych na „zie leń dział ko wą”, z uwa gi na róż ne
po glą dy w tej spra wie i sprzecz ność in te re sów. Usta wa 
o ROD sta no wi pod sta wę praw ną do współ pra cy z sa mo -
rzą da mi. 

Nie ule ga wąt pli wo ści, że PZD jest dys po nen tem ła du
prze strzen ne go w mia stach i gmi nach. W Zie lo nej Gó rze
i w oko li cach, pierw sze ogro dy dział ko we by ły za kła da ne
przed woj ną, przez Niem ców. ROD są bar dzo funk cjo nal -
ne pod wzglę dem przy rod ni czym, jak rów nież sta no wią
„zie lo ne płu ca” mia sta.

Sy tu ację ROD na Ślą sku przed sta wił Wi ce pre zes
Okrę go we go Za rzą du PZD Ślą skie go – Pan Jó zef No -
ski, któ ry przy po mniał, że na Ślą sku znaj du je się 10 tys.
dzia łek ro dzin nych. Więk szość dział kow ców to gór ni cy 
i by li pra cow ni cy prze my słu cięż kie go. Na Ślą sku i w Po -
zna niu po wsta wa ły pierw sze ROD. 

Dział kow cy na Ślą sku nie są sza no wa ni. Pro wa dzo nych
jest wie le pro ce sów są do wych zwią za nych z rosz cze nia -
mi osób fi zycz nych i praw nych zgła sza ny mi do grun tów
ROD, i prze gry wa nych tyl ko dla te go, że pa tro nac ki za -
kład pracy nie prze ka zał PZD źró dło wej do ku men ta cji
for mal no – praw nej np. w przy pad ku ROD „Da lia” w Gli -
wi cach.

Nie chce my zmian usta wy o ROD, któ ra nie rzad ko
sank cjo nu je byt praw ny ROD.

Dy rek tor Biu ra Okrę go we go Za rzą du PZD Ma zo -
wiec kie go – Gra ży na Fran ke zwró ci ła uwa gę, że re gu la -
cja sta nu praw ne go grun tów ROD jest nie zmier nie waż na
w przy pad ku War sza wy, gdzie po za po stę po wa nia mi są -
do wy mi pro wa dzo ny mi z oso ba mi fi zycz ny mi i praw ny -
mi, jest wie le pro ce sów z wła dza mi mia sta o zwrot te re -
nów ogro dów. Ogro dy czę sto by ły za kła da ne na grun tach
Skar bu Pań stwa i za kła dów pra cy. Fakt, że Zwią zek czę -
sto nie dys po nu je ory gi nal ną do ku men ta cją do ty czą cą za -
ło że nia ROD, sta no wi pod sta wę do nie ko rzyst nych
wy ro ków są do wych. Gdy są re ali zo wa ne in we sty cje ce lu
pu blicz ne go, in we sto rzy czę sto za po mi na ją o od szko do -
wa niu dla dział kow ców i Związ ku za ich mie nie.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku – Cze -
sław Smo czyń ski zwró cił uwa gę na pro blem za mel do wa -
nia na te re nach ROD i nie kon se kwen cję w dzia ła niach
or ga nów ad mi ni stra cji w tym za kre sie. Wój to wie, bur mi -
strzo wie czy pre zy den ci mia sta od ma wia ją za mel do wa -
nia, a na stęp nie wo je wo da uchy la ta ką de cy zję i mel du je.
Nikt nie spraw dza, czy obiek ty ROD na da ją się do za -
miesz ki wa nia. Naj wyż sza Izba Kon tro li stwier dzi ła, że na
dział kach w Gdań sku mel do wa ni są bez dom ni, po cho dzą -
cy na wet z cen tral no -po łu dnio wej czę ści Pol ski.

Na stęp nie Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD Pod la -
skie go – Wie sław Sa wic ki po ru szył spra wę licz nych obaw
dział kow ców od no szą cych się do ist nie nia ru chu ogrod -
nic twa w Pol sce i nie po ko ją cych sy gna łów do ty czą cych
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Pisma do Ministra Infrastuktury

Za rząd ROD „Ja no wo” w Ru mi 

Pan Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ja -

no wo” w Ru mi ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz -
daw czo Wy bor czym, z nie po ko jem przyj mu je my
do cie ra ją ce do nas, in for ma cje o po dej mo wa nych pró bach
zmia ny usta wy o r.o.d z 8 lip ca 2005 r., któ ra jest w peł ni
przez nas ak cep to wa na, o czym świad czy po nad 640 pod -
pi sów w jej obro nie.

Nie przy chyl ne nam gru py i śro do wi ska dą żą do po zba -
wie nia nas te go, co bu do wa ły po ko le nia pol skich dział -
kow ców, za go spo da ro wu ją cych te re ny bar dzo czę sto
za nie dba ne, czy niąc z nich oa zy zie le ni, miej sca upraw
wa rzyw i owo ców oraz wy po czyn ku dla ca łych ro dzin.

Nie po koi nas, że gru py te dą żą do uru cho mie nia dzia -
łań apa ra tu Pań stwa prze ciw ko Pol skie mu Związ ko wi

nież usu nię cie uprze dzeń. Opty mi zmem na pa wa fakt, że
są w Pol sce przy pad ki, gdzie współ pra ca PZD z sa mo rzą -
da mi ukła da się do brze.

Po in for mo wał, że Mi ni ster stwo In fra struk tu ry jest
otwar te na współ pra cę z PZD. Ma w pla nach zor ga ni zo -
wa nie wspól ne go spo tka nia z To wa rzy stwem Urba ni stów
Pol skich, z udzia łem przed sta wi cie li mię dzy na ro do wych
or ga ni za cji dział kow ców (w tym PZD), przed sta wi cie li
Mi ni ster stwa Śro do wi ska, któ re go te ma tem by ło by: pla -
no wa nie prze strzen ne a kwe stie śro do wi ska i ogro dów. 

Pod se kre tarz Sta nu wy ra ził chęć stwo rze nia ze spo łu ds.
ogro dów dział ko wych, skła da ją ce go się z przed sta wi cieli
PZD i Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, któ ry spo ty kał by się
raz w mie sią cu, a w szer szym skła dzie raz na pół ro ku.
Zo bo wią zał się w naj bliż szym cza sie prze ka zać PZD pi -
sem ną li stę skła du ze spo łu ze stro ny re sor tu.

Jed no cze śnie za pro po no wał, aby pierw sze spo tka nie od -
by ło się pod ko niec mar ca b.r. i mia ło na ce lu omó wie nie
wy ni ków an kie ty prze sła nej do wy peł nia nia przez Mi ni -
ster stwo In fra struk tu ry. Obie cał, że an kie ta, któ ra ma być
prze sła na do kra jów eu ro pej skich, zrze sza ją cych dział -
kow ców zo sta nie wcze śniej prze ka za na do Kra jo wej Ra -
dy PZD.

Zgo dził się z Pre ze sem PZD, że pod sta wo wą spra wą jest
po rząd ko wa nie sta nów praw nych ROD. Do dał, że dla Mi -
ni ster stwa In fra struk tu ry waż ne jest rów nież zna le zie nie
po ro zu mie nia w za kre sie roz wią za nia praw ne go, po le ga -
ją ce go na udo stęp nie niu te re nów ogól nych ROD dla więk -
szej licz by oby wa te li, miesz kań ców miast. 

Na tym spo tka nie za koń czo no. War sza wa, 5.03.2010 r.

Opra co wa ła
Mgr Mo ni ka Kil jań czyk

Wydz. Go spo dar ki Grun ta mi KR

strzen ne go, jak rów nież po moc w za kre sie mo der ni za cji
in fra struk tu ry ROD oraz po pra wy za go spo da ro wa nia
ogro dów.

Jed no cze śnie Pre zes PZD za zna czył, że Zwią zek bę dzie
wal czył o za cho wa nie w obec nym kształ cie usta wy 
o ROD, któ ra stoi na stra ży roz wo ju i ist nie nia ROD, któ -
rych gwa ran tem jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko
ofi cjal ny re pre zen tant dział kow ców.

W od po wie dzi na py ta nie Pod se kre ta rza Sta nu, czy po -
win ny być za kła da ne ROD na te re nach prze zna czo nych
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go na in ne ce le i mieć cha rak ter cza so wy do cza su roz po -
czę cia in we sty cji, Pre zes Związ ku wy ja śnił, że wszyst ko
uza leż nio ne jest od sy tu acji kon kret ne go ROD. Naj le piej,
gdy by ogro dy dział ko we sta no wi ły trwa ły ele ment za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta czy też gmi ny. Nie
do pusz czal ne jest trak to wa nie ROD ja ko przej ścio wej for -
my i z gó ry za kła da nie, że ich te ren po wi nien mieć in ne
prze zna cze nie, w szcze gól no ści ko mer cyj ne. 

Pod se kre tarz Sta nu – Ol gierd Dzie koń ski po dzię ko wał
za spo tka nie. 

Od po wia da jąc na wąt pli wo ści, wy ja śnił, że Mi ni ster In -
fra struk tu ry wska zu jąc w pi śmie in nych „part ne rów spo -
łecz nych” w dys ku sji nad ewen tu al ną no we li za cją usta wy
o ROD, miał na my śli jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go,
któ re na le ży uwzględ nić zgod nie z usta wą o ko mi sji trój -
stron nej. 

Do strze ga ny jest ele ment kon flik tu po mię dzy Związ -
kiem a sa mo rzą da mi, po wszech na nie chęć i trak to wa nie
ROD ja ko ob ce go by tu. PZD jest ak tyw ny i bro ni się, co
po głę bia wza jem ną eska la cję na pięć. Wspól ne spo tka nie
po zwo li ło by na roz wią za nie wie lu pro ble mów, jak rów -
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Pre zes ROD „Ja no wo”
/-/ Mie czy slaw Ka miń ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ He le na Za wa luk

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Zyg munt Szcze pa nik

Ru mia, 31 stycz nia 2010 r.

- pi smo po dob nej tre ści prze sła ne zo sta ło do Mar szał ka Sej mu RP, Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go

Uczest ni cy re jo no wej na ra dy pre ze sów za rzą dów ROD w Sie ra dzu

Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now ny Pan, 
Uczest ni cy re jo no wej na ra dy pre ze sów za rzą dów Ro -

dzin nych Ogro dów Dział ko wych, od by tej w dniu 08 lu te -
go 2010 r. w Sie ra dzu, re pre zen tu ją cy 5233 dział kow ców
i ich ro dzi ny sta now czo prze ciw sta wia ją się ja kim kol wiek
ma ni pu la cjom przy Usta wie z dnia 08 lip ca 2005 r. o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych bez kon sul ta cji i uzgod -
nień z PZD – sa mo rząd ną i sa mo dziel ną ma so wą or ga ni -
za cją spo łecz ną, któ ra sku tecz nie bro ni dział kow ców 
i ogro dy dział ko we. Po pie ra my obo wią zu ją cą usta wę o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych i nie po zwo li my, aby bez
na szej wie dzy zmie nio no usta wę, któ ra do brze się spraw dza
i słu ży dział kow com, ogro dom i ca łe mu Związ ko wi.

Nie po zwo li my, aby ruch ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce, oraz tra dy cje wie lu po ko leń dział kow ców w
imię ko mer cyj nych in te re sów zo stał znisz czo ny.

Czy w Pol sce ma być ina czej, jak w in nych kra jach eu -
ro pej skich: Au strii, Niem czech, Fran cji, An glii, Da nii,
Bel gii, Ho lan dii, Luk sem bur gu, Szwaj ca rii, Nor we gii,
Szwe cji, Fin lan dii, Sło wa cji i Cze chach. Dzia ła nie pań -
stwa po przez ta ką or ga ni za cję jak na sza spraw dzi ło się we
wszyst kich tych kra jach.

Za da je my so bie py ta nie, czy po raz ko lej ny Zwią zek
mu si zbie rać si ły na obro nę dzia łek, ogro dów i słu żą cej
im or ga ni za cji. Ta wal ka trwa od 1989 ro ku.

/-/ 42 uczest ni ków na ra dy 
Sie radz 8 lu ty 2010 r.

ROD „Sa dy An to niu kow skie” w Bia łym sto ku

Pan Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Za rząd na sze go ogro du po sia da jąc man dat 599 dział -

kow ców, oświad cza, że ma my już dość róż nych ini cja tyw
po ja wia ją cych się na naj wyż szych szczy tach wła dzy do -
ty czą cych ogrod nic twa dział ko we go, Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych. Roz wa ża nia te do ty czą na sze go być al bo nie być.

Dys ku sje to czą się na te mat ja kie ma być ogrod nic two
dział ko we w Pol sce i czy w ogó le ma być. Czy te oa zy tak

po trzeb nej zie le ni prze nieść po za gra ni ce miast? Czy
dział kow cy prze szka dza ją w roz wo ju miast, czy po ma ga -
ją two rząc miej sca do wy po czyn ku dla bar dzo licz nej gru -
py miesz kań ców miast? Po zo sta wić usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych w obec nym kształ cie, zno we li zo -
wać czy wy eli mi no wać z ob ro tu praw ne go? A co zro bić 
z ludź mi użyt ku ją cy mi dział ki, w więk szo ści eme ry ta mi?
Wy pro wa dzić tych lu dzi w star szym wie ku, nie raz po ru -

Ape lu je my o po zo sta wie nie ogro dów sa mym dział kow -
com i ich or ga ni za cji – Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców.

Li czy my, że Pan Mi ni ster i pod le gły Mu re sort sta nie 
w obro nie dział kow ców i na szej usta wy i nie do pu ści do
od da nia zie mi, któ rą użyt ku je my, bo ga tym, kosz tem, czę -
sto naj uboż szych.

Z po wa ża niem 

Dział kow ców, po nadmi lio no wej or ga ni za cji spo łecz nej.
Zwra ca my się z ape lem o nie podej mo wa nie ja kich kol wiek
dzia łań prze ciw ko na szej usta wie i na sze mu Związ ko wi,
aby śmy wresz cie w spo ko ju mo gli go spo da rzyć na na -
szych dział kach ko rzy sta jąc z upraw nień ja kie da ła ta usta -
wa i cie szyć się z osią gnięć i hi sto rii ogrod nic twa dział-
ko we go w Pol sce.

82



Bia ły stok, 8 lu tego 2010 r.

Pre zes Za rzą du
/-/ Wie sław Sa wic ki

Za rząd ROD „Re laks” w Bia łym sto ku
Pan Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Wi ce pre zes Za rzą du 
/-/ Ry szard Wi szo wa ty

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Ma mert Czech 

Sza now ny Pa nie mi ni strze,
Za rząd ROD „Re laks” w Bia łym sto ku na po sie dze niu

w dniu 28 stycz nia 2010 r. ze zdzi wie niem i nie po ko jem
przy jął in for ma cję, że to czą się pra ce nad zmia ną na szej
usta wy o ROD. Za po wie dzi wie lu po li ty ków Plat for my
Oby wa tel skiej przed I Kon gre sem PZD oraz po je go za -
koń cze niu de kla ro wa ły, że wszyst kie pro po no wa ne zmia -
ny bę dą kon sul to wa ne ze śro do wi skiem dział kow ców.
Do tych cza so we pró by usta wo daw cze po dej mo wa ne przez

po słów PiS oraz PO nie po wio dły się. Dla te go zwra ca my
się do Pa na z proś bą o po waż ne trak to wa nie dział kow ców,
a nie ja ko do da tek do „za in te re so wa nych part ne rów spo -
łecz nych”. Nikt tej gru pie osób nie za bra nia po wo ła nia
no wej or ga ni za cji speł nia ją cych ich ce le i ocze ki wa nia.
Ła twiej jest prze jąć ist nie ją cą or ga ni za cję i jej ma ją tek niż
zbu do wać od pod staw no wą.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes

/-/ An drzej Boj koBia ły stok, 2 lu tego 2010 r.

sji do prac ana li tycz nych zmie rza ją cych do no we li za cji.
Obec nie po twier dził Pan Mi ni ster, że ta kie pra ce są pro wa -
dzo ne. A gdzie są kon sul ta cje z PZD pu blicz nie obie cy wa -
ne? Czy na le ży trak to wać te wy po wie dzi jak nic nie
zna czą ce sło wa rzu ca ne na wiatr i nam na po cie sze nie?
Rze czy wi ście na po cie sze nie, gdyż pi sze Pan, że ewen tu al -
ne pro po zy cje zmian „sta ną się przed mio tem kon sul ta cji 
z za in te re so wa ny mi part ne ra mi spo łecz ny mi, w tym tak że
z przed sta wi cie la mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców”.

Tym zda niem dał nam Pan do zro zu mie nia, że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców z pię cio ma ty sią ca mi ogro dów 
i mi lio nem człon ków, bę dzie trak to wa ny tak jak ka na po -
wa or ga ni za cja nie po sia da ją ca żad nych umo co wań do re -
pre zen to wa nia pol skich dział kow ców. Jest to sta no wi sko
krzyw dzą ce pol skich dział kow ców i lek ce wa żą ce na sze
śro do wi sko.

Pod ję cie nie zwłocz nie kon sul ta cji z PZD do pro wa dzić
bo wiem mo że do stwier dze nia, że żad ne zmia ny nie są po -
trzeb ne, że usta wa o ROD jest po nad cza so wa, wszak opar -
ta jest na kil ku dzie się cio let nim do świad cze niu kil ku
po ko leń dział kow ców dzia ła ją cych w róż nych sys te mach
po li tycz nych. W świe tle po wyż sze go pi smo Pa na Mi ni -
stra wy wo ła ło zro zu mia łe obu rze nie rów nież w na szym
ogro dzie. Ob ja wia się to nie tyl ko zgorzk nie niem, ale też
pod kre śla niem si ły kart ki wy bor czej, o czym do bit nie
prze ko na ła się par tia „Pra wo i Spra wie dli wość” pod czas
po przed nich wy bo rów. 

My śli my jed nak, że w spra wach ogrod nic twa dział ko -
we go i pro wa dze nia ROD bę dzie trak to wał Pan nas ja ko
po waż ne go part ne ra do brze zna ją ce go za rów no śro do wi -
sko jak i pro ble my, z któ ry mi ma my do czy nie nia.

sza ją cych się z wy raź nym tru dem za mia sta, nad rze ki 
i je zio ra, jak nie któ rzy su ge ru ją, czy po zo sta wić w blo ko -
wi skach, przy blo kach, a naj le piej w ich miesz ka niach,
niech ni ko mu nie prze szka dza ją i niech wy glą da ją przez
okna z któ rej stro ny przyj dzie śmierć? Dać im od szko do -
wa nia za po nie sio ne na kła dy na dział kach, czy ten nie -
wiel ki ma ją tek, nie raz je dy ny do ro bek ca łe go ży cia
za brać, tak jak mia ło to być we dług pro po zy cji po sła PO
Lesz ka Cie śli ka?

Jak Pan wi dzi dy le ma ty są. Jak je roz wią zać: z po żyt -
kiem dla kla sy po sia da czy czy dział kow ców?

Pa nie Mi ni strze!
Od dwu dzie stu lat, od no wej de mo kra cji (w od róż nie niu

od lu do wej), grun ty, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ogro dy
dział ko we, do pro wa dzo ne przez dział kow ców do kwit ną -
ce go sta nu, na bra ły du żej war to ści. I od te go za czę ły się
kło po ty z róż ny mi biz nes me na mi, lob by sta mi, przed się -
bior ca mi, par tia mi po li tycz ny mi, po sła mi i rzą da mi dą żą -
cy mi do po zy ska nia te re nów na ce le ko mer cyj ne.
Pie niądz, ma mo na sta ły się świę to ścią, a Czło wiek zszedł
na dru gi plan. Gi nie na ho ry zon cie Czło wiek – Dział ko -
wiec. Czy do pu ści Pan do te go, aby zgi nął cał ko wi cie ja -
ko nie po trzeb ny ele ment dzi siej szej rze czy wi sto ści?

W lip cu ubie głe go ro ku pod czas ob rad I Kon gre su PZD
i pod czas de ba ty sej mo wej w dn. 16.07.2009 r. po sło wie
PO wy po wia da li się jed no znacz nie prze ciw ko pro jek to wi
usta wy PiS. I pu blicz nie za po wia da li, że żad nych zmian
usta wy o ROD nie bę dzie bez kon sul ta cji z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców. Lecz już wte dy krą ży ły po gło -
ski o po wo ła niu w ło nie PO, Klu bu, Rzą du, Par tii, ko mi -
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Za rząd ROD im. M. Ko per ni ka w Bia łym sto ku

Pan Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry

Bia ły stok, 2 lu tego 2010 r. 

Pre ze si Zie mi By tom skiej i De le ga tu ry Re jo no wej w By to miu

Sza now ny Pan 
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry 
War sza wa

STA NO WI SKO
Pre ze sów „Zie mi By tom skiej” i De le ga tu ry Re jo no wej w By to miu

w spra wie ko lej nej in ge ren cji w sta tut i re gu la min PZD bez kon sul ta cji z dział kow ca mi i Związ kiem 
na te mat pi sma RPO do Mi ni stra In fra struk tu ry za miesz czo ne go w In ter ne cie

W imie niu Pre ze sów i dział kow ców De le ga tu ry Re jo -
no wej, Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD w By to miu
wy ra ża my zdzi wie nie i kon ster na cję z fak tu ko lej nej in ge -
ren cji w spraw dzo ne i dzia ła ją ce do brze na sze roz wią za -
nia re gu la mi no wo -sta tu to we, bez kon sul ta cji tych wąt -
pli wo ści ze Związ kiem. Pi sze Pan Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich, że po dej mu je te dzia ła nia na sku tek skarg
wpły wa ją cych do Je go Biu ra. Prze cież w tej kwe stii uzy -
skał by Pan Rzecz nik wy czer pu ją ce wy ja śnie nia od Kra jo -
wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców, gdy by się
oczy wi ście do niej zwró cił. Kwe stio no wa nie za pi su 
o „dru gim ter mi nie” jest de li kat nie mó wiąc nie uza sad nio -
ne, wszak każ dy dział ko wiec jest po pierw sze o tym po -

in for mo wa ny w za wia do mie niach o od by ciu Wal ne go Ze -
bra nia. Po dru gie to dział ko wiec de cy du je o tym czy bę -
dzie w ze bra niu uczest ni czył, je że li ma po czu cie wła snej
od po wie dzial no ści - to oczy wi ście tak. Więc py ta my ja kie
to nie pra wi dło wo ści ma Pan Rzecz nik na my śli, prze cież
nie tyl ko PZD sto su je ten za pis i jest on praw nie ak cep to -
wa ny. 

Obec ność na Wal nym Ze bra niu człon ków Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go nie jest obo wiąz ko wa, lecz jest po -
win no ścią dział kow ca, da ją cą mu moż li wość de cy do wa -
nia o lo sach ogro du /w tym rów nież o fi nan sach/. Czy to
są nie de mo kra tycz ne dzia ła nia, prze cież to dział ko wiec
sam de cy du je w swo ich i ogro du spra wach.

pro po zy cję li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i
na cjo na li za cji ma jąt ku tej or ga ni za cji.” I wszyst ko to od -
by ło się bez wie dzy i kon sul ta cji z przed sta wi cie la mi Kie -
row nic twa Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pan Mi ni ster prze wi du je wpraw dzie w ostat nim frag -
men cie li stu, że „..wszyst kie pro po zy cje do ty czą ce ewen tu -
al nej no we li za cji Usta wy z 8 lip ca 2005 r. o rod sta ną się
przed mio tem kon sul ta cji z za in te re so wa ny mi part ne ra mi
spo łecz ny mi, w tym tak że z przed sta wi cie la mi PZD.”

Jed nak za sta na wia ją ce jest, że nie wcze śniej, a do pie ro
przy ewen tu al nym przy go to wy wa niu no we li za cji Usta wy
z 8 lip ca 2005 r. i w pew nym stop niu z po mniej sze niem
ro li i zna cze nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. A mo -
że to tyl ko ta kie od no si się wra że nie czy ta jąc koń co we
sfor mu ło wa nia do ty czą ce tej kwe stii. Ale prze cież roz wa -
ża na jest li kwi da cja PZD, a nie li kwi da cja in nych „part ne -
rów spo łecz nych”.

Pre zes ROD im. M. Ko per ni ka 
/-/ mgr Alek san der Pu ga ce wicz 

Za rząd ROD im. M. Ko per ni ka w Bia łym sto ku uprzej -
mie in for mu je, że po za po zna niu się tre ścią pi sma Pa na
Mi ni stra Nr ML -6b -025-1/09 z dnia 23 grud nia 2009 r.
skie ro wa ne go do Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy PZD po sta no wio no po dzie lić się z Pa nem
uwa ga mi w tej spra wie.

Wy da wa ło by się, że po I Kon gre sie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców dnia 14 lip ca 2009 r. bę dzie przy naj mniej
kil ka lat spo ko ju.

Jed nak jak się oka zu je ży cie po li tycz ne w Pol sce jest peł -
ne za wi ro wań. Mi mo za pew nień pod czas Kon gre su przez
wie lu po li ty ków, że są za sta bi li za cją i po zy tyw nym roz wo -
jem ru chu dział ko we go w kra ju, na tych miast po Kon gre -
sie w dniu ob rad Sej mu RP /l6 lip ca 2009 r./ Ko mi tet Sta ły
Ra dy Mi ni strów „..przy go to wu je i uzgad nia mię dzy re sor -
to wo pro jekt sta no wi ska Rzą du wo bec po sel skie go pro jek -
tu usta wy o ogro dach dział ko wych..” oraz „..ana li zu je
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By tom, 8 lu te go 2010 r.

ROD „Na sza Pal ma” w Za brzu

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry 

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Na sza Pal -
ma” w Za brzu w imie niu 619 dział kow ców i ich ro dzin,
zgła sza pro test prze ciw ko po now ne mu ata ko wi na Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Od wie lu lat cią głe ata ki na PZD
je go struk tu ry, dzia ła czy spo łecz nych są za po wie dzią
zmian nie za wsze ko rzyst nych dla dział kow ców. Dział -
kow cy bo wiem w przy ję tych roz wią za niach sta tu to wych
nie wi dzą żad nych za gro żeń i uwa ża ją Re gu la min ROD 
i Sta tut PZD za do bre roz wią za nia praw ne w PZD.

Po wta rza ją ce się ata ki na PZD ma ją na ce lu prze ję cie
te re nów za ję tych pod ogro dy dział ko we, li kwi da cję
Związ ku oraz uni ce stwie nie sa mo dziel no ści i sa mo rząd -
no ści na sze go ru chu, cze go przy kła dem jest ko lej ny mi -
ster nie przy go to wa ny atak opu bli ko wa ny w Rzecz po s-
po li tej z dnia 27 stycz nia br. W tym wy stą pie niu Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich pu bli ko wa ne są nie spraw dzo ne

skar gi na dzia łal ność PZD, do ty czą ce za sad od by wa nia
wal nych ze brań w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Dla człon ków na sze go ogro du ozna cza to pod ję cie ko lej -
nej pró by sta wia nia nie spraw dzo nych za rzu tów i szka lo -
wa nie na sze go Związ ku. Wy su wa ny przez Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich za rzut ja ko by od by wa nie wal nych
ze brań w dru gim ter mi nie sta no wi moż li wość do po peł -
nia nia nad użyć i nie pra wi dło wo ści, jest bez za sad ny i nie -
trud no za uwa żyć ja ki to ma cel. Kwe stio no wa ny przez
Rzecz ni ka za pis re gu la mi nu ROD jest sto so wa ny w wie -
lu in nych or ga ni za cjach /przy kład: PCK/. My dział kow cy
ROD „Na sza Pal ma” z Za brza ma my na dzie ję że nasz list
zo sta nie do ce nio ny przez Sza now ne go Pa na Mi ni stra, 
a Pań skie dzia ła nia w tym te ma cie po zwo lą nam i na szym
ro dzi nom w spo ko ju upra wiać na sze dział ki. 

Z wy ra za mi usza no wa nia
Pre zes 

/-/ Jó zef Go łąbZa brze, 3 lu te go 2010 r.

De le ga tu ra Re jo no wa OZ Ślą skie go PZD w Za brzu, ROD im. St. We be ra w Za brzu

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, 
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Sta -

ni sła wa We be ra w Za brzu, wraz z ro dzi na mi, pro te stu je -
my prze ciw ko po now ne mu ata ko wi na Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, czym jest pi smo Pa na Ja na Ko cha now skie -
go Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z dnia 18 stycz nia
2010 ro ku do ty czą ce pro jek tu zmian usta wy o ROD, skie -
ro wa ne pod Pa na Mi ni stra ad re sem.

Za pi sy Re gu la mi nu ROD i Sta tu tu PZD, do ty czą ce dru -
gie go ter mi nu od by wa nia wal nych ze brań i pra wo moc no -

ści po dej mo wa nych uchwał, któ re zda niem Pa na Rzecz ni -
ka pro wa dzą do „ni kąd”, a zwłasz cza do nad użyć i nie -
pra wi dło wo ści, obo wią zu ją w Związ ku od wie lu lat 
i speł nia ją swo je za da nie. Nie wi dzi my in ne go roz wią za -
nia niż do tych cza so wy za pis w Re gu la mi nie ROD. Szka -
lo wa nie Związ ku przez ma łą gru pę mal kon ten tów, nie
świad czy o praw dzi wo ści przed sta wio nych za rzu tów.

Ma my na dzie ję, że na sze wy ja śnie nia po zwo lą Sza now -
ne mu Pa nu Mi ni stro wi na peł ne zro zu mie nie na szych in -

dzy a nie Jej wro giem cze mu nie jed no krot nie da li śmy już 
wy raz. 

Wie rzy my że Pan Mi ni ster spoj rzy obiek tyw nie na śro -
do wi sko pol skich dział kow ców, ich pro ble my, a tak że po -
mo że im je roz wią zać.

Pre ze si By tom skich Ogro dów Dział ko wych 
/-/ 30 pod pi sów

Od bie ra my treść te go li stu ja ko ko lej ny atak na Zwią -
zek, na je go struk tu ry, sa mo dziel ność i nie za wi słość. My
Pre ze si ogro dów dział ko wych na Ślą sku, a kon kret nie 
z By to mia w peł ni uzna je my po trze bę praw ne go nad zo -
ru ad mi ni stra cyj ne go, bo chce my być part ne rem dla wła -
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Za brze, 3 lu te go 2010 r.

Pan Fe liks Kar piń ski z ROD „27-go lip ca” w Bia łym sto ku

Sz. P. Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry  
War sza wa

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
W na wią za niu do do cie ra ją cych do Kra jo wej Ra dy Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców in for ma cji, po zwa lam so -
bie wy ra zić swój pro test do ty czą cy pla no wa nych zmian
w usta wie z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. In for ma cja na te mat pro wa dzo nych w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry prac nad no we li za cją tej usta wy
do tar ła do Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców od eu ro pej skich związ ków dział kow ców, któ re za ło -
ży ły że PZD jest peł no praw nym uczest ni kiem prac pro-
wa dzo nych w re sor cie.

Pro test swój wy ra żam za rów no w imie niu wła snym jak
i ca łej spo łecz no ści Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.
Je go za sad ność opie ram na ofi cjal nych de kla ra cjach po -
słów m.in. Plat for my Oby wa tel skiej o włą cze niu dział -
kow ców w pro ce sy de cy zyj ne (umoż li wie nie im uczes-
t nic twa w pra cach nad zmia na mi w usta wie o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, de ba ta sej mo wa z lip ca 2009 r.,
kon gres PZD z lip ca 2009 r.). Je stem prze ko na ny, że kon -
sul ta cje nad tak po waż ny mi zmia na mi w usta wie są nie -
zbęd ne już na eta pie wstęp nych roz wa żań i że włą cze nie

spo łecz no ści, któ rej zmia na ma do ty czyć do dys ku sji zy -
ska Mi ni ster stwu In fra struk tu ry nie tyl ko uzna nie, ale tak -
że w znacz nym stop niu przy spie szy i uła twi pra cę.

Spo łecz ność dział kow ców li czy so bie pra wie mi lion
osób zgro ma dzo nych w bli sko pię ciu ty sią cach ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Mar gi na li zo wa nie re pre zen -
tu ją ce go ją Pol skie go Związ ku Dział kow ców nie le ży 
w in te re sie Mi ni ster stwa. Jest nie uza sad nio ne, a wręcz
krzyw dzą ce wo bec do brze zor ga ni zo wa nej i bar dzo ak -
tyw nej or ga ni za cji. Spo łecz no ści dział kow ców funk cjo -
nu ją bez pro ble mu na te re nie ca łej Eu ro py, jed nak Pol ski
Zwią zek Dział kow ców bo ry ka się z pro ble ma mi ta ki mi
jak no mi nal na kon tro la NIK w gmi nach w za kre sie za -
pew nie nia wa run ków do pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, czy bez pod staw ne
oskar że nia na te mat uchy la nia się PZD od nad zo ru.

Uwa żam, że obec nie obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych za bez pie cza in te re sy za rów -
no Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, jak i spo łecz no ści dział-
kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Fe liks Kar piń ski

Bia ły stok, 31 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski, De le ga tu ra Re jo no wa w Za brzu

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry 

Kie row nic two De le ga tu ry Re jo no wej OZ ŚL PZD 
w Za brzu, w związ ku z pi smem z dnia 18 stycz nia 2010 r.
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich skie ro wa ne go do Sza -
now ne go Pa na Mi ni stra, od no śnie za pi su § 79 Sta tu tu
PZD, pro te stu je w jed no stron nym trak to wa niu te go pro -
ble mu ja kim go przed sta wił RPO. Pro te stu je my, gdyż za -

pis ten ist nie je od 62 lat (tzn. 37 lat w PRL i 25 lat w RP)
i ni ko mu nie prze szka dzał, a wręcz prze ciw nie uzna wa ny
był za no wa tor ski i do brze prze my śla ny rów nież w in nych
or ga ni za cjach.

Dział kow cy przed wal ny mi ze bra nia mi jak pa mię tam 
(a dział kę upra wiam już po nad 30 lat) za wsze by li in dy wi -

pra co wać na rzecz roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce dla do bra ca łe go spo łe czeń stwa.

Z wy ra za mi sza cun ku
W imie niu dział kow ców

Pre zes 
/-/ Szy mon Mar czew ski 

ten cji sta wia nych w obro nie do tych cza so wych za pi sów
Usta wy, Re gu la mi nu ROD i Sta tu tu PZD. Chce my da lej
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Za brze, 3 lu te go 2010 r. 

Pre ze si z 10 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z Cie szy na

Pan Mi ni ster In fra struk tu ry
Ce za ry Gra bar czyk

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z Cie szy na

na spo tka niu w dniu 5 lu te go mię dzy in ny mi oma wia li pi -
smo skie ro wa ne do Pa na od Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich w spra wie ja ko to okre ślił w pi śmie -skar gi na
dzia łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców w szcze gól -
no ści na po sta no wie nie sta tu tu i re gu la mi nu PZD, któ ry
umoż li wia, aby wal ne zgro ma dze nie człon ków ogro du od -
by wa ło się w dru gim ter mi nie, pół go dzi ny po wy zna czo -
nej go dzi nie roz po czę cia w pierw szym ter mi nie o ile 
w za wia do mie niu o ze bra niu po da no rów nież moż li wość
od by cia go w dru gim ter mi nie i po uczo no człon ków o
tym, że uchwa ły pod ję te w dru gim ter mi nie są waż ne i
obo wią zu ją wszyst kich człon ków ogro du. Da lej Pan
Rzecz nik pi sze, że zda niem skar żą cych mo że to być źró -
dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze. Pan Rzecz nik Praw Oby wa -
tel skich my li pew ne po ję cia do ty czą ce praw człon ków
ogro du. Prze cież człon ka mi ogro du są rów nież i człon ko -
wie za rzą du ogro du, któ rzy te pro jek ty uchwał przy go to -
wu ją na Wal ne ze bra nie. Wal ne ze bra nie jest po to aby
wspól nie wy pra co wać, uchwa lić rów nież i wy so kość opłat
obo wią zu ją ce wszyst kich dział kow ców. Każ dy czło nek
związ ku ma pra wo brać udział w wal nym ze bra niu gdzie
wal ne ze bra nie jest naj wyż szą wła dzą w ogro dzie. I wła -
śnie uwa ża my, że dru gi ter min po da ny w za wia do mie niu
jest bar dzo tra fio ny nikt nie mo że po wie dzieć, że o czymś

nie wie dział. Gdy by te go za pi su nie by ło to po wstał by pa -
ra liż fi nan so wy na ogro dach. To nie jest tak, że je sie nią
za my ka my ogród i nic nas nie in te re su je do wio sny. Prze -
cież mu si my być wy pła cal ni za prąd, gaz, wo dę, ka na li za -
cję, wy wóz nie czy sto ści sta łych, płyn nych. 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Na każ dym ogro dzie jest pew na gru pa mal kon ten tów,

któ rym nie po do ba się na wet to, że w ogro dzie jest za rząd,
któ ry ty mi spra wa mi kie ru je. Wła śnie ci mal kon ten ci nie
przy cho dzą na wal ne ze bra nia ma my ta kich dział kow ców,
któ rzy od kil ku na stu lat nie by li obec ni w wal nym ze bra niu.

Dru gi za rzut, ja ki kie ru je Pan Rzecz nik Praw Oby wa -
tel skich to „brak nad zo ru nad PZD”. Pa nie Mi ni strze 
w każ dej chwi li moż na przyjść na da ny ogród i spraw dzić
dzia łal ność za rzą du pod wzglę dem fi nan so wym, go spo -
dar czym, bu dow la nym. I ta kie kon tro le są prze pro wa dza -
ne i bar dzo do brze bo ca ły czas za rzą dy ogro dów są
oskar ża ne przez tych wła śnie mal kon ten tów o nie go spo -
dar no ści na ogro dach. W tym ro ku cze ka nas kam pa nia
wy bor cza na ogro dach nie ste ty już wie my, że bę dzie kło -
pot wy brać chęt nych do pra cy w za rzą dach, ko mi sjach re -
wi zyj nych i roz jem czych. Prze waż nie jest tak, że do
kry ty ko wa nia jest du żo wię cej dział kow ców niż do pra cy
w za rzą dach i ko mi sjach. A to dla te go że za rzą dy i ko mi -
sje pra cu ją w czy nie spo łecz nym – za dar mo.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre ze si z 10 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 

z Cie szy na

ska, hał dy i two rzy z te go oka za łe oa zy zie le ni. Ca łe spo -
łe czeń stwo ko rzy sta z tych ogro dów trak tu jąc je, ja ko par -
ki i miej sca spa ce rów, a szko ły i przed szko la ja ko miej sca
pierw szej edu ka cji przy rod ni czej. Pro si my w imie niu 7,5
ty sięcz nej spo łecz no ści za brzań skich dział kow ców, 
o szcze re prze ana li zo wa nie swo ich za mia rów w sto sun ku
do PZD i wy ra ża my na dzie ję że bę dzie ona dla nas po zy -
tyw na. Usta wa o ROD, Sta tut PZD, oraz Re gu la min ROD
do brze słu żą nam dział kow com, a sa mo rzą dy miast i gmin
oce nia ją ich za pi sy po zy tyw nie, gdyż nie wstrzy mu ją roz -
wo ju miast i in we sty cji pro wa dzo nych i pla no wa nych w
mia stach.

Prze sy ła my usza no wa nia
W imie niu dział kow ców za brzań skich

Prze wod ni czą cy De le ga tu ry Re jo no wej
/-/ Cze sław To lar czyk

du al nie po wia da mia ni pi sem nie o ter mi nie wal ne go ze -
bra nia w ogro dzie. Tyl ko „do brą wo lą” bez przy mu su, jest
uczest nic two dział kow ca człon ka PZD w wal nym ze bra -
niu. Je że li nie uczest ni czy w ze bra niu, to nie mo że mieć
pre ten sji że ktoś za nie go po dej mu je de cy zje i uchwa ły
do ty czą ce wy łącz nie kom pe ten cji okre ślo nych Sta tu tem
PZD dla wal ne go ze bra nia człon ków.

Pa nie Mi ni strze, 
Spo łecz no ści dział ko wej na le ży po ma gać, gdyż to ona

w mia stach i mia stecz kach, a na wet wio skach za go spo da -
ro wu je nie użyt ki, te re ny zde gra do wa ne rol ni czo, wy sy pi -
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Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

Pan Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry 

STA NO WI SKO
Pre ze sów Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i Prze wod ni czą cych Ogro do wych Ko mi sji

Re wi zyj nych Okrę gu Pod la skie go PZD w Bia łym sto ku pod ję te pod czas 
na ra dy w dniu 4.02.2010 r.

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich!
Pra gnie my zwró cić uwa gę Sza now ne go Pa na, że Pan

ja ko oso ba zaj mu ją ca się z urzę du obro ną oby wa te li w sto -
sun ku do pol skich dział kow ców stał się an ty rzecz ni kiem.
Za ata ko wał Pan w pi śmie z dnia 18.01.2010 r. skie ro wa -
nym do Mi ni stra In fra struk tu ry usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dn. 8.07.2005 r. Szcze gól nym
te go po wo dem stał się, funk cjo nu ją cy w wie lu in nych or -
ga ni za cjach spo łecz nych np. w PCK, dru gi ter min wal -
nych ze brań rze ko mo za gra ża ją cy de mo kra cji w Związ ku
i że jest to źró dłem wie lu nad użyć.

Pa nie Rzecz ni ku! 
Czy po tra fi Pan wy mie nić choć jed no ta kie nad uży cie?

Na pew no nie, bo wiem wie le kon tro li w ostat nich mie sią -
cach skie ro wa nych do PZD nie stwier dzi ło żad nych nad -
użyć. Jest to więc stwier dze nie kłam li we.

Po wo łu je się Pan w swo im pi śmie na skar gi dział kow -
ców, kil ku na stu dział kow ców, co przy mi lio nie człon ków

PZD jest rze czy wi ście ogrom ną ilo ścią. Nie zba dał Pan
na wet praw dzi wo ści tych skarg, a mo że to Pa na nie in te -
re su je? Waż ne, że są. A nie waż ne, czy praw dzi we.

Pro szę Pa na! Dru gi ter min wal nych ze brań funk cjo nu -
je w PZD wie le, wie le lat. Po zwa la on nam na nie za kłó -
co ne funk cjo no wa nie ogro dów, gdyż przy bra ku kwo rum
po zwa la na pod ję cie uchwał umoż li wia ją cych na sfi nan -
so wa nie po bra nej ener gii elek trycz nej i wo dy, wy ko na ni
re mon tów, wy wóz śmie ci itp. Lecz nie wszy scy to wie -
dzą, bo nie zna ją spe cy fi ki ogro dów dział ko wych. Pi szą -
cy skar gi rów nież.

Po ru sza ny przez Pa na brak nad zo ru nad PZD rów nież
nie po kry wa się z praw dą, gdyż art. 38 usta wy o ROD
okre śla, że nad zór le ży w ge stii Mi ni stra Śro do wi ska, któ -
ry z dniem 15.11.2008 r. prze nie sio ny zo stał do Mi ni stra
In fra struk tu ry. Jak wy ni ka z po wyż sze go, sfor mu ło wał
Pan nie praw dzi we wnio ski krzyw dzą ce Zwią zek, pra cu ją -
cych w nim spo łecz nie kil ka dzie siąt ty się cy lu dzi i mi lio -
no wą rze szę człon ków PZD.

brał nam pra wo do zło że nia wy ja śnień i nie wy stą pił do
PZD o zwe ry fi ko wa nie tych skarg i in nych za strze żeń, po -
dej rzeń i oskar żeń.

W związ ku z po wyż szym zwra cam się do Pa na Mi ni -
stra o spo wo do wa nie zło że nia przez RPO do wo dów na
po par cie swo ich oskar żeń. W prze ciw nym wy pad ku bę dą
to tyl ko in sy nu acje i po mó wie nia nie ma ją ce żad ne go zna -
cze nia.

Pa nie Mi ni strze! My ślę, że otrzy ma Pan jesz cze wie le
pro te stów w tej spra wie, gdyż pod la scy dział kow cy są
zbul wer so wa ni kłam li wym wy stą pie niem Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich do Pa na Mi ni stra i za nie po ko je ni trwa ją cy -
mi, jak sam Pan pi sze, pra ca mi ana li tycz ny mi dot. usta -
wy o ROD, wbrew wcze śniej szym wy po wie dziom po słów
Plat for my Oby wa tel skiej, że nie zo sta ną pod ję te żad ne
pra ce nad zmia ną usta wy o ROD bez kon sul ta cji z PZD. 

Dział kow cy pod la scy rów nież nie ak cep tu ją przy rów -
na nia na szej mi lio no wej or ga ni za cji do nic nie zna czą cych
„ka na po wych” part ne rów w za kre sie ogrod nic twa dział -
ko we go.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Prze sy łam Pa nu Mi ni stro wi do wia do mo ści Sta no wi sko

Pre ze sów Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
i Prze wod ni czą cych Ogro do wych Ko mi sji Re wi zyj nych
i ob słu gu ją cych Wal ne Ze bra nia – re pre zen tu ją cych po -
nad 14 tys. dział kow ców z 63 ogro dów re jo nu bia ło stoc -
kie go z na stę pu ją cych miast i miej sco wo ści: Bia ły stok,
Bielsk Pod la ski, Haj nów ka, Moń ki, So kół ka, Czar na Bia -
ło stoc ka, Dą bro wa Bia ło stoc ka, Wa sil ków, Sie mia ty cze,
Gró dek, Mi cha ło wo, Za błu dów, Ła py, Brańsk, Za le sia ny
i Kle osin, a do ty czą ce wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich z dn. 18.01.2010 r. do Pa na Mi ni stra z proś bą
o no we li za cję usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych z po wo du bra ku nad zo ru nad Pol skim Związ kiem
Dział kow ców i od by wa niem Wal nych Ze brań w tzw. dru -
gim ter mi nie, przez co rze ko mo za gro żo na jest de mo kra -
cja w PZD i pro wa dzi to do wie lu nie pra wi dło wo ści 
i nad użyć.

Pa nie Mi ni strze! Jest to bar dzo po waż ne oskar że nie na -
sze go Związ ku, lecz bez żad nych do wo dów po pie ra ją cych
ta ką te zę. In for mu ję, że RPO ta kim po stę po wa niem ode -
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ROD „Ro ża” w Za brzu

Mi ni strer In fra struk tu ry
Pan Ce za ry Gra bar czyk

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ró ża” w Za -
brzu, skła da na Pa na Mi ni stra rę ce pro test prze ciw ko ata -
ko wi Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich na Po la ki Zwią zek
Dział kow ców.

Do tych czas uwa ża li śmy, że RPO zaj mu je się obro ną
praw oby wa te li a za ra zem i dział kow ców. Hi sto ria pol -
skie go ogrod nic twa dział ko we go się ga po nad 100 lat, 
a Pan Rzecz nik pi sząc do Pa na Mi ni stra list opu bli ko wa -
ny w in ter ne cie i pra sie (Rzecz po spo li ta) wi nien był się z
tym fak tem za po znać.

Wal ne ze bra nia od by wa ją ce się w „dru gim ter mi nie” są
sto so wa ne rów nież w in nych or ga ni za cjach i sto wa rzy sze -
niach i są zgod ne z przy ję ty mi za sa da mi w tych or ga ni za -
cjach. Te za sa dy od wie lu lat są ogól nie przy ję te przez
człon ków na sze go Związ ku. Je że li ktoś nie uczest ni czy 

w wal nym ze bra niu to jest to wy łącz nie je go spra wa, je go
świa do my wy bór.

W PZD jest prze wa ża ją ca licz ba lu dzi w po de szłym
wie ku, czę sto scho ro wa nych i z róż nych wzglę dów nie -
uczest ni czą cych w wal nych ze bra niach, lecz w peł ni po -
pie ra ją cych de cy zje po dej mo wa ne w for mie uchwał przez
uczest ni ków wal ne go ze bra nia.

Wy bo rów do Sej mu, Se na tu i sa mo rzą dów nikt nie kwe -
stio nu je cho ciaż od by wa ją się przy ni skiej fre kwen cji.

Na si dział kow cy li czą na Pa na przy chyl ność i zro zu mie -
nie, że do tych cza so we roz wią za nia praw ne za pi sa ne 
w usta wie o ROD, Sta tu cie PZD i Re gu la mi nie ROD są
wy star cza ją co do bre i Sza now ny Pan Mi ni ster je po pie ra
uzna jąc je za wy star cza ją ce dla dal sze go funk cjo no wa nia
ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes ROD 

/-/ Ed mund Fe renc
Za brze, 3 lu te go 2010 r.

ROD „Ko le jarz” w Za brzu

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tur

Po za po zna niu się z tre ścią pi sma Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich, Za rząd ROD „Ko le jarz” w Za brzu jest zdu -
mio ny wy kład nią RPO od no śnie prze pi sów do ty czą cych
od by wa nia wal nych ze brań w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców. Za pis o dru gim ter mi nie jest sto so wa ny rów nież
w in nych związ kach i sto wa rzy sze niach i do tej po ry nikt
te go za pi su nie kwe stio no wał. PZD jest za re je stro wa ny w
Kra jo wym Re je strze Są do wym i gdy by by ły ja kie kol wiek
za ża le nia do prze pi sów za war tych w Sta tu cie PZD, na
pew no me do ko na no by re je stra cji. Pod ję cie te go te ma tu

po zwa ła się do my ślać, że po od rzu ce niu w Sej mie pro jek -
tu PiS o zmia nie usta wy o ROD, zno wu za le ży ko muś że -
by znisz czyć ruch dział ko wy, ist nie ją cy w Pol sce po nad
100 lat. Zwłasz cza na Ślą sku, gdzie już w XIX w. wła ści -
cie le hut i ko palń udo stęp nia li swo im pra cow ni kom zie -
mię, aby po cięż kiej pra cy pra cow nik wraz z ro dzi ną mógł
zre ge ne ro wać si ły i ko rzy stać z wa rzyw i owo ców wła -
sno ręcz nie upra wia nych. Wie le z tych ogro dów prze trwa -
ło za wie ru chy wo jen ne, eks pan syw ny roz wój prze my słu
cięż kie go i do dziś sta no wi zie lo ne płu ca ślą skich zde gra -

PZD.  Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko po dej mo wa niu
dzia łań szko dzą cych dział kow com, gdyż w na szym prze -
ko na niu jest Pan po to, aby brać w obro nę m.in. nas i nasz
Zwią zek, a nie pró bo wać zmie niać usta wę o ROD, 
w obro nie któ rej już wy stą pi ło 620 tys. dział kow ców.

Pro szę Pa na! Usta wa o ROD to na sza pod sta wa dzia ła -
nia i na sza przy szłość. I na le ży to usza no wać. 

/-/ 97 uczest ni ków na ra dy

Tak nie wol no po stę po wać i ogła szać w in ter ne cie nie -
spraw dzo ne in for ma cje, a w szcze gól no ści nie mo że tak
po stę po wać Rzecz nik Praw Oby wa tel skich.

Obec ni na dzi siej szej na ra dzie 97 Pre ze sów, Prze wod -
ni czą cych Ogro do wych Ko mi sji Re wi zyj nych i ob słu gu -
ją cych Wal ne Ze bra nia nie ak cep tu ją Pa na dzia łań
wpi su ją cych się w trwa ją cą od kil ku mie się cy na gon kę na
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Za brze, 4.02.2010 r. 

ROD „Strzel ców By tom skich” w Cho rzo wie

Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry

W związ ku z pi smem dr Ja nusz Ko cha now skie go
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra wno szą cym
proś bę o ob ję cie nad zo rem dzia ła nia re ali zo wa ne przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, do ty czą cych re ali za cji za -
pi sów Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD.

Cho dzi o od by wa nie Wal nych Ze brań w dru gim ter mi -
nie. Prze pis ten wy ni ka z ak tu al ne go sta nu praw ne go obo -
wią zu ją ce go człon ków PZD (Sta tut PZD, Re gu la min

ROD). Ni gdy nie spo tka li śmy się z za rzu ta mi na w/w
oma wia ny te mat ze stro ny dział kow ców. Od by wa nie Wal -
nych Ze brań w dru gim ter mi nie wy ni ka z wie lu przy czyn,
a każ dy czło nek PZD ma wie dzę na te mat spo so bu po dej -
mo wa nia uchwał w ogro dzie i kon se kwen cji nie obec no ści
na Wal nym Ze bra niu.

Ocze ku je my, że usza nu je Pan Mi ni ster na sze sta no wi -
sko w tej spra wie. 

ROD „Wy po czy nek Gór ni ka”
/-/ 12 pod pi sów

Dział kow cy z ROD „Strzel ców By tom skich”
/-/ 11 pod pi sów

ROD „M. C. Skło dow skiej”
/-/ 12 pod pi sów

ROD „J. Wie czor ka”
/-/ 11 pod pi sów

ROD „Ko pal nia Pol ska”
/-/ 11 pod pi sów

ROD „Zgo da”
/-/ 11 pod pi sów

Cho rzów, 5 lu te go 2010 r.

Dział kow cy Okrę gu Su dec kie go
Sza now ny Pan 
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Na wią zu jąc do Pa na pi sma skie ro wa ne go do Pre ze sa
Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pa na Eu ge niusz Kon -
drac kie go, w któ rym in for mu je Pan o pra cach ana li tycz -
nych pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, 
a któ re w do my śle ma ją pro wa dzić do zmia ny usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dzia ło wych, dział kow cy okrę gu
su dec kie go zgro ma dze ni na spo tka niu w dniu 22 lu te go
2010 r. wy ra ża ją ni niej szym pi smem swój sprze ciw wo bec
po wyż szym za mie rze niom.

Oświad cza my, że ma my już dość róż nych ini cja tyw po -
ja wia ją cych się na naj wyż szych szczy tach wła dzy do ty -

czą cych ogrod nic twa dział ko we go, PZD i usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Pra gnie my pod kre ślić, że obec nie obo wią zu ją ca usta wa
z dnia 8 lip ca 2005 r. sku tecz nie i w peł ni za bez pie cza pra -
wa dział kow ców, dział kow cy nie ocze ku ją zmia ny swo jej
usta wy cze mu da li wy raz w set kach pism i wy stą pień oraz
skła da jąc w ca łej Pol sce po nad 620 tys. pod pi sów za
utrzy ma niem tej usta wy. 

Pa nie Mi ni strze, nie do przy ję cia są ar gu men ty z ja ki mi
do Pa na zwró cił się Rzecz nik Praw Oby wa tel skich Pan
Ja nusz Ko cha now ski w pi śmie z dnia 18 stycz nia 2010 r.

Pan Mi ni ster jest wła ści wą oso bą spra wu ją cą nad zór nad
dzia łal no ścią PZD, a Usta wa o ROD, Sta tut PZD i Re gu -
la min ROD niech po zo sta ną bez zmian.

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Za brzu pro te stu je prze ciw ko
ta kie mu po strze ga niu ru chu dział ko we go ja ki wi dzi RPO
i przy po mi na zna ne sło wa z pio sen ki Jo na sza Ko fty „Pa -
mię taj cie o ogro dach...”

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes ROD 

/-/ Bo gu mi ła Dziu życ ka 

do wa nych eko lo gicz nie miast. Pod wa ża nie pra wo moc nej
usta wy o ROD, uchwa lo nej prze cież przez Sejm RP jest
spra wą zdu mie wa ją cą. Aby zdys kre dy to wać PZD, po ka -
zu je się lu dzi któ rzy ła mią pra wo, są czę sto skłó ce ni z są -
sia da mi i nie uczest ni czą w spo łecz nym ży ciu ogro du.
Naj pierw na le ży przyj rzeć się tym rze ko mym skar gom
czy są za sad ne, a po tem wy ro ko wać o rze ko mo złych
prze pi sach, czy złym Związ ku. Sto imy na sta no wi sku, że
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Szczaw no Zdrój, 22 lu te go 2010 r.

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

LIST OTWAR TY 
Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców do Po słów na Sejm RP

Na Gór nym Ślą sku pierw sze ogro dy dział ko we po wsta -
ły w ro ku 1905 – w śro do wi skach po dob nych do kra jów
sil nie uprze my sło wio nych, ja ki mi by ły okrę gi prze my sło -
we An glii, Fran cji, Bel gii i Nie miec, a wzo ry ich opie ra ły
się też na wzo rach za czerp nię tych z tych kra jów.

W okre sie po wo jen nym, ko pal nie i hu ty przy dzie li ły
swym ro bot ni kom i urzęd ni kom roz le gle po la na za ło że -
nie ogród ków. Jed nak więk szość z nich nie by ła zor ga ni -
zo wa na i nie po sia da ła wca le cha rak te ru ty po wych
ogro dów dział ko wych. By ły to po let ka ogrod ni cze oto -
czo ne pro wi zo rycz nym pło tem z wy bra ko wa ne go drze wa
ko pal nia ne go, lub skle co ne go ze sta rych lin i z wy co fa -
nych z użyt ku pod kła dów ko le jo wych. Ogro dy te w ca łej
peł ni udo wod ni ły swą uży tecz ność spo łecz ną i go spo dar -
czą, za opa tru jąc dział kow ców i ich ro dzi ny w świe że wa -
rzy wa i owo ce.

W 1950 ro ku na te re nie GOP -u ist nia ło 54 ty sią ce dzia -
łek, któ re zaj mo wa ły 2 795 ha po wierzch ni o prze cięt nym
ob sza rze jed nej dział ki 450 m2.

Pierw sze pra ce mo der ni za cyj ne po wsta ły ży wio ło wo,
po dyk to wa ne po trze ba mi ży cio wy mi. Ob ję ły one w ko -
lej nych la tach wszyst kie ogro dy w okrę gu ślą skim. Na -
stęp ne la ta to cza sy do sko na le nia po wzię tych uprzed nio
za dań, uspraw nia nia go spo dar ki upraw i pra cy ad mi ni stra -
cyj nej. Do ko na no wiel kie go sko ku w kie run ku pręż nej,
wszech stron nie zo rien to wa nej i no wo cze snej or ga ni za cji,
któ rą wi dać by ło w wo je wódz twie i w ca łym kra ju.

W 1980 r. ów cze sna Kra jo wa Ra da Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych usa mo dziel ni ła się i do pro wa dzi -
ła 6 ma ja 1981 r. do uchwa le nia przez Sejm no wej usta wy
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych. By ło to moż li we
dzię ki po wsta niu w Pol sce po tęż ne go ru chu spo łecz no -za -
wo do we go „So li dar ność”, ale tak że dzię ki za cho wa nym
tra dy cjom i de ter mi na cji sze ro kie go ak ty wu ogro dów
dział ko wych zor ga ni zo wa ne go w struk tu ry ogro do we,
wo je wódz kie i kra jo we.

Obec nie usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, jest pod sta wo wym ak tem praw -
nym, któ ry re gu lu je za sa dy za kła da nia i pro wa dze nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych oraz za sa dy zrze sza nia
się dział kow ców w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Do
jej opra co wa nia wy ko rzy sta ne zo sta ły dłu go let nie do -
świad cze nia pol skie go ogrod nic twa dział ko we go, oraz
spraw dzo ne w prak tycz nym dzia ła niu za pi sy po przed nich
ustaw. Usta wa ta okre śli ła ogro dy dział ko we ja ko te re ny
zie lo ne, za pew nia ją ce ro dzi nom wy po czy nek, a tak że
moż li wo ści upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by.
Usta wa ta przy ję ta zo sta ła przez dział kow ców z ra do ścią,
ale chy ba jesz cze bar dziej z ulgą, że do ro bek po ko leń
dział kow ców nie zo sta nie zmar no wa ny. Szcze gól ne zna -
cze nie usta wy po le ga na tym, że utrzy ma ła ona bar dzo
wy so ką ran gę ogro dów dział ko wych nada ną im już w de -
kre cie i po przed niej usta wie, stwier dza jąc, że „Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz -
nej”. W tym krót kim za pi sie po twier dzo no, pra wo ist nie -
nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych, ich ro lę i zna cze nie
dla dział ko wych ro dzin, oraz ca łe go spo łe czeń stwa Więk -
szość na szych ogro dów po wsta ła na te re nach zde gra do -
wa nych, nie użyt kach, wy sy pi skach, hał dach po ko pal nia-
nych.

Obec nie naj licz niej szą gru pę wśród dział kow ców okrę -
gu ślą skie go sta no wią eme ry ci i ren ci ści. Dla więk szo ści
z nich dział ki są źró dłem po zy ska nia ta nich wa rzyw 
i owo ców. Są miej scem od po czyn ku i oa zą spo ko ju, da ją
ich dzie ciom i wnu kom wa run ki do bez piecz nej i zdro wej
za ba wy. Ma ją kon takt z in ny mi dział kow ca mi i ma ją szan -
sę uczest ni cze nia w im pre zach kul tu ral nych w ogro dach,
któ re nie ob cią ża ją ich skrom ne go bu dże tu do mo we go.
Dział ka to ich hob by, re kom pen su je im ma łe po wierzch -
nie miesz ka nio we, jest miej scem w któ re za in we sto wa li
oszczęd no ści, jest cząst ką ży cia ich sa mych i ich ro dzin.
Tak więc ogro dy dział ko we w Pol sce w peł ni wy peł nia ją

czo wy bor cze go i je że li czło nek ogro du nie uczest ni czy
w ze bra niu jest to je go świa do ma de cy zja. Jed no cze śnie
jest świa dom, że w ta kiej sy tu acji in ni za nie go po dej mo -
wać bę dą de cy zje do ty czą ce ogro du.

Mi ni strze, pi smem tym chce my Pa na po in for mo wać,
dział kow cy, że są za po zo sta wie niem obec nej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach w nie zmie nio nej obec nie tre ści.

/-/ 27 pod pi sów

ma ją ce uza sad nić po trze bę zmia ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Od by wa nie czę ści ze brań w dru -
gim ter mi nie zgod ne jest ze sta tu tem, roz wią za nie ta kie
bro ni wie le ogro dów przed za blo ko wa niem wszel kiej
dzia łal no ści ogro dów. Wszy scy człon ko wie ogro dów za -
wia da mia ni są pi sem nie o ter mi nie i miej scu od by wa nia
wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go bądź spra woz daw -
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Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Jó zef Brzo zow ski

Prze wod ni czą cy Pre zes OZ Śl.
/-/ Je rzy Le śniak

pro ces ich przej mo wa nia do tej po ry prze bie gał wręcz mo -
de lo wo. Po twier dza to te zę, sprzecz ną z opi nią nie któ rych
po li ty ków -lob by stów, że współ pra ca Związ ku z or ga na -
mi ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej na szcze blu
de cy zyj nym ukła da się do brze.

Je ste śmy Związ kiem po trzeb nym mi lio nom oby wa te li.
Związ kiem sa mo dziel nym i sa mo rząd nym – or ga ni za cją
ma so wą o jaw no ści ży cia opar tej na de mo kra tycz nych
pod sta wach.

Na si dział kow cy py ta ją, czy w Pol sce ist nie je de mo kra -
cja? Czy aby na pew no war to ści de mo kra cji są re spek to -
wa ne w na szym kra ju?

W pra sie uka zu ją się spon so ro wa ne ar ty ku ły szka lu ją ce
Zwią zek. Zmie rza się do prze ciw sta wie nia Związ ko wi
wła snych człon ków - dział kow ców. Ma to słu żyć ja ko ko -
lej ny ar gu ment do zmia ny usta wy o ROD i li kwi da cji
Związ ku. Zmia ny pro po no wa ne przez prze ciw ni ków
Związ ku nie ma ją w żad nym przy pad ku na wzglę dzie in -
te re su dział kow ca. Na si dział kow cy ma ją świa do mość te -
go, że in te res dział kow ca jest wspól ny z in te re sem ca łe go
Związ ku, bo wiem tyl ko Zwią zek, ja ko ca łość jest gwa ran -
tem ist nie nia idei ogro dów i gwa ran tem spo koj ne go użyt -
ko wa nia dzia łek.

Nie przy chyl ni nam po li ty cy i ich dzia ła cze te re no wi, ce -
chu ją cy się bra kiem to le ran cji, za wzię to ścią, in ter pre tu ją -
cy wszel kie za cho wa nia oto cze nia ja ko wro gie, dą żą do
za chwia nia wła ści wej oce ny rze czy wi sto ści i to pod ha -
sła mi de mo kra cji i tro ski o lu dzi. Je ste śmy so lą w oku
tych. któ rym przy świe ca cel roz bi cia zży tej i zgra nej spo -
łecz no ści dział kow ców, sprze da nia te re nów ROD pod ko -
lej ny wiel ki sklep i uzy ska nia przy tej oka zji nie złe go
za rob ku. Zwra ca my się z ape lem do wszyst kich par la men -
ta rzy stów - nie li kwi duj cie ogro dów, nie li kwi duj cie or -
ga ni za cji, któ rej ko lej ne po ko le nia ślą skich ro bot ni ków,
na uczy cie li, le ka rzy, ad wo ka tów, czy urzęd ni ków mo zo -
li ły się by co raz sil niej i moc niej roz kwi ta ły te oa zy zie le -
ni, oa zy spo ko ju i owoc nej pra cy. Dzię ki ta kiej wła śnie
po sta wie mło de po ko le nia mo gły się na uczyć, jak po ży -
tecz ne są kon se kwent ne sta ra nia po par te wie dzą i ocho tą
dzia ła nia. Zy ski by ły i są wie lo wy mia ro we, wie lo stron ne
i dłu go let nie; dla te go świa do mość ta kich re zul ta tów kie -
ro wa ła wszyst ki mi zna ny mi z imie nia i na zwi ska, oraz
bez i mien ny mi dzia ła cza mi, któ rzy po świę ci li dla tej idei
swój wol ny czas, zdro wie i si ły. Ko rzy sta my z ich do rob -
ku do dzi siaj, a na szym obo wiąz kiem jest do pil no wać, by
to pięk ne prze sła nie nie zgi nę ło, nie zga sło, nie za tra ci ło
się w co raz to no wej za gma twa nej rze czy wi sto ści. Pa mię -
taj cie o ogro dach.

W imie niu człon ków Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go,
ob ra du ją ce go na X Po sie dze niu 

OZ Śl. w dniu 25 lu te go 2010 ro ku

funk cje spo łecz ne, w tym so cjal ne, re kre acyj ne, in te gra -
cyj ne i eko lo gicz ne. Ogrom ne zna cze nie ma wi ze ru nek
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, ja ko po rząd nie za -
go spo da ro wa nych te re nów zie lo nych słu żą cych dział kow -
com i miesz kań com miast, a tak że wi docz na spraw ność
or ga ni za cyj na w za rzą dza niu te re na mi.

Prze szłość i tra dy cja w du żym stop niu wpły wa ją na po -
strze ga nie ro li ogro dów dział ko wych w dzi siej szej rze czy -
wi sto ści. Nie igno ru je my wy zwań współ cze sno ści,
zwłasz cza, że oto cze nie nie za wsze jest nam przy ja zne.
Na stą pił bez pre ce den so wy atak na nasz Zwią zek, któ re -
go głów ną przy czy ną, po mi mo po li tycz nej otocz ki, są
aspek ty eko no micz ne. Smut ne jest to, że po su nię to się 
w tej nie czy stej grze, do me tod żyw cem prze ję tych z in -
nej epo ki, a mia no wi cie do pró by osła bie nia, czy wręcz
roz bi cia or ga ni za cji, z wy ko rzy sta niem naj niż szych in -
stynk tów spo łecz nych.

Ogro dy dział ko we by ły i są po trzeb ne, w Pol sce i w Eu -
ro pie. Pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia na ro do wych
związ ków dział kow ców w po sta ci usta wy i in nych prze -
pi sów do ty czą cych ogro dów dział ko wych, są gwa ran tem
dla przy szło ści ogro dów, ich roz wo ju i ist nie nia. Zwią zek
jak do tych czas jest po strze ga ny przez dział kow ców, ja ko
wła sna i przy ja zna or ga ni za cja chro nią ca pra wa wszyst -
kich dział kow ców i ich ro dzin. Otwar tość ro dzin dział ko -
wych na miesz kań ców miast i osie dli po przez róż ne for my
dzia ła nia ma już wspa nia łą hi sto rię i tra dy cję. W śro do -
wi sku na sta łe we szły do pro gra mu ta kie for my współ pra -
cy jak: ogro dy otwar te dla spo łe czeń stwa, współ pra ca 
z do ma mi dziec ka, szko ła mi, przed szko la mi, pla ców ka -
mi opie ki spo łecz nej, im pre zy ma so we, do rocz ne dni
dział kow ca i in ne im pre zy ma so we. Na ogro dach do ko -
nu je się wy mia na po ko leń, przy cho dzą lu dzie młod si, za -
an ga żo wa ni za wo do wo, trak tu ją cy dział kę ja ko miej sce
wy po czyn ku po cięż kiej pra cy. Pol ska nie sta nie się z dnia
na dzień kra jem po wszech nej szczę śli wo ści, gdzie każ dy
bę dzie miał dom z ogro dem, więc ogród dział ko wy jest
na tu ral ną od skocz nią od co dzien no ści dla wie lu lu dzi któ -
rzy nie chcą prze zna czać swo je go wol ne go cza su tyl ko na
oglą da nie te le wi zji. Po twier dze niem tej te zy jest zresz tą
fakt funk cjo no wa nia ogro dów w kra jach znacz nie od Pol -
ski bo gat szych. Zwią zek opra co wał i przy jął do sto so wa -
nia waż ny do ku ment: „Po li ty ka Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w spra wie roz wo ju miast” sy gna li zu jąc, że
dą ży w ten spo sób do mą drych roz wią zań kom pro mi so -
wych. Waż nym jest, że do ku ment ten funk cjo nu je, co 
w na szym re gio nie wi docz ne jest szcze gól nie przy bu do -
wie dróg i au to strad, któ re po wsta ją na te re nach do nie -
daw na zaj mo wa nych przez ogro dy dział ko we, przy czym
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Za rząd ROD „Na tu ra” w Ostro wie Wiel ko pol skim

Pan Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry
War sza wa

Pre zes
/-/ Jó zef Grom ski

Ostrów Wiel ko pol ski, 6 mar ca 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie

Se kre tarz
/-/ Kry sty na Ko pras

Wi ce pre zes
/-/ To masz Grel ka

My ze bra ni w dniu 4 mar ca bie żą ce go ro ku na po sie -
dze niu Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Ko sza li nie re pre zen tan ci 23 ty się cy ro dzin
zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców, wy ra ża -
my głę bo kie za nie po ko je nie pra ca mi pro wa dzo ny mi przez
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry, któ re ana li zu je wa run ki no -
we li za cji, ist nie ją cej dla wszyst kich do brej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Od lat wal czy my o to by
prze sta no kom bi no wać na szcze blu wła dzy, jak by tu nas
na si łę uszczę śli wić. Nie od dziś wia do mo, że lep sze jest
wro giem do bre go. Sto su jąc tą za sa dę pro si my o za prze -
sta nie ja kie go kol wiek ma ni pu lo wa nia w ce lu „po pra wy”.

Za sta na wia li śmy się, kto za pra cę tych po pra wia czy pła -
ci i to od 17 lat -oczy wi ście my po dat ni cy i to za coś cze -
go nie chce my. Ty le lat wal ki o utrzy ma nie do bre go obo -
wią zu ją ce go pra wa da ją ce go moż li wość nam, w któ rych
obu dził się ata wizm, bo wszy scy po cho dzi my ze wsi i bu -
dzą się w nas ukry te ge ny od cza sów Pia sta co wy zwa la -
my w umi ło wa niu do skraw ka zie mi.

Zgod nie z roz wo jem spo łe czeństw naj pierw za dba li śmy
o wy ży wie nie, dach nad gło wą oraz roz wój na uki to przy -
szedł czas na upięk sza nie swo je go oto cze nia co re ali zu je -
my po przez upra wę dział ki.

Nie tra fia ją do nas przed sta wi cie li ta kiej rze szy na szych
człon ków in for ma cje, że bę dzie my mie li uwłasz cze nie.
Od ty lu lat się przed tym bro ni my bo wie my, że jest to co

nam się sma ży a jest to za wo alo wa na li kwi da cja cze goś co
z po wo dze niem od 115 lat do brze funk cjo no wa ło.

Maj stru jąc od lat przy na szej usta wie nie pro si cie na szej
or ga ni za cji do współ pra cy, co wy raź nie wska zu je in ten -
cje po my sło daw ców. Czy do nich nie prze ma wia fakt, że
ich po przed ni cy przez ty le lat wy tę ża li umy sły, by opra co -
wać tak zno we li zo wa ne pra wo by za spo ko iło ocze ki wa nia
obu stron. To co Oni by li mniej wy dol ni umy sło wo?

Mar gi na li za cja na sze go Związ ku, je go do ko nań na rzecz
roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go, ukie run ko wa nie za in -
te re so wań rze szy człon ków na sze go Związ ku i ich ro dzin,
sa mo za opa trze nie w war to ścio we owo ce i wa rzy wa, ruch
na wol nym po wie trzu oraz re laks, wszyst ko to mu si być
kal ku lo wa ne w bi lan so wa niu fi nan sów pań stwa, bo ozna -
cza to zdrow sze fi zycz nie i psy chicz nie spo łe czeń stwo. To
mniej roz jeż dżo ne dro gi, wię cej za opa trze nia z re gio nów
ogrod ni czych mniej smo gu itp. A to wszyst ko waż niej sze
niż wy szar pa nie zie lo nych płuc mia sta na za be to no wa nie
su pre mar kie ta mi.

Już zu peł nym chwy tem to ną ce go za przy sło wio wą brzy -
twę jest uru cho mie nie prze ciw nam Naj wyż szej Izby Kon -
tro li, któ ra nie mo gąc bez po śred nio i bez par do no wo nas
ja ko Zwią zek zdys kre dy to wać czy ni pra ce kon tro l ne 
w gmi nach ale ukie run ko wa ne są czy w sto sun ku do nich
Zwią zek speł nia po win no ści na kre ślo ne Usta wą o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

wi ska, a nie nisz cze nie te go co pra wi dło wo funk cjo nu je
od dzie sią tek lat.

Przed sta wia nie ko lej nych ar gu men tów o słusz no ści i na -
szych obaw co do lo su ogro dów w Pol sce uwa ża my za
bez za sad ne – przed sta wia li śmy je wie lo krot nie w po -
przed nich pi smach kie ro wa nych do po li ty ków i Rzą du RP.
Li czy my jed nak na roz są dek i zro zu mie nie w dal szych po -
czy na niach.

Z usza no wa niem Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we
i dział kow cy ROD „Na tu ra”

W związ ku z przy go to wa nia mi do ko lej ne go ata ku na
struk tu ry PZD, oraz do ro bek wszyst kich dział kow ców
ape lu je my o ich za prze sta nie.

Ko lej ny już raz okre ślo ne struk tu ry po li tycz ne i eko no -
micz ne wy cią ga ją rę ce po „ła ko my ką sek” ja kim jest ma -
ją tek PZD oraz co za tym idzie ubo gie kie sze nie
dział kow ców. Nad rzęd nym ce lem mi ni ster stwa po win na
być po moc w pro mo wa niu te go, co przy no si wy mier ne
ko rzy ści lu dziom w po sta ci zdro we go i czy ste go śro do -
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Ko sza lin, 4 mar ca 2010 r.

Ka zi mierz Czar nec ki 
Piotr Gu tow ski 
Ry szard Jo cek 
Edward Pie trak 
Ma riusz Kal man 

Jan Fa ry na 
Lu bo mir Kim bar 
Zdzi sław Ku biak 
Jó zef Ko złow ski 

Bro ni sła wa Sza ful ska 
Krzysz tof Szty rak 

Kry sty na Kar czew ska 
Cze sław Mik sza 

Ge no we fa Ko te wicz 
Le onard Cze re pom 
Ma rian Ko wal ski 

Mał go rza ta Sta siak 
An drzej Gin ter 

Ma rian Szusz kie wicz 
Ja ni na Żbi kow ska 
Zu zan na Su gier 
Iza be la Wac ko

Pre zes OZ PZD 
Sta ni sław Su szek 

Wi ce pre zes OZ PZD 
Ste fan Przy bo rek 

Człon ko wie:

Da nu ta Urban
Prze wodn. OKRew.

Wal de mar Gro chul ski.
Prze wodn.OKRoz.
An to ni Nie wiń ski

Dy rek tor Biu ra PZDOZ
Woj ciech Go dziew ski

Czło nek OKR
Ol ga Miesz czan kin

Kon kur sy na naj ład niej szy ogród dział ko wy i wzo ro wą,
naj pięk niej szą dział kę ma ją wie lo let nią tra dy cję w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców. Kon kur sy in dy wi du al ne or -
ga ni zo wa ne na wszyst kich szcze blach związ ku cie szą się
ogrom nym po wo dze niem wśród użyt kow ni ków dzia łek.
Na szcze blach okrę go wych i kra jo wym ry wa li zu ją ze so -
bą naj pięk niej sze, naj le piej za go spo da ro wa ne Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we. 

Kon kur sy wy wo łu ją po zy tyw ną ry wa li za cję ma ją cą
wpływ na po pra wę za go spo da ro wa nia, es te ty ki, funk cjo -
nal no ści dzia łek i ogro dów oraz są oka zją do za pre zen to -
wa nia wie lo let nie go do rob ku za rzą dów po szcze gól nych
ogro dów i in dy wi du al nych dział kow ców. Na prze strze ni
lat ob ser wu je się co raz więk sze za in te re so wa nie udzia łem
w kon kur sach. Dział kow cy prze ści ga ją się w po my słach
na aran ża cję dzia łek, chcąc za sko czyć ko mi sje kon kur so -
we. Tak jak zmie nia ją się cza sy i lu dzie, tak sa mo zmie nia -
ją się na sze ogro dy. W pierw szych edy cjach kon kur su
do mi no wa ły ogro dy z dział ka mi o cha rak te rze użyt ko -
wym. W ostat nich la tach ob ser wu je się ten den cje do zmia -
ny cha rak te ru dzia łek z użyt ko wych na wy po czyn ko we.
Nie któ re okrę go we za rzą dy do sto so wu jąc się do wa run -

ków lo kal nych or ga ni zu ją kon kur sy, w któ rych ry wa li zu -
ją ze so bą ogro dy i dział ki o cha rak te rze re kre acyj nym.
Kon kur sy na wszyst kich szcze blach związ ku po prze dzo -
ne są w więk szo ści przy pad ków prze glą da mi ogro dów
dział ko wych, a ich wy ni ki wy ko rzy sty wa ne są do oce ny
kon kur so wej. Cie ka wą ini cja ty wą wie lu okrę go wych za -
rzą dów jest wy ko rzy sta nie dzia łal no ści kon kur so wej do
po pu la ry za cji ogrod nic twa dział ko we go i pro mo cji ROD -
-ów wśród spo łecz no ści lo kal nych. W związ ku z tym kon -
kur sy na szcze blach okrę go wych czę sto or ga ni zo wa ne są
pod pa tro na tem pre zy den tów, bur mi strzów miast czy sta -
ro stów po wia to wych.

Pre zy dium KR PZD na wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Kon -
kur so wej po sta no wi ło na rok 2010 ogło sić dwa kon kur sy
kra jo we „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010” oraz „Ro dzin -
ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”. Te go rocz na edy cja 
w sto sun ku do ze szło rocz nej za wie ra nie wiel kie zmia ny
do ty czą ce re gu la mi nu i punk ta cji. 

W związ ku ze zbli ża ją cym się ter mi nem skła da nia i we -
ry fi ka cji zgło szeń dzia łek i ogro dów pro si my o peł ne za -
an ga żo wa nie w dzia łal ność kon kur so wą za rzą dów ROD 
i OZ -ów, a szcze gól nie służ by in struk tor skiej. Przy po mi -

V. KONKURSY KRAJOWE W 2010 r.

Informacja

wych, a na szych człon ków do czuj no ści i zwar cia po sta -
wy w wal ce o obro nę Związ ku i usta le nie gdzie w lo kal -
nych po słach i wła dzach szu kać sprzy mie rzeń ców i
pa mię tać o tym w cza sie zbli ża ją cych się wy bo rów.

W pod pi sie 

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Ko sza li nie po raz ko lej ny wzy wa wszyst kich, któ rzy
spra wu ją w na szym kra ju wła dzę by za prze sta li wszel kich
ma ni pu la cji nad usta wą, o ro dzin nych ogro dach dział ko -
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UCHWA ŁA NR 27/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 16 lu te go 2010 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt. l sta tu tu
PZD w związ ku z § 7 sta tu tu, po sta na wia:

§ 1
l. Ogło sić na rok 2010 kon kurs kra jo wy pn. „Wzo ro wa

Dział ka Ro ku 2010”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do

uchwa ły.
3. An kie ta kon kur so wa sta no wi za łącz nik Nr 2 do

uchwa ły.
§ 2

1. Do udzia łu w kon kur sie pre zy dia okrę go wych za rzą -
dów PZD zgła sza ją dział ki, któ re są lau re ata mi w kon kur -
sach okrę go wych w ro ku 2009.

2. Dział ka bę dą ca lau re atem w kon kur sie kra jo wym mo -
że star to wać z za cho wa niem 3-let niej ka ren cji.

3. Ter min zgła sza nia dzia łek do kon kur su upły wa z dniem
25 ma ja 2010 r. (de cy du je da ta stem pla pocz to we go).

§ 3
Zgło sze nie dział ki do kon kur su win no za wie rać:
1) uchwa łę pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD 

w spra wie wy ni ków kon kur su w 2009 ro ku:
a) nu mer dział ki oraz na zwę i ad res ROD, na te re nie któ -

re go jest po ło żo na,
b) na zwi sko i imię jej użyt kow ni ka wraz z ad re sem ko -

re spon den cyj nym.
2) Ma te riał zdję cio wy obej mu ją cy:
a) za go spo da ro wa nie dział ki, w tym jej wi dok ogól ny,
b) al ta nę,
c) część pro duk cyj ną dział ki,
d) część wy po czyn ko wą dział ki,
e) ele men ty ma łej ar chi tek tu ry
f) in ny ma te riał ilu stra cyj ny uzna ny przez dział kow ca

ja ko po moc ny przy oce nie dział ki.

Ma te riał fo to gra ficz ny wi nien być do brej ja ko ści wy ko -
na ny w spo sób umoż li wia ją cy je go wy ko rzy sta nie do pu -
bli ka cji. Wska za ne jest, aby był wy ko na ny przez do bre go
fo to gra fa i prze ka za ny w for mie elek tro nicz nej.

§ 4
Brak za łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów, o któ rych

mo wa w §3, skut ku je nie przy ję ciem dział ki do kon kur su.
§ 5

1. Czło nek Ko mi sji Kon kur so wej KR PZD wraz z in -
struk to rem SSI na pod sta wie prze sła nych ma te ria łów, 
a tak że lu stra cji prze pro wa dzo nej w okre sie od 15 czerw -
ca do 10 lip ca br. do ko na oce ny dzia łek zgło szo nych do
kon kur su.

2. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą dzi
pro to kół wraz z wnio ska mi na po trze by Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD.

§ 6
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to ko łu

Ko mi sji i wnio sków do ko na roz strzy gnię cia kon kur su 
i usta li li stę je go lau re atów oraz wy róż nie nia w kon kur sie.

§ 7
Użyt kow ni cy:
1) lau re aci kon kur su otrzy ma ją na gro dy rze czo we 

o war to ści 1.000 zł.,
2) wy róż nio nych dzia łek otrzy ma ją na gro dy rze czo we 

o war to ści 500 zł.
3) wszyst kich dzia łek bio rą cych udział w kon kur sie

otrzy mu ją dy plo my, a tak że rocz ną pre nu me ra tę mie sięcz -
ni ka „dział ko wiec” oraz wy daw nic twa związ ko we.

§ 8
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie Kra jo -

wych Dni Dział kow ca Ro ku 2010 oraz opu bli ko wa ne 
w mie sięcz ni ku „dział ko wiec” i Biu le ty nie In for ma cyj -
nym PZD.

WI CE PRE ZES
An to ni Ko strze wa

PRE ZES
Eugeniusz Kondracki

War sza wa, dnia 16 lu te go 2010 r.

mie elek tro nicz nej i prze ka za ne naj le piej na pły tach CD.
Po zwo li to ko mi sjom kon kur so wym na obiek tyw ną oce -
nę oraz stwo rzy moż li wość pre zen ta cji zwy cię skich ogro -
dów i dzia łek w fi na le na szcze blu kra jo wym.

Ali cja Gu rzyń ska
in struk tor ogrod ni czy KR PZD

na my o ko niecz no ści zgro ma dze nia nie zbęd nej do ku men -
ta cji bę dą cej wa run kiem za kwa li fi ko wa nia do kon kur su.
Du żą wa gę na le ży przy wią zy wać do ja ko ści do ku men ta -
cji zdję cio wej. Fo to gra fie po win ny być wy ko na ne w for -
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Za łącz nik nr 1

RE GU LA MIN KON KUR SU KRA JO WE GO
„WZO RO WA DZIAŁ KA RO KU 2010”

l. Roz pla no wa nie i urzą dze nie dział ki
(oce na ogól na, ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie te re nu)                           0–20 pkt 

2. Część pro duk cyj na dział ki, w tym:
a) sa dow ni cza 
(róż no rod ność drzew i krze wów owo co wych, prze strze ga nie
od le gło ści na sa dzeń od gra nic dział ki, pra wi dło we for mo wa nie
ko ron, cię cie i prze świe tla nie, zdro wot ność)                                   0–15 pkt.
b) wa rzyw ni cza 
(bo ga ty do bór ga tun ków, w tym zio ła)                                           0–15 pkt.

3. Część ozdob no -wy po czyn ko wa, w tym:
a) bo ga ty do bór ro ślin ozdob nych                                                    0–10 pkt.
b) urzą dze nia wy po czyn ko we                                                           0–10 pkt.

4. Traw nik i je go utrzy ma nie                                                                0–10 pkt.

5. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce
a) płot ki, mur ki, tre ja że, per go le                                                       0–10 pkt.
b) oczka i zbior ni ki wod ne                                                                0–5 pkt.
c) in ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry (np. rzeź by)                            0–5 pkt.

6. Es te ty ka i stan tech nicz ny al ta ny
a) wy mia ry al ta ny i jej stan tech nicz ny zgod ne
z re gu la mi nem ROD                                                                         0–10 pkt.
b) wy ko rzy sta nie al ta ny zgod nie z re gu la mi nem ROD                   0–5   pkt.
c) funk cjo nal ność al ta ny                                                                  0–5   pkt.
d) es te ty ka al ta ny                                                                               0–10 pkt.

7. Po sia da nie na dział ce kom po stow ni ka i je go wy ko rzy sta nie     0–10 pkt.

8. Eko lo gia na dział ce
(dom ki i karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin,
sto so wa nie na wo zów na tu ral nych)                                                    0–15 pkt.

9. Es te ty ka dział ki (po rzą dek, stan ogro dze nia i urzą dzeń
na dział ce)                                                                                         0–10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 165 pkt.
* Po nie waż ma te ria ły ilu stra cyj ne bę dą pu bli ko wa ne oraz wy ko rzy sty wa ne
do pro mo wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ ku wi ny być one do brej ja ko ści.
** Stwier dze nie nie prze strze ga nia po sta no wień re gu la mi nu ROD w za kre sie za go spo da ro wa nia dział ki oraz nie opła -

ce nie skład ki człon kow skiej i in nych opłat w 2009 ro ku na rzecz ogro du w usta lo nych ter mi nach skut ku je dys kwa li fi -
ka cją uczest nic twa w kon kur sie
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Za łącz nik nr 2

AN KIE TA KON KUR SO WA
„WZO RO WA DZIAŁ KA RO KU 2010”

Dział ka nr ................................. w ROD ................................................................
w ................................................, Okręg .........................................

użyt ko wa na przez
................................................................................................................................

Imię i na zwi sko – ad res do mo wy

zgło szo na do Kra jo we go Kon kur su „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”
Lu stra cja zo sta ła prze pro wa dzo na przez ze spół Ko mi sji Kon kur so wej Kra jo wej Ra dy PZD, w skła dzie:

1 .
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................

Imię i na zwi sko – funk cja
2 .

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................

Imię i na zwi sko – funk cja
3…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....................
Imię i na zwi sko – funk cja

w obec no ści przed sta wi cie li OZ PZD i za rzą du ROD
1 .

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................

Imię i na zwi sko – funk cja
2 .

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................

Imię i na zwi sko – funk cja

3 .
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................

Imię i na zwi sko – funk cja
4 .

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................

Imię i na zwi sko – funk cja
oraz użyt kow ni ka dział ki
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...........
Imię i na zwi sko

l. Roz pla no wa nie i urzą dze nie dział ki (0–20 pkt.)     
................ pkt.

(oce na ogól na, ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie te re nu)
2. Część pro duk cyj na dział ki, w tym:
a) sa dow ni cza (0–15 pkt.)  

............... pkt.
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(róż no rod ność drzew i krze wów owo co wych, prze strze ga nie
od le gło ści na sa dzeń od gra nic dział ki, pra wi dło we for mo wa nie
ko ron, cię cie i prze świe tla nie, zdro wot ność)
b) wa rzyw ni cza (0–l5 pkt.)  

................ pkt.
(bo ga ty do bór ga tun ków, w tym zio ła)
3. Część ozdob no –wy po czyn ko wa, w tym:
a) bo ga ty do bór ro ślin ozdob nych (0–10 pkt.) 

................ pkt.
b) urzą dze nia wy po czyn ko we (0–10 pkt.)  

................ pkt.
4. Traw nik i je go utrzy ma nie (0–10 pkt.) 

................pkt.
5. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce
a) płot ki, mur ki, tre ja że, per go le (0–10 pkt.)

................ pkt.
b) oczka i zbior ni ki wod ne (0–5 pkt.)    

................ pkt.
c) in ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry (np. rzeź by) (0–5 pkt.) 

…………pkt.

6. Es te ty ka i stan tech nicz ny al ta ny
a) wy mia ry al ta ny i jej stan tech nicz ny zgod ne z re gu la mi nem ROD (0–10 pkt.) 

................ pkt.
b) wy ko rzy sta nie al ta ny zgod nie z re gu la mi nem ROD (0–5 pkt.)  

............... pkt.
c) funk cjo nal ność al ta ny (0–5 pkt.)   

................ pkt.
d) es te ty ka al ta ny (0–10 pkt.)  

. ............... pkt.
7. Po sia da nie na dział ce kom po stow ni ka i je go wy ko rzy sta nie (0–10 pkt.) 

. ............... pkt.
8. Eko lo gia na dział ce 
(dom ki i karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin,
sto so wa nie na wo zów na tu ral nych) (0–15 pkt.)

................ pkt.

9. Es te ty ka dział ki (po rzą dek, stan ogro dze nia i urzą dzeń na dział ce) (0–10 pkt.)
................ pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 165 pkt.  ………………   
An kie tę spo rzą dzo no w 3 eg zem pla rzach: je den dla Kra jo wej Ra dy, dru gi dla Okrę go we go Za rzą du, trze ci dla Za rzą -

du ROD.

Pod pi sy przed sta wi cie li                                              Pod pi sy człon ków ze spo łu 
Okrę go we go Za rzą du                                                 lu stra cyj ne go
1. …………………….                                               1. ……………………….                                              
2. ……………………                                                2. ……………………….                                                                               
Pod pi sy człon ków Za rzą du  ROD                              3. ……………………….                                                                               
1. ......................................
2. ......................................   

Miej sco wość ..................................., dnia .............................. 2010 r.
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UCHWA ŁA NR 28/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 16 lu te go 2010 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”

§ 5
l. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD w skład,

któ rej wej dą in struk to rzy SSI na pod sta wie ma te ria łów
wy mie nio nych w §3 uchwa ły, a tak że lu stra cji prze pro -
wa dzo nych w okre sie od 15 czerw ca do 10 lip ca br. do ko -
na oce ny ro dzin nych gro dów dział ko wych zgło szo nych
do kon kur su.

2. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą dzi
ze swo jej pra cy pro to kół wraz z wnio ska mi na po trze by
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

3. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to -
ko łu z pra cy Ko mi sji i wnio sków:

1) do ko na roz strzy gnię cia kon kur su, usta li li stę na gro -
dzo nych oraz li stę ogro dów wy róż nio nych,

2) przy zna ty tu ły:
a) za za ję cie I miej sca w Kra jo wym Kon kur sie „Naj lep -

szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”, 
b) za za ję cie II miej sca w Kra jo wym Kon kur sie „Naj -

lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”, 
c) za za ję cie III miej sca w Kra jo wym Kon kur sie „Naj -

lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”,
d) ogro dom, któ re zo sta ły wy róż nio ne w po szcze gól -

nych dzie dzi nach kon kur so wych -ty tuł:
– „Naj le piej Za go spo da ro wa ny Ro dzin ny Ogród Dział -

ko wy Ro ku 2010”,
– „Naj lep szy Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

Ro ku 2010 w upo wszech nia niu wie dzy”,
– „Naj lep szy Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

Ro ku 2010 w dzia łal no ści or ga ni za cyj nej”,
– „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010 

w za kre sie za go spo da ro wa nia dzia łek”,
– „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010 

w dzia łal no ści na rzecz śro do wi ska na tu ral ne go”,
– „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”

w za kre sie re ali za cji dłu go let nie go pla nu in we sty cji i mo -
der ni za cji.

– „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”
w za kre sie bez pie czeń stwa.

§ 6
1. „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”

otrzy ma pu char Pre ze sa KR, dy plom, ta bli cę oko licz no -
ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 6.000 zł.

2. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re zdo by ły ty tu ły
„Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010” otrzy mu ją pu -
cha ry, dy plo my, ta bli ce oko licz no ścio we oraz na gro dy
pie nięż ne w wy so ko ści po 4.000 zł.

3. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we, któ re uzy ska ły wy róż -
nie nie w kon kur sie otrzy mu ją pu cha ry, dy plo my oraz na -
gro dy pie nięż ne w wy so ko ści po 3.000 zł.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust.2 pkt. 1 sta tu tu
PZD w związ ku z §7 sta tu tu, po sta na wia:

§1
l. Ogło sić na rok 2010 kon kurs kra jo wy „Ro dzin ny

Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do ni -

niej szej uchwa ły.
3. An kie ta kon kur so wa sta no wi za łącz nik Nr 2 do ni -

niej szej uchwa ły.
§2

1. Do udzia łu w kon kur sie pre zy dia okrę go wych za rzą -
dów PZD zgła sza ją ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re by -
ły lau re ata mi w kon kur sach okrę go wych w ro ku 2009.

2. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, na te re nie któ -
re go znaj du je się wię cej niż 50.000 dzia łek, mo że zgło sić
do kon kur su 2 ro dzin ne ogro dy dział ko we.

3. Lau re aci kon kur sów kra jo wych mo gą być zgła sza ni
przez okrę go we za rzą dy po 3-let niej ka ren cji.

4. Ter min zgła sza nia ogro dów do kon kur su upły wa 
z dniem 25 ma ja 2010 r.

§ 3
Zgło sze nie do kon kur su win no za wie rać:
1) uchwa łę pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD z peł -

ną na zwą ro dzin ne go ogro du dział ko we go, je go po ło że -
niem, licz bą te re nów, łącz ną po wierzch nię w ha i licz bę
dzia łek, a tak że nu me rem pod któ rym ogród jest za re je -
stro wa ny w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy PZD.

2) pi sem ną in for ma cję o ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym wraz z je go hi sto rią,

3) wy po sa że nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go w in -
fra struk tu rę oraz te re ny ogól ne wy po czyn ko we (pla ce za -
baw dla dzie ci, pla ce do użyt ku ogól ne go, ale je spa ce ro we
z ich wy po sa że niem, np. ław ki ogro do we itp.),

4) ma te riał fo to gra ficz ny przed sta wia ją cy za go spo da ro -
wa nie ogro du i dzia łek, w tym bra my wjaz do we do ogro -
du, Dom Dział kow ca lub świe tli cę i bu dyn ki ad mi ni -
stra cyj no -go spo dar cze, te re ny użyt ku ogól ne go i re kre -
acyj ne ogro du, dro gi, ale je ogro do we oraz par kin gi, 10
dzia łek w ogro dzie z po da niem ich nu me rów oraz na zwisk
użyt kow ni ków, ży cie w ogro dzie (w tym im pre zy ogro -
do we, Dni Dział kow ca, Dzień Dziec ka, in te gra cyj ne itp.).

Ma te riał fo to gra ficz ny wi nien być do brej ja ko ści wy ko -
na ny w spo sób umoż li wia ją cy je go wy ko rzy sta nie do pu -
bli ka cji. Wska za ne jest, aby był wy ko na ny przez do bre go
fo to gra fa i prze ka za ny w for mie elek tro nicz nej.

§ 4
Brak za łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów wy mie nio -

nych w §3 uchwa ły skut ku je nie przy ję ciem zgło sze nia
ro dzin ne go ogro du dział ko we go do kon kur su.
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I. DZIA ŁAL NOŚĆ STA TU TO WA

l. Do ku men ta cja or ga ni za cyj na ogro du (wal nych ze brań i ze brań za rzą du ROD za rok 2009 – pro to ko ły, uchwa ły, de -
cy zje, zgod ność do ku men ta cji i po dej mo wa nych uchwał z prze pi sa mi sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD, ter mi no we od -
pro wa dze nie skład ki człon kow skiej i in nych opłat do OZ w 2009 ro ku). 0–20 pkt. 

2. Plan za go spo da ro wa nia ogro du.                                                          0–20 pkt.

3. Do ku men ta cja człon ków Związ ku (re jestr człon ków ROD, pra wi dło wo wy peł nio ne i pod pi sa ne de kla ra cje człon -
kow skie, de cy zje przy dzia łu dzia łek, pra wi dło wo wy peł nio ne kar ty re je stra cyj ne C – za bez pie cze nie re je stru i prze strze -
ga nie usta wy o ochro nie da nych oso bo wych).                         0–20 pkt.

4. Ko mi sje pro ble mo we w ogro dzie (licz ba dzia ła ją cych ko mi sji, do ku men ta cja pra cy ko mi sji oraz efek ty ich pra cy)                 
0-10 pkt.

5. Udo ku men to wa na pra ca człon ków Związ ku na rzecz ogro du w ro ku 2009 (ilość go dzin uchwa lo nych przez wal ne
ze bra nie a ilość go dzin prze pra co wa nych łącz nie oraz ze bra ny ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra ce (w zł.)

0–20 pkt.

6. Wy po sa że nie ogro du dział ko we go w sprzęt ogrod ni czy i me cha nicz ny do stęp ny  dla dział kow ców (wy mie nić ja ki).                   
0-10 pkt. 

7. Współ pra ca z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi (wy mie nić ja kie i na czym po le ga)                                                                        
0–10 pkt.

8. Zor ga ni zo wa ne im pre zy w ogro dzie o cha rak te rze ogól no do stęp nym (dni dział kow ca, fe sty ny, kier ma sze, wy sta wy
plo nów w ro ku 2009, im pre zy dla dzie ci, in ne). 0-10 pkt. 

ROD otwar ty dla spo łe czeń stwa – ogród przy sto so wa ny za go spo da ro wa niem ,i wy po sa że niem do funk cji par ku (po -
sia da ją cy ale je, ro sa rium, ogro dy jor da now skie,  pla ce za baw itp.). 0-20 pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                     140 pkt.

War sza wa, dnia 16 lu te go 2010 r. 

WI CE PRE ZES
An to ni Ko strze wa

PRE ZES
Eugeniusz Kondracki

RE GU LA MIN KON KUR SU KRA JO WE GO
„RO DZIN NY OGRÓD DZIAŁ KO WY RO KU 2010”

Za łącz nik nr 1

§ 8
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie uro czy -

sto ści Kra jo wych Dni Dział kow ca Ro ku 2010 oraz opu bli -
ko wa ne w mie sięcz ni ku dział ko wiec i Biu le ty nie In for -
ma cyj nym PZD.

§ 7
Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we bio rą ce udział 

w kon kur sie otrzy ma ją ze staw wy daw nictw związ ko wych
na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych.
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II. DZIA ŁAL NOŚĆ OŚWIA TO WA

1. Or ga ni zo wa nie szko leń z za kre su wie dzy ogrod ni czej i or ga ni za cyj nej dla dział kow ców, w tym:
Szko le nia (wy kła dy, po ga dan ki, pre lek cje) ilość, ilość uczest ni ków
Po ka zy prak tycz ne ilość, ilość uczest ni ków                                             0–30 pkt.

2. Pro pa go wa nie i roz pro wa dza nie li te ra tu ry związ ko wej, w tym:
a) mie sięcz ni ka „dział ko wiec” w ro ku 2009 – pre nu me ra ta mie sięcz ni ka dla in struk to rów ogro do wych SSI PZD i

człon ków or ga nów ROD          0–10 pkt.
b) roz pro wa dza nie przez za rząd ROD w ro ku 2009 li te ra tu ry związ ko wej
na po trze by dział kow ców                                                                    0–10 pkt. 
c) pro wa dze nie bi blio te ki ogro do wej                                                   0–5 pkt.

3. Dzia łal ność in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD
– licz ba in struk to rów ogro do wych, okrę go wych i kra jo wych.             0–20 pkt.

4. Pro wa dze nie kro ni ki ogro do wej.                                                       0–15 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                        90 pkt.

III. IN WE STY CJE I RE MON TY IN FRA STRUK TU RY ROD
(do ty czy za dań re ali zo wa nych w ro ku 2009)

1. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i roz li cze nie in we sty cji i re mon tów pro wa dzo nych przez za rząd ROD zgod nie ze sta -
tu tem PZD i uchwa łą nr 69/99 Pre zy dium KR PZD z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r. w opar ciu o uchwa łę wal ne go ze bra -
nia.                                                                                     0–20 pkt.

2. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i me to dy re ali za cji in we sty cji i re mon tów 0-40 pkt.  

3. Bie żą ca kon ser wa cja urzą dzeń i in fra struk tu ry ogro du                      0–10 pkt.

4. Pro wa dze nie Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju
i Mo der ni za cji ROD oraz je go re ali za cja                                              0–30 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                     100 pkt.

IV. ZA GO SPO DA RO WA NIE ROD

l. Za go spo da ro wa nie prze strzen ne ogro du (zgod ność za go spo da ro wa nia ogro du z pla nem za go spo da ro wa nia ogro du
i ra cjo nal ność wy ko rzy sta nia te re nu) 0-20 pkt. 

2. In fra struk tu ra ROD (stan tech nicz ny),w tym:
a) ogro dze nie ze wnętrz ne                                                                       0–10 pkt.
b) bra my i furt ki                                                                                      0–10 pkt.
c) ta bli ca z na zwą ogro du i jej es te ty ka                                                  0–10 pkt.
d) dro gi i alej ki ogro do we ich stan i funk cjo nal ność                               0–10 pkt.
e) par kin gi i miej sca po sto jo we i ich od dzie le nie zie le nią izo la cyj ną od dzia łek 0–10 pkt.   
f) obiek ty ku ba tu ro we (dom dział kow ca, świe tli ca, bu dyn ki go spo dar cze 0–20 pkt.  
g) na wad nia nie ogro du - (spo sób na wad nia nia)                                    0-10 pkt.
h) sieć ener ge tycz na i jej roz pro wa dze nie po ogro dzie  
(wy pro wa dze nie po za al ta ny pod licz ni ków)                                       0-10 pkt. 
i) sa ni ta ria ty, ich stan i od izo lo wa nie od dzia łek są sied nich                 0-10 pkt.

3. Za go spo da ro wa nie i wy po sa że nie te re nów ogól nych (na le ży po dać ro dzaj pla ców ogól nych i pla ców re kre acyj nych
oraz ich wy po sa że nie)                                                                              0-30 pkt.
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4. Stan i wy ko rzy sta nie ta blic in for ma cyj nych w ogro dzie                 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                  160 pkt.

V. ZA GO SPO DA RO WA NIE DZIA ŁEK

l. Wy po sa że nie dzia łek (stan tech nicz ny, zgod ność z re gu la mi nem ROD):
a) al ta ny (ich pra wi dło we usy tu owa nie, po wierzch nia i wy so kość) 0–20 pkt.  
b) za cho wa nie od le gło ści na sa dzeń trwa łych od gra nic dział ki 0–15 pkt.   
c) szklar nie i tu ne le fo lio we 0–5 pkt.  
d) ma ła ar chi tek tu ra na dział kach (mur ki, per go le, tre ja że, itp.)   
e) po wszech ność sto so wa nia kom po stow ni ków 0–10 pkt.   

2. Pie lę gna cja drzew i krze wów (cię cie, prze świe tla nie, od na wia nie) 0–20 pkt.  

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                     80 pkt.

VI. DZIA ŁAL NOŚĆ NA RZECZ OCHRO NY ŚRO DO WI SKA

l. Pa sy izo la cyj ne od dróg ko mu ni ka cyj nych lub in nych źró deł za nie czysz czeń   
0–20 pkt.

2. Or ga ni zo wa nie przez za rząd ROD ba da nia gle by  
0–10 pkt.

3. Utrzy my wa nie czy sto ści w ogro dzie, na dział kach i na te re nach 
przy le ga ją cych bez po śred nio do ogro du                                                               0–20 pkt.

4. Udo ku men to wa ne roz wią za nie skła do wa nia i usu wa nia śmie ci (umo wy)
0–20 pkt.

5. Eko lo gia w ogro dzie (bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin, 
sto so wa nie na wo zów na tu ral nych, kom po stow ni ki na dział kach)

0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                               80 pkt.

VII. BEZ PIE CZEŃ STWO W ROD

l. Udo ku men to wa na współ pra ca z po li cją, stra żą miej ską 0–10 pkt.    

2. Po li sy ubez pie cze nio we ma jąt ku Związ ku 0–10 pkt.  

3. Za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we oraz prze strze ga nie prze pi sów ogól nych
i związ ko wych w tym za kre sie 0–10 pkt.  

4. Układ ko mu ni ka cyj ny w ogro dzie umoż li wia ją cy swo bod ny do jazd
do każ dej dział ki po jaz dów służb ra tow ni czych                           0–20 pkt.

5. In ne for my za pew nie nia bez pie czeń stwa w ogro dzie               0–10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                               60 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                            710 pkt.

Po nie waż ma te ria ły ilu stra cyj ne bę dą pu bli ko wa ne oraz wy ko rzy sty wa ne do pro mo wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych i Związ ku win ny być one do brej ja ko ści spo rzą dzo ne na no śni kach elek tro nicz nych
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AN KIE TA KON KUR SO WA
„RO DZIN NY OGRÓD DZIAŁ KO WY RO KU 2010”

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy ...................................................................................
na zwa ogro du

w ..................................................., Okręg .............................................................
zgło szo ny do Kra jo we go Kon kur su „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”

ROD zaj mu je po wierzch nię ogó łem ................. ha. 
Po wierzch nia użyt ko wa pod dział ka mi wy no si ...................... ha.

Znaj du je się na niej ........................ dzia łek.
Lu stra cja ROD zo sta ła prze pro wa dzo na przez ze spół Ko mi sji Kon kur so wej Kra jo wej Ra dy PZD, w skła dzie.

1.
………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………....................................................................................................................

Imię i na zwi sko – funk cja
2.
………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i na zwi sko – funk cja
3.
………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………....

Imię i na zwi sko – funk cja

w obec no ści przed sta wi cie li OZ PZD i za rzą du ROD

1.
………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………..………………………………………………………………………….......

Imię i na zwi sko – funk cja
2.
……………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………….…………………………………………………………………………........... 

Imię i na zwi sko – funk cja
3.
………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………..………………………………………………………………………….......

Imię i na zwi sko – funk cja
4.
.………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………....………………………………………………………………………....

Imię i na zwi sko – funk cja

I. DZIA ŁAL NOŚĆ STA TU TO WA

1. Do ku men ta cja or ga ni za cyj na ogro du (wal nych ze brań i ze brań za rzą du ROD za rok 2009 – pro to ko ły, uchwa ły, de -
cy zje, zgod ność do ku men ta cji i po dej mo wa nych uchwał z prze pi sa mi sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD, ter mi no we od -
pro wa dze nie skład ki człon kow skiej i in nych opłat do OZ w 2009 ro ku, ilość zmian użyt kow ni ków dzia łek,
od pro wa dza nie wpi so we go z OZ i za bez pie cze nie rocz nej pre nu me ra ty „Dział kow ca” (0–20 pkt.)

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… ................ pkt.
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2. Plan za go spo da ro wa nia ogro du, w tym ilość bram i fur tek zgod nych z pla nem za go spo da ro wa nia ROD
(0–20 pkt.)
……………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………… ................ pkt.

3. Do ku men ta cja człon ków Związ ku (re jestr człon ków ROD, pra wi dło wo wy peł nio ne i pod pi sa ne de kla ra cje człon -
kow skie, de cy zje przy dzia łu dzia łek, pra wi dło wo wy peł nio ne kar ty re je stra cyj ne C

– za bez pie cze nie re je stru i prze strze ga nie usta wy o ochro nie da nych oso bo wych.  (0–20 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………… ................ pkt.

4. Ko mi sje pro ble mo we w ogro dzie (licz ba dzia ła ją cych ko mi sji, do ku men ta cja pra cy ko mi sji
oraz efek ty ich pra cy) - uza leż nie nie punk ta cji – co naj mniej pra cu ją ce 3 ko mi sje (0–10 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ................ pkt.

5. Udo ku men to wa na pra ca człon ków Związ ku na rzecz ogro du w ro ku 2009
ilość go dzin uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie .......................uchwa ła nr……….. z dnia……………........................
a ilość go dzin prze pra co wa nych łącz nie ............................................................................................................................
oraz ze bra ny ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra ce ........................... zł. (0–20 pkt.)

................ pkt.

6. Wy po sa że nie ogro du dział ko we go w sprzęt ogrod ni czy i me cha nicz ny do stęp ny dla dział kow ców
– wy mie nić ja ki: (0–10 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………… ................ pkt.

7. Współ pra ca z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi (wy mie nić ja kie i na czym po le ga) (0–10 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ................ pkt.

8. Or ga ni zo wa ne im pre zy w ogro dzie o cha rak te rze ogól no do stęp nym (dni dział kow ca, fe sty ny, kier ma sze, 
wy sta wy plo nów w ro ku 2009, im pre zy dla dzie ci, in ne) – wy mie nić: (0–10 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........... ................ pkt.

9. Re ali za cja ha sła- „ROD otwar ty dla spo łe czeń stwa” – ogród przy sto so wa ny za go spo da ro wa niem i wy po sa że niem
do funk cji par ku (po sia da ją cy ale je, ro sa rium, ogro dy jor da now skie, pla ce za baw itp.) – wy mie nić (0–20 pkt.)

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ................ pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 140 pkt.                      ………… pkt.

1. Or ga ni zo wa nie szko leń z za kre su wie dzy ogrod ni czej i or ga ni za cyj nej dla dział kow ców, w tym
Szko le nia (wy kła dy, po ga dan ki, pre lek cje) ilość .........., ilość uczest ni ków ..........
Po ka zy prak tycz ne ilość ........... ilość uczest ni ków ........... (0-30 pkt.)  
2. Pro pa go wa nie i roz pro wa dza nie li te ra tu ry związ ko wej, w tym:
a) mie sięcz ni ka „dział ko wiec” w ro ku 2009 – pre nu me ra ta mie sięcz ni ka 
dla in struk to rów SSI PZD i człon ków
or ga nów ROD
tak/nie, ilość sztuk w pre nu me ra cie .................... (0–10 pkt.) 

................ pkt.
b) roz pro wa dza nie przez za rząd ROD w ro ku 2009 li te ra tu ry związ ko wej
na po trze by dział kow ców – czy jest roz pro wa dza na li te ra tu ra związ ko wa
tak//nie, ilość sztuk roz pro wa dza nych ............... (0–10 pkt.)

................ pkt.
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c) pro wa dze nie bi blio te ki ogro do wej – po dać ilość ty tu łów ksią żek na wy po sa że niu bi blio te ki ...... (0–5 pkt.)  
................ pkt.

Dzia łal ność in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD –
licz ba in struk to rów ogro do wych na 100 dzia łek ..............................................
licz ba in struk to rów okrę go wych .......................................................................
licz ba in struk to rów kra jo wych .......................................................................... (0–20 pkt.)  

................ pkt.
4. Pro wa dze nie kro ni ki ogro do wej. (0–15 pkt.)                           

................ pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 90 pkt.                           ................... pkt.

III. IN WE STY CJE I RE MON TY IN FRA STRUK TU RY ROD
(do ty czy za dań re ali zo wa nych w ro ku 2009)

l. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i roz li cze nie in we sty cji i re mon tów pro wa dzo nych przez za rząd ROD zgod nie ze sta -
tu tem PZD i uchwa łą nr 69/99 Pre zy dium KR PZD z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r. w opar ciu o uchwa łę wal ne go ze bra -
nia nr ………z dnia…………….

wpro wa dze nie za da nia do pla nu in we sty cji re mon tów OZ PZD – da ta ...................................................
zgo da Pre zy dium OZ na re ali za cję za da nia – da ta ............................., war tość za da nia ........... zł. (0-20 pkt.)   

................ pkt.
2. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i spo so by re ali za cji in we sty cji i re mon tów,
w tym:
a) sys te mem go spo dar czym (0–20 pkt.)                                           ............... pkt.
b) sys te mem zle co nym (0–20 pkt.)                                                  ............... pkt.
3. Bie żą ca kon ser wa cja urzą dzeń i in fra struk tu ry ogro du ( 0–10 pkt.)   

............... pkt.
4. Pro wa dze nie Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD oraz je go re ali za cja 
– na le ży po dać da tę uchwa le nia Pro gra mu .................................................................................
i co zo sta ło zre ali zo wa ne z te go pro gra mu.................................................................................. (0–30 pkt.)   

................ pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 100 pkt.                           ............... pkt.

IV. ZA GO SPO DA RO WA NIE ROD
l. Za go spo da ro wa nie prze strzen ne ogro du (zgod ność za go spo da ro wa nia ogro du z pla nem za go spo da ro wa nia ogro du

i ra cjo nal ność wy ko rzy sta nia te re nu) (0–20 pkt.)  
............... pkt.

2. In fra struk tu ra ROD (stan tech nicz ny),w tym.
a) ogro dze nie ze wnętrz ne (0–10 pkt.)     ............... pkt.
b) bra my i furt ki (0–10 pkt.) ............... pkt.
c) ta bli ca z na zwą ogro du i jej es te ty ka (0–10 pkt.)  ............... pkt.
d) dro gi i alej ki ogro do we ich stan i funk cjo nal ność (0–10 pkt.)      ............... pkt.
e) par kin gi i miej sca po sto jo we i ich od dzie le nie zie le nią izo la cyj ną od dzia łek (0–10 pkt.) ............... pkt.
f) obiek ty ku ba tu ro we (dom dział kow ca, świe tli ca, bu dyn ki go spo dar cze (0–20 pkt.) ............... pkt.
g) na wad nia nie ogro du (0–10 pkt.) ............... pkt.
h) sieć ener ge tycz na i jej roz pro wa dze nie po ogro dzie (0–10 pkt.) ............... pkt.
i) sa ni ta ria ty, ich stan i od izo lo wa nie od dzia łek są sied nich (0–10 pkt.) ............... pkt.
3. Za go spo da ro wa nie i wy po sa że nie te re nów ogól nych, na le ży po dać
ro dzaj pla ców ogól nych oraz ich wy po sa że nie .....................................................
i pla ców re kre acyj nych oraz ich wy po sa że nie ...................................................... (0–30 pkt.) ............... pkt.
4. Stan i wy ko rzy sta nie ta blic in for ma cyj nych w ogro dzie (0–10 pkt.)   

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 160 pkt. ............... pkt.
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V. ZA GO SPO DA RO WA NIE DZIA ŁEK

l. Wy po sa że nie dzia łek
(stan tech nicz ny, zgod ność z re gu la mi nem ROD):
a) al ta ny (ich pra wi dło we usy tu owa nie, po wierzch nia i wy so kość) (0- 20pkt.) ............... pkt.
b) za cho wa nie od le gło ści na sa dzeń trwa łych od gra nic dział ki (0–15 pkt.) ............... pkt.
c) szklar nie i tu ne le fo lio we (0–5 pkt.) ............... pkt.
d) ma ła ar chi tek tu ra na dział kach (mur ki, per go le, tre ja że, itp.) (0–10 pkt.) ............... pkt.
e) po wszech ność sto so wa nia kom po stow ni ków (0–10 pkt.) ............... pkt.
2. Pie lę gna cja drzew i krze wów (cię cie, prze świe tla nie, od na wia nie) (0–20 pkt.) ............... pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 80 pkt. ............... pkt.

VI. DZIA ŁAL NOŚĆ NA RZECZ OCHRO NY ŚRO DO WI SKA

l. Pa sy izo la cyj ne od dróg ko mu ni ka cyj nych lub in nych źró deł za nie czysz czeń (0–20 pkt.) ............... pkt.
2. Or ga ni zo wa nie przez za rząd ROD ba da nia gle by (0–10 pkt.) ............... pkt.
3. Utrzy my wa nie czy sto ści w ogro dzie, na dział kach i na te re nach przy le ga ją cych bez po śred nio do ogro du 

(0–20 pkt.)  ............... pkt.
4. Udo ku men to wa ne roz wią za nie skła do wa nia i usu wa nia śmie ci (umo wy) (0–20 pkt.) ............... pkt.
5. Eko lo gia w ogro dzie (bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin, sto so wa nie na wo -

zów na tu ral nych, kom po stow ni ki na dział kach) (0–10 pkt.)         ............... pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 80 pkt.  ............... pkt.

VII. BEZ PIE CZEŃ STWO W ROD

l. Udo ku men to wa na współ pra ca z po li cją, stra żą miej ską. (0–10 pkt.) ............... pkt.
2. Po li sy ubez pie cze nio we ma jąt ku Związ ku. (0–10 pkt.)        ............... pkt.
3. Za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we oraz prze strze ga nie prze pi sów ogól nych
i związ ko wych w tym za kre sie. (0–10 pkt.) ............... pkt.
4. Układ ko mu ni ka cyj ny w ogro dzie umoż li wia ją cy swo bod ny do jazd do każ dej dział ki po jaz dów służb ra tow ni czych.

(0–20 pkt.) ............... pkt.

5. In ne for my za pew nie nia bez pie czeń stwa w ogro dzie, po dać ja kie
............................................................................................................ (0–10 pkt.) ............... pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 60 pkt. ............... pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 710 pkt. ............... pkt.

An kie tę spo rzą dzo no w 3 eg zem pla rzach: je den dla Kra jo wej Ra dy, dru gi dla Okrę go we go Za rzą du, trze ci dla Za rzą -
du ROD.

Pod pi sy przed sta wi cie li                                        Pod pi sy człon ków ze spo łu                                                                          
Okrę go we go Za rzą du                                           lu stra cyj ne go 
1. ..............................                                            1………………………….. 
2.....................................                                       2…………………………..

3………………………….. 
Pod pi sy człon ków Za rzą du ROD                                                                   
1. ......................................
2. ......................................                                           

Miej sco wość ..................................., dnia ........................................ 2010r.
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W dniu 3 li sto pa da 2009 r. zo sta ła pod pi sa na przez Kra -
jo wą Ra dę PZD umo wa na wy ko na nie no we go pro gra mu
kom pu te ro we go ob słu gu ją ce go Re jestr ROD, któ ry zo sta -
nie ukoń czo ny pod ko niec lu te go 2010 r.

No wy pro gram ma na ce lu za stą pie nie do tych cza so we -
go pro gra mu FOX PRO, któ ry obec nie nie speł nia wy ma -
gań pod wzglę dem funk cjo nal no ści i ak tu al nych po trzeb
Związ ku. 

No wy pro gram Re jestr ROD za pew ni jed no li tą dla ca -
łe go kra ju, przej rzy stą ba zę da nych do ty czą cych ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. 

W po rów na niu z do tych cza so wym pro gra mem bę dzie
on za wie rał wię cej in for ma cji do ty czą cych ogro dów i zo -
sta nie roz bu do wa ny o no we funk cje. Do dat ko wo umoż li -
wi prze glą da nie i wy szu ki wa nie da nych ROD przez
pra cow ni ków Okrę go wych Za rzą dów PZD, któ rzy 
w przy pad ku zmian bę dą mo gli na bie żą co do ko ny wać ich
ak tu ali za cji oraz we ry fi ka cji. 

Dzię ki no we mu pro gra mo wi Re jestr ROD bę dzie moż -
na w ła twy spo sób za po znać się z pod sta wo wy mi da ny mi
ROD np. ilo ścią i po wierzch nią dzia łek ro dzin nych (w
tym użyt ko wa nych i nie użyt ko wa nych), jak rów nież ze
sta nem praw nym ogro du, w szcze gól no ści z ty tu łem

VI. INFORMACJE

1. Nowy program komputerowy obsługujàcy Rejestr ROD

2. Szko le nia i na ra dy w Okr´ go wym Za rzà dzie Ma zo wiec kim

Na ra dy z pre ze sa mi ROD

W mie sią cach grud niu, stycz niu i lu tym br. Okrę go wy
Za rząd Ma zo wiec ki prze pro wa dził 10 na rad z pre ze sa mi
ogro dów ma zo wiec kich, któ rych ce lem by ło przy go to wa -
nie za rzą dów do prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra -
woz daw czo -wy bor czych w ogro dach w 2010 r. ale rów -
nież wska za nie jak ogrom ny wpływ na prze bieg wal nych
ze brań ma pra wi dło we ich przy go to wa nie i prze bieg. 
W tym ce lu pre ze si ogro dów zo sta li wy po sa że ni w ma te -
ria ły, któ re dla nich przy go to wa ła Kra jo wa Ra da PZD np.
po rad nik za wie ra ją cy uchwa ły i wy tycz ne, ale rów nież po -
ra dy prak tycz ne oraz Biu le tyn In for ma cyj ny nr 16.

Łącz nie szko le nia mi ob ję to  496 pre ze sów ROD, z te go
338 osób z te re nu War sza wy i oko lic oraz 158 oso by z de -
le ga tur i biur za miej sco wych z Ra do mia, Płoc ka, Sie dlec,

Cie cha no wa i Ostro łę ki. Ce lem na rad by ło nie tyl ko prze -
ka za nie wie dzy na te mat pra wi dło we go przy go to wa nia 
i prze pro wa dze nia wal nych ze brań w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych w nad cho dzą cej ka den cji. Uczest ni cy
na rad otrzy ma li rów nież sze ro kie in for ma cje na te mat ak -
tu al nej sy tu acji Związ ku, pod su mo wa no prze bieg i zna -
cze nie I Kon gre su PZD ja ki od był się w 2009 r. W ra mach
na rad pod ję to rów nież pro blem sta nu praw ne go grun tów
ROD: ko niecz ność kom ple to wa nia do ku men ta cji po wsta -
nia ogro dów, wpi su pra wa PZD do ksiąg wie czy stych, ale
rów nież pro ble ma ty kę i pro ce du ry od no szą ce się do pla -
nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i ujaw nia nia 
w nich ogro dów. Po ru szo ny zo stał rów nież te mat sze ro ko
ro zu mia ne go bez pie czeń stwa w ogro dach. Te mat bez pie -

praw nym PZD do grun tów ROD, sta tu sem, rosz cze nia mi
zgło szo ny mi przez oso by fi zycz ne i oso by praw ne, usta -
no wio ny mi słu żeb no ścia mi prze cho du i prze jaz du przez
te ren ogro du, funk cją w miej sco wym pla nie za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go oraz po sia da ną do ku men ta cją for -
mal no -praw ną. 

Bę dzie moż li we rów nież uzy ska nie in for ma cji, któ re
dział ki geo de zyj ne i ro dzin ne ule gły li kwi da cji w związ -
ku z re ali za cją ce lu pu blicz ne go lub in we sty cji dro go wej.

W no wym pro gra mie bę dzie ist nia ła rów nież moż li wość
ob li cze nia po dat ku rol ne go, le śne go i od nie ru cho mo ści
oraz za po zna nia się z in fra struk tu rą po szcze gól nych ogro -
dów. 

Bę dzie moż na rów nież szyb ko usta lić, ja ka jest po -
wierzch nia, ilość ROD i licz ba dzia łek ro dzin nych na te -
re nie da ne go Okrę go we go Za rzą du, de le ga tu ry re jo no wej,
gmi ny, po wia tu, a na wet wo je wódz twa.

W ce lu za pew nie nia, aby no wy pro gram Re je stru ROD
funk cjo no wał w opar ciu o rze tel ne i peł ne da ne, nie zmier -
nie waż na jest współ pra ca Okrę go wych Za rzą dów PZD 
i Za rzą dów ROD w za kre sie po zy ski wa nia do ku men ta cji
for mal no -praw nej ogro dów oraz bie żą ce go in for mo wa nia
o zda rze niach, ma ją cych wpływ na stan praw ny ROD.

Mo ni ka Kil jań czyk
WGG KR PZD
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Na ra da z ob słu gu ją cy mi wal ne ze bra nia spra woz daw czo wy bor cze w ROD

Wzo rem lat ubie głych Pre zy dium OZM przy dzie li ło
opie ku nów po szcze gól nym ogro dom. Bę dą oni po ma gać
za rzą dom ROD w przy go to wa niu wal nych ze brań spra -
woz daw czo -wy bor czych i we zmą w nich udział, aby słu -
żyć ra dą i po mo cą oraz czu wać bę dą nad ich wła ści wym
prze bie giem. Ze spół ten skła da się z 89 osób z gro na
człon ków: Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go, Okrę -
go wych Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej, ale rów nież
Okrę go wej Służ by In struk tor skiej, pre ze sów wy bra nych
ROD i pra cow ni ków biu ra OZM. W ce lu kom plek so we -
go przy go to wa nia ob słu gu ją cych do sta wie nia czo ła
wszyst kim pro ble mom i te ma tom, ja kie bę dą lub mo gą
być po ru sza ne pod czas wal nych ze brań, Okrę go wy Za -
rząd zor ga ni zo wał w dniach 1 i 2 lu te go br. na ra dę szko -
le nio wą dla tych osób. Te ma ty po ru sza ne na na ra dzie
obej mo wa ły: ak tu al ną sy tu ację Związ ku, or ga ni za cję
kam pa nii spra woz daw czo wy bor czej, prze strze ga nie sta -
tu tu i re gu la mi nu pod czas kam pa nii, pro ces de cy zyj ny 
i wy ko naw czy w in we sty cji i re mon tów w ROD, stan
praw ny grun tów, blok fi nan so wy, współ pra cę z sa mo rzą -
da mi oraz wie le in nych te ma tów istot nych dla Związ ku i

ogro dów. Uczest ni kom na ra dy prze ka zał ży cze nia owoc -
nych ob rad Pre zes Związ ku Eu ge niusz Kon drac ki. Z uwa -
gi na po wa gę po ru sza nych za gad nień pre le gen ta mi by li
Pre zes OZM, Skarb nik OZM, dy rek tor Biu ra OZM, głów -
na księ go wa OZM. W na ra dzie uczest ni czy li rów nież
praw ni cy z Kra jo wej Ra dy PZD. Dzię ki ich wie dzy i do -
świad cze niu uczest ni cy szko le nia mo gli w spo sób prak -
tycz ny roz wią zać pro ble my i wy ja śnić wąt pli wo ści, 
z ja ki mi spo ty ka ją się pod czas ob słu gi wal nych ze brań. 

War to pod kre ślić, że z wy jąt ko wym za in te re so wa niem
uczest ni ków spo tkał się te mat dzia łań, ja kie po dej mo wa -
ne są w sto sun ku do Związ ku przez NIK, Mi ni ster stwo In -
fra struk tu ry, a w ostat nim okre sie przez Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich. Uczest ni cy z dez apro ba tą od nie śli się do
dzia łań Rzecz ni ka, któ ry ich zda niem po wi nien w spo sób
szcze gól ny sta wać w obro nie pra wa, a nie wda wać się 
w roz gryw ki po li tycz ne. Dla te go wszy scy uczest ni czą cy
przy ję li sta no wi sko w tej spra wie, przed sta wia jąc w nim
swo je od czu cia i oce nę dzia łań po dej mo wa nych przez
Rzecz ni ka ale rów nież przez Rząd i nie któ rych par la men -
ta rzy stów.

Na ra da szko le nio wo – in struk ta rzo wa dla Księ go wych ROD 

Okrę go wy Za rząd za koń czył rów nież se rię szko leń dla
księ go wych i prze wod ni czą cych ko mi sji re wi zyj nych w
507 ogro dach. Or ga ni za to ra mi tych szko leń był Okrę go -
wy Za rząd i Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na. Uczest ni cy
na ra dy otrzy ma li pa kiet do ku men tów nie zbęd nych do

przy go to wa nia spra woz da nia fi nan so we go za 2009 r. 
i pre li mi na rza na 2010r. For ma tych szko leń mia ła cha -
rak ter in struk ta rzo wy, ale rów nież w tym przy pad ku
przed sta wio ny zo stał te mat ak tu al nej sy tu acji Związ ku.

GF

3. In for ma cja o na ra dach pre ze sów za rzà dów ROD w Okr´ gu Łódz kim 

W stycz niu i lu tym b.r. Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD
był or ga ni za to rem na rad dla pre ze sów za rzą dów po nad
300 ro dzin nych ogro dów dział ko wych zlo ka li zo wa nych
w okrę gu łódz kim. 

Waż nym za gad nie niem po ru szo nym pod czas na rad był
te mat ak tu al nej sy tu acji Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w świe tle ostat nich dzia łań or ga nów ad mi ni stra cji pań -
stwo wej róż ne go szcze bla. 

Pre ze si za rzą dów ROD jak i po szcze gól ni dział kow cy,
za po śred nic twem ar ty ku łów pra so wych, pu bli ka cji in ter -
ne to wych oraz in for ma cji za war tych w biu le ty nach Kra -
jo wej Ra dy PZD mie li moż li wość za po zna nia się z pro -
wa dzo ną w ostat nim cza sie ko re spon den cją z Mi ni strem
In fra struk tu ry, a tak że z wy stą pie niem Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, do ty czą cym rze ko me go bra ku nad zo ru
nad PZD i pro ble ma mi ja kie po wsta ją na tle za pi su o dru -

się ga ła 97%, co świad czy o głę bo kim za in te re so wa niu za -
rzą dów ROD za gad nie nia mi i pro ble ma ty ką przed sta wia -
ną pod czas na rad. Po twier dze niem te go stwier dze nia by ła
rów nież oży wio na dys ku sja na przed sta wio ne te ma ty.

czeń stwa to nie tyl ko za pew nie nie ochro ny mie nia, ale
rów nież współ pra ca z po li cją, za bez pie cze nie obiek tów 
i in fra struk tu ry ogro do wej pod wzglę dem tech nicz nym
czy prze ciw po ża ro wym. To tyl ko część za gad nień, ja kie
po ru sza ne by ły pod czas na rad. Fre kwen cja na na ra dach
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4. Ob ra do wa li pre ze si ROD w Zie lo nej Gó rze

Okrę go wy Za rząd Pol skie go związ ku Dział kow ców 
w Zie lo nej Gó rze uprzej mie in for mu je, że od by to dwie
na ra dy (02-03.02.2010 r.) szko le nio wo in struk ta rzo we 
z pre ze sa mi ROD. Po mi mo bar dzo złych wa run ków at -
mos fe rycz nych w na ra dach wzię ło łącz nie udział 90 osób.
Te ma ty ka obu na rad do ty czy ła ta kich spraw jak:

• Ak tu al na sy tu acja w PZD 
• Kam pa nia spra woz daw czo wy bor cza w ROD
• In we sty cje i re mon ty w ROD
• Go spo dar ka fi nan so wa w ROD
• Bez pie czeń stwo w ogro dach i na dział kach
W na ra dach uczest ni czy li Sta ni sław Tom czy szyn-Wi -

ce mar sza łek wo je wódz twa Lu bu skie go, Woj ciech Ko zie -
ja za stęp ca dy rek to ra wy dzia łu rol nic twa, śro do wi ska 
i roz wo ju wsi Urzę du Mar szał kow skie go oraz Ma riusz
Olej ni czak Na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji Ko men dy
Miej skiej Po li cji w Zie lo nej Gó rze. Obie na ra dy pro wa dził
Pre zes OZ Ma rian Pa siń ski. 

Za po zna no pre ze sów z ak tu al ną sy tu acją w PZD oma -
wia jąc wy stą pie nie Mi ni stra In fra struk tu ry do pre ze sa
PZD z dnia 23.12.2009 r. i pi smo Rzecz ni ka Praw Oby wa -

tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 18.01.2010 r.
Szcze gó ło wa in for ma cja, a tak że dys ku sja „za owo co wa -
ła” wy pra co wa nie dwóch sta no wisk do Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, któ re to sta no wi ska zo sta ły pod pi sa ne
przez wszyst kich uczest ni ków tych na rad. Wy ra żo no obu -
rze nie na tre ści pism stwier dza jąc, że pi smo Mi ni stra In -
fra struk tu ry wpi su je się w pro jekt PiS i jest po twier-
dze niem pod ję tych dzia łań przez mi ni ster stwo by zmie -
nić usta wę o ROD, a wy stą pie nie Rzecz ni ka wpi su je się w
spo sób wy raź ny w pro wa dzo ną ostat nio kam pa nię wy mie -
rzo ną w Zwią zek i Usta wę o ROD.

Omó wio no w spo sób szcze gó ło wy spra wy or ga ni za cyj -
ne zwią za ne z przy go to wa niem i od by ciem ze brań spra -
woz daw czych i wy bor czych w ROD. Wy ra ża no po dzię -
ko wa nie dla Kra jo wej Ra dy PZD za prze ka za ny ogro dom
po rad nik – „Ze bra nia Spra woz daw czo-Wy bor cze w ROD
w 2010 ro ku”, oraz za do ku men ty i dru ki do prze pro wa -
dze nia ze bra nia spra woz daw czo wy bor cze go w ROD. Po -
in for mo wa no pre ze sów, że pre zy dium Okrę go we go Za-
rzą du po wo ła ło 30 oso bo wy ze spół do po mo cy za rzą dom
ROD w spraw nym przy go to wa niu i prze bie gu ze brań.

de le ga tów ogro dów na zjazd okrę go wy. Pod kre ślo no
szcze gól ne zna cze nie kan dy do wa nia i wy bie ra nia osób
kom pe tent nych, cie szą cych się za ufa niem dział kow ców,
gwa ran tu ją cych wy peł nia nie swych funk cji w spo sób ra -
cjo nal ny i zgod ny z pra wem.

Spo ro miej sca po świę co no in for ma cji na te mat re ali za -
cji przez ogro dy uchwa ły nr 1/XVIII/2005 Kra jo wej Ra -
dy PZD z dnia 8 grud nia 2005 ro ku w spra wie wpro wa -
dze nia Dłu go fa lo we go i Otwar te go Pro gra mu Mo der ni -
za cji ROD. Prze ka za no pre ze som za rzą dów wzo ry do ku -
men tów pla no wa nia i re ali zo wa nia in we sty cji pro wa dzo-
nych w ra mach Pro gra mu.

No wym, lecz w świe tle na si la ją cych się kon tro li, nie -
zwy kle ak tu al nym punk tem na rad był te mat prze strze ga -
nia prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych. Pra cow ni cy
biu ra OZŁ PZD omó wi li za sa dy wła ści we go po stę po wa -
nia w tym za kre sie. Wszy scy uczest ni cy na rad otrzy ma li
do ku men ty sta no wią ce wzór bez piecz ne go prze twa rza nia
da nych oso bo wych w ROD.

W ostat nim punk cie omó wio no sy tu ację te re no wo -
-praw ną ogro dów, przy po mnia no pre ze som o ko niecz no -
ści współ pra cy z OZŁ PZD w za kre sie gro ma dze nia
do ku men ta cji nie zbęd nej do ujaw nia nia praw PZD w księ -
gach wie czy stych, a tak że o ak tyw nym udzia le w po dej -
mo wa nych przez gmi ny pro ce sach pla no wa nia prze s-
trzen ne go.

Pre zes OZ Łódz kie go 
/-/ Iza be la Oże gal ska

gim ter mi nie wal ne go ze bra nia. Te mat wy wo łał go rą cą
dys ku sję i obu rze nie pre ze sów. Dzia ła nia Mi ni stra In fra -
struk tu ry i RPO ode bra no ja ko ko lej ny etap wy da ją cej się
nie mieć koń ca kam pa nii prze ciw ko le gal nej i sa mo rząd -
nej or ga ni za cji ja ką jest PZD. Nikt nie ma złu dzeń, że ce -
lem prac ana li tycz nych pod ję tych przez Mi ni ster stwo
In fra struk tu ry jest przy go to wa nie pro jek tu ta kiej zmia ny
obec nej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
ra za ne gu je sens ist nie nia Związ ku i do pro wa dzi do za -
prze pasz cze nia wie lo po ko le nio we go do rob ku dział -
kow ców.  Roz cza ro wa nie i żal wzbu dził fakt, że Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich – or gan po wo ła ny w ce lu obro ny
praw i swo bód oby wa tel skich rów nież włą czył się w te
dzia ła nia, do dat ko wo wy ka zu jąc się nie zna jo mo ścią prak -
tycz nych za sad funk cjo no wa nia ogro dów.

Oba wy i nie po kój dzia ła czy zna la zły swój wy raz w pi -
smach skie ro wa nych do Mi ni stra Ce za re go Gra bar czy ka
i Rzecz ni ka Ja nu sza Ko cha now skie go przez uczest ni ków
na ra dy pre ze sów, któ ra mia ła miej sce w dniu 8 lu te go b.r.
w Sie ra dzu.

Istot ną kwe stią na rad by ło wła ści we przy go to wa nie wal -
nych ze brań spra woz daw czo -wy bor czych. Przy po mnia no
o obo wiąz ku pra wi dło we go po wia do mie nia użyt kow ni -
ków dzia łek o ze bra niach, o te ma tach ja kie w po rząd ku
każ de go ze bra nia po win ny się zna leźć. Du ży na cisk po ło -
żo no na te mat wy bo rów człon ków or ga nów w ROD oraz
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Oso by po wo ła ne do te go ze spo łu zo sta ły prze szko lo ne na
na ra dzie w dniu 12.01.2010 r.

Uczest ni cy szko le nia po zy tyw nie oce ni li fakt przy by cia
na na ra dę za pro szo nych go ści. Du żo miej sca w trak cie
dys ku sji za ję ła spra wa zwią za na z bez pie czeń stwem ogro -
dów i dzia łek, do brze oce nio no do tych cza so wą współ pra -
ce z po li cją. Przy ję to dal sze for my współ pra cy. Na czel nik
Wy dzia łu Pre wen cji za pew nił pre ze sów ROD, że zwró ci
się do dziel ni co wych o na wią za nie bliż szych kon tak tów 
z pre ze sa mi ROD i że w ze bra niach spra woz daw czo wy -
bor czych we zmą udział przed sta wi cie le po li cji.

W trak cie ob rad po in for mo wa no za pro szo nych go ścin
na ja kich za sa dach dzia ła Pol ski Zwią zek Dział kow ców, 
i ja kie ko rzy ści z te go ma ją dział kow cy. Przed sta wio no
naj waż niej sze spra wy, któ ry mi zaj mu je się Okrę go wy Za -
rząd – dzia łal ność in we sty cyj no re mon to wa, oświa to wa,
za opa trze nio wa. Pre ze si ROD okla ska mi po dzię ko wa li

Pa nu Mar szał ko wi za szyb ki zwrot środ ków pie nięż nych
(bli sko 400 000 zł) z ty tu łu opłat za wo dę grun to wą. Dział -
kow cy z No wej So li py ta li ja kie po dej mo wa ne są dzia ła -
nia przez Urząd Mar szał kow ski i Urząd Wo je wódz ki dla
za bez pie cze nia ogro dów z No wej so li i oko lic przed
ewen tu al ną po wo dzią, przy po mi na jąc jak du że szko dy 
w ROD zro bi ła ostat nia po wódź. Pan Mar sza łek Za de kla -
ro wał dal sza do brą współ pra cę z Okrę go wym Za rzą dem
PZD i za rzą da mi ROD. 

Na ra dy prze bie ga ły w at mos fe rze wza jem ne go zro zu -
mie nia w tro sce o za cho wa nie do tych cza so wej usta wy 
o ROD i za cho wa nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pre zes OZ po dzię ko wał pre ze som ROD oraz go ściom
za pro szo nym za udział w tak bar dzo waż nych na ra dach
stwier dza jąc, że przy by cie pre ze sów ROD w tak trud nych
wa run kach at mos fe rycz nych jest świa dec twem du że go za -
an ga żo wa nia i du żej od po wie dzial no ści.

Pre zes OZ PZD
mgr inż. Ma rian Pa siń ski

5. Ob ra dy Ko mi sji Bez pie czeƒ stwa PZD OZ Po znaƒ

4 lu te go 2010 r. w sie dzi bie Okrę go we go Za rzą du Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu ul. M. Lan gie -
wi cza 23 zor ga ni zo wa ne zo sta ło po sie dze nie dzia ła ją cej
przy OZ Ko mi sji Bez pie czeń stwa. Ko mi sja, w któ rej
skład wcho dzą człon ko wie PZD ści śle współ pra cu je 
z przed sta wi cie la mi służb mun du ro wych oraz jed nost ka -
mi zaj mu ją cy mi się sze ro ko ro zu mia nym bez pie czeń -
stwem. Stąd na za pro sze nie pre ze sa OZ PZD w Po zna niu
dr inż. Zdzi sła wa Śli wy przy by ła licz na gru pa osób od po -
wie dzial nych za bez pie czeń stwo na te re nie Wiel ko pol ski. 

W spo tka niu udział wzię li Wal de mar Wit kow ski Rad ny
Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, przed sta wi cie le
Ko men dy Wo je wódz kiej oraz Ko men dy Miej skiej Po li cji
w Po zna niu, m.in. pod insp. Hen ryk Ga bry el czyk – eks -
pert Wy dzia łu Pre wen cji KW Po li cji w Po zna niu. W po -
sie dze niu ko mi sji uczest ni czył rów nież przed sta wi ciel
Stra ży Miej skiej Mia sta Po zna nia. Ko men dę Wo je wódz -
ką Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu re pre zen to -
wał st. kpt. An drzej We nc ka.

W imie niu wiel ko pol skich dział kow ców w pra cach Ko -
mi sji Bez pie czeń stwa udział wzię li człon ko wie Kra jo wej
Ra dy PZD – Syl we ster Chę ciń ski i Jó zef Ka sprzak, pre zes
Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu dr inż. Zdzi sław
Śli wa, wi ce pre zes OZ PZD Ka lisz Ro man Fi li piak oraz
przed sta wi cie le Ko le gium Pre ze sów ROD Po znań: Sta re
Mia sto, No we Mia sto, Wil da i Grun wald. Obec ny był tak -
że Prze wod ni czą cy Ko mi sji Bez pie czeń stwa OZ PZD Po -
znań Hie ro nim Mie sza ła. Róż no rod ność te ma tów
po ru szo nych na spo tka niu by ła dość znacz na. Po cząw szy

od bez pie czeń stwa dział kow ców i ich mie nia, przez pro -
blem sa mo wo li bu dow la nych, po za gro że nia wy ni ka ją ce
z nie prze strze ga nia Sta tu tu PZD i roz bież no ści obo wią zu -
ją cych prze pi sów do ty czą cych np. ochro ny śro do wi ska.

Pa to lo gią sta ło się zja wi sko nie le gal ne go za miesz ki wa -
nia na ogro dach dział ko wych. DLA CZE GO PRA WO ZA -
BRA NIA ZA MIESZ KI WA NIA NA DZIAŁ KACH?
Te mat ten sze rzej po ru szył pre zes OZ PZD w Po zna niu dr
inż. Z. Śli wa, usto sun ko wu jąc się do ostat nio wy emi to -
wa nych przez sta cje te le wi zyj ne POL SAT i TVN 24
dwóch re por ta ży do ty czą cych po znań skich ogro dów
dział ko wych i przed sta wia ją cych pro blem za miesz ki wa -
nia na dział kach. (ca ła wy po wiedź pre ze sa Śli wy dos- 
tęp na jest na stro nie in ter ne to wej OZ www.ozpzd po -
znan.org/aku al/dla cze go).

Omó wio na zo sta ła bar dzo szcze gó ło wo współ pra ca Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców z Po li cją, Stra żą Miej ską 
i Stra żą Po żar ną w po szcze gól nych re gio nach i po wia tach
wo je wódz twa wiel ko pol skie go. W znacz nej więk szo ści ta
współ pra ca jest do bra lub bar dzo do bra. Współ pra ca i wy -
mier ne jej efek ty to owoc wie lo let nich prac w ra mach Ko -
mi sji Bez pie czeń stwa.  Wy mia na do świad czeń i po glą dów
w róż nych kwe stiach do ty czą cych bez pie czeń stwa wzbo -
ga ca zro zu mie nie tej pro ble ma ty ki w wie lu jej płasz czy -
znach, dla te go też war to w przy szło ści or ga ni zo wać ta kie
spo tka nia na wet w jesz cze szer szym gro nie osób za in te re -
so wa nych tym te ma tem.

Ma ciej Ka sprzak
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Cho ciaż zi ma jak do tąd do brze da je się nam we zna ki,
a do wio sny jesz cze da le ko, to Za rząd Okrę go wy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w El blą gu już my śli o zbli ża -
ją cym się se zo nie dział ko wym. W pla ców ce Za rzą du
Okrę go we go przy uli cy Ko ściusz ki spo tka li się je go
człon ko wie re pre zen tu ją cy Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
El blą ga, Bra nie wa Pa słę ka, Or ne ty i Pie nięż na

Pre zes Za rzą du inż. Bo le sław Mi ko łaj czyk przed sta wił
ze bra nym ak tu al ną sy tu ację Związ ku i za po znał ich m. in.
z kon tro la mi pro wa dzo ny mi przez Naj wyż szą Izbę Kon -
tro li i In spek to rat Nad zo ru Bu dow la ne go na te re nach
ROD w po szcze gól nych okrę gach. Przed sta wił kom plek -
so wy za kres tych kon tro li, któ rej na le ży się spo dzie wać
rów nież w okrę gu el blą skim. Z uzna niem wy po wie dział
się na te mat pro wa dzo nych in we sty cji w nie któ rych Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, za li cza jąc do nich:
ROD im. Hen ry ka Sien kie wi cza (do pro wa dze nie ener gii
elek trycz nej do ogro du), ROD im. R, Trau gut ta (do pro -
wa dze nie i roz pro wa dze nie wo dy), ROD im. 21-Paź dzier -
ni ka (przy stą pił do bu do wy no wej świe tli cy).

Istot nym przed się wzię ciem ro ku jest kam pa nia spra -
woz daw czo -wy bor cza na te re nie Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Pro blem ten szcze gó ło wo omó wił wi ce pre -
zes OZ An to ni Da lak. Do naj waż niej szych te ma tów, ja kie
na le ża ło by po ru szyć na wal nych ze bra niach spra woz daw -
czo -wy bor czych wi ce pre zes za li czył: wjazd sa mo cho da -
mi na te ren ogro du, wy so kość skład ki człon kow skiej,
kra dzie że, de wa sta cje, wan da lizm, wy so kość opłat, wy -
wóz nie czy sto ści i zwią za ne z tym opła ty, jed no oso bo we
dzia ła nie za rzą dów, od płat ność za wo dę, opie sza łość 
w za ła twia niu skarg i za ża leń przez za rzą dy i ko mi sje roz -

jem cze, wy bra nie no we go Za rzą du ROD ma jąc na uwa -
dze wła ści wy do bór je go skła du.

Bar dzo waż nym za gad nie niem, któ re na le ży po ru szyć
na wal nym ze bra niu, po wie dział An to ni Da lak to pro wa -
dze nie przez Za rząd ROD za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych a na stęp nie roz li cze nie ich z otrzy ma nej do ta cji
OZ, Ra dy Kra jo wej PZD czy Urzę du Miej skie go. Za pro -
po no wał, aże by wzo rem lat ubie głych, za cho wu jąc do -
tych cza so wy klucz wy bor czy, do ko nać wy bo ru de le ga tów
na Zjazd Okrę go wy PZD,

W trak cie po sie dze nia Za rząd Okrę go wy PZD w El blą -
gu przy jął i za twier dził plan pra cy na rok 2010. Obej mu -
je on wszyst kie naj istot niej sze pro ble my do ty czą ce
wła ści we go funk cjo no wa nia OZ Jak rów nież ROD, do
któ rych za li czył re ali za cję za dań, wy ni ka ją cych ze Sta tu -
tu PZD i Re gu la mi nu ROD.

Wła ści wą ran gę nada no szko le niom fa cho wym, obej -
mu ją cym wszyst kich in struk to rów ogro do wych. Już w po -
ło wie stycz nia br. za in au gu ro wa no to waż ne przed -
się wzię cie pod kie run kiem in struk to ra ogrod nic twa Ry -
szar da Tom czyń skie go.

Przy po mnę, że w El blą gu na ob sza rze po nad 400 ha
funk cjo nu je obec nie 61 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych (w el blą skim okrę gu 81), co w prze li cze niu na po -
je dyn cze dział ki po zwa la stwier dzić, że śred nio co pią ta
ro dzi na w El blą gu swój wol ny czas spę dza w ogród ku.

Na sze ogro dy to prze cież nie tyl ko ka wa łek oj czy stej
zie mi, to na sze ser ce, na sza pra ca, to zdro we owo ce, wa -
rzy wa, kwia ty, pta ki, zie leń i czy ste po wie trze. Dla wie lu
eme ry tów i ren ci stów to du ma i wy tchnie nie, po la tach
cięż kiej wie lo let niej pra cy za wo do wej.

tekst Je rzy Bła wat

6. Tydzień w Elblągu z dnia 10 lutego 2010 r

Dział kow cy przed ko lej nym se zo nem

7. Ob ra do wa ła Ko mi sja Praw na KR PZD

W stycz niu 2010 r. od by ło się po sie dze nie Ko mi sji
Praw nej KR PZD, na któ rym roz pa trzo no od wo ła nia od
uchwał pre zy diów okrę go wych za rzą dów oraz ana li zo wa -
no pod wzglę dem pra wym po da nia skie ro wa ne do Pre ze -
sa Związ ku o zło że nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym.
Na po sie dze niu w dniu 21 stycz nia 2010 r. roz pa trzo no 

9 od wo łań od uchwał Pre zy dium OZ oraz za opi nio wa no
3 po da nia o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym
do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. Wnio ski Ko mi sji Praw -
nej KR PZD w dniu 16 lu te go br. roz pa trzy ło Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD i przy chy li ło się do oce ny Ko mi sji
Praw nej. 

KD



Kra jo wa Ra da in for mu je, że w pre li mi na rzu fi nan so -
wym Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD, któ ry zo stał
utwo rzo ny na pod sta wie uchwa ły nr 4/XXIII/2002 Kra jo -

wej Ra dy PZD z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. prze zna czy -
ła kwo tę 2 450 000 zł na po życz ki udzie la ne dla ROD 
w 2010 r. 

MAK

8. Ârod ki fi nan so we dla ROD na po ̋ ycz ki w 2010 r.

9. Ârod ki fi nan so we PZD dla ROD na do ta cje w 2010 r.

Kra jo wa Ra da in for mu je, że w bu dże cie oraz pre li mi -
na rzu fi nan so wym Fun du szu Roz wo ju ROD, któ ry zo stał
utwo rzo ny na pod sta wie uchwa ły nr 2/XVII/2005 Kra jo -

wej Ra dy PZD z dnia 16 li sto pa da 2005 r. prze zna czy ła
łącz ną kwo tę 950 000 zł na do ta cje udzie la ne dla ROD 
w 2010 r. 

MAK

Sa mo wo la bu dow la na w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

W Pol sce jest oko ło 5 ty się cy dzia łek. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców oce nia, że ko rzy sta z nich na wet 4 mln. po -
la ków. Po wsta nie pol skich ogro dów dział ko wych praw -
do po dob nie da tu je się od 1897 r. Pierw szy ogród za ło żo no
w Gru dzią dzu, któ ry za po cząt ko wał wię cej niż 100 lat hi -
sto rii ogro dów. Pro ble my w Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych za wsze by ły zna czą ce, a nie któ re z nich trud ne
do roz wią za nia. Ostat nie spo tka nie prze wod ni czą cych
ROD z wła dza mi Okrę go we go Za rzą du nie by ło po zba -
wio ne te go pro ble mu. Jed nym z nich jest wy ka za na sa -
mo wo la w bu do wie al ta nek. Nie któ re z nich to nie al tan ki,
a dom ki jed no ro dzin ne, w któ rych moż na miesz kać przez
ca ły rok. Wal kę do tych czas nie sku tecz ną z tym pro ble -
mem, obej mu ją cym nie tyl ko okręg el blą ski, ale ca ły kraj,

pro wa dzą Za rzą dy Okrę go we i dział kow cy. Ma jąc wła sny
in te res do nich do łą cza ją wła dze urzę dów miej skich w
oso bach in spek to rów nad zo ru bu dow la ne go. Nie ma wąt -
pli wo ści, że za sa mo wo lę bu dow la ną wi nę po no szą głów -
nie za rzą dy ROD. Prze cież na ich oczach przy skry tym
przy zwo le niu po wsta ły te in we sty cje. Gdzie te pro ble my
wy stę pu ją, to za rzą dy i ich prze wod ni czą cych na zwać
moż na nie udacz ni ka mi, któ rych w zbli ża ją cych wy bo rach
na le ży wy mie nić na lu dzi kom pe tent nych. W pa słęc kich
ogro dach ten pro blem nie wy stę puje ra żą co czę sto, czy li
jest do brze. Dla te go Okrę go wy Za rząd i pre zes inż. Bo le -
sław Mi ko łaj czyk nie po wi nien mieć w za kre sie sa mo wo -
li bu dow la nej żad nych kło po tów.

Wa cław Po lkow ski

Z ży cia okrę go we go za rzą du PZD w El blą gu

W dniu 10 grud nia 2009 r. od by ło się spo tka nie in struk -
tor sko -szko le nio we prze wod ni czą cych Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych okrę gu el blą skie go z za rzą dem
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w El blą gu. W spo tka niu
udział wzię li przed sta wi cie le ROD z Pa słę ka. Uwa żam,
że krót ka in for ma cja na ten te mat jest sto sow na, po nie waż
Okrę go wy Za rząd PZD w El blą gu po sia da w ad mi ni stra -
cji wszyst kie pa słęc kie ogro dy dział ko we, zrze sza ją ce kil -
ka set użyt kow ni ków. Dla te go w ska li okrę gu po waż nie się

li czy my, o czym świad czy udział na szych przed sta wi cie -
li we wła dzach okrę gu el blą skie go. Ta kim od wie lu lat na -
szym przed sta wi cie lem w za rzą dzie okrę gu jest inż.
Wie sła wa War goc ka, cie szą ca się du żym uzna niem. Spo -
tka nie otwo rzył i do sko na le pro wa dził w spo sób do brze
zor ga ni zo wa ny, do świad czo ny dzia łacz na sze go związ ku
pre zes za rzą du inż. Bo le sław Mi ko łaj czyk. W swo im wy -
stą pie niu, któ re by ło in te re su ją ce i po ucza ją ce, omó wił
szcze gó ło wo dzia łal ność Okrę go we go Za rzą du i Ro dzin -

10. Głos Pasłęka ze stycznia 2010 r.

11. Głos Pasłęka ze stycznia 2010 r.
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nych Ogro dów Dział ko wych za okres ostat nich 2 lat. Pod -
kre ślił, że ten okres był wy jąt ko wo bar dzo trud ny. To czy -
ła się nie rów na wal ka w obro nie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i ROD. Cho dzi ło prze ciw ni kom głów nie 
o przy własz cze nie grun tów sta no wią cych wła sność PZD,
pod po zo rem uwłasz cze nia dział kow ców. Wal ka za koń -
czy ła się po myśl nie dla dział kow ców, któ rzy mo gą spo -
koj nie, bez obaw zgod nie z re gu la mi nem upra wiać swo je
ogro dy. Na stęp nie pre zes i je go za stęp ca p. Da lak wy czer -
pu ją co omó wi li zbli ża ją cą się kam pa nię wy bor czą 
w ROD, ja ka od bę dzie się w 20l0 r. Ko lej nie w wy stą pie -
niu prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej wy so ko oce nił

do bro, wzo ro wą dzia łal ność, od by wa ją cą się w szcze gól -
nych, trud nych wa run kach, w obro nie praw Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych. W od by tej dys ku sji przed sta wi cie le ROD rów nież
po zy tyw nie oce ni li ca łość dzia łal no ści Za rzą du Okrę gu,
pod kre śla jąc w ku lu arach pod czas przerw w ob ra dach,
wy so kie pre dys po zy cje, skrom ność i wro dzo ną kul tu rę
oso bi stą pre ze sa Za rzą du inż. Bo le sła wa Mi ko łaj czy ka.
Do wo dem był za cho wa ny roz sąd ny spo kój po wy stą pie -
niu z el blą skie go ogro du pierw sze go dys ku tan ta nie zwią -
za ny z te ma tem ob rad o za bar wie niu kon flik to wym.

Wi ce prze wod ni czą cy ROD „Ma lin ka” w Pa słę ku 
Wa cław Po lkow ski

12. Okr´g Po znaƒ ski przy go to wał si´ do kam pa nii spra woz daw czo wy bor czej w ROD

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu, przy go to wu jąc się
do prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw czo -
wy bor czych w 313 Ogro dach zor ga ni zo wał mie sią cach
stycz niu i lu tym br. na ra dy: pre ze sów, se kre ta rzy, skarb ni -
ków oraz prze wod ni czą cych ko mi sji re wi zyj nej i roz jem -
czej ROD. Od by wa ły się one w re jo nach dzia ła nia
ko le giów pre ze sów – 10 szko leń oraz w mie ście Po zna niu
– 9 na rad. Ogó łem uczest ni czy ło w nich 851 osób z 276
ROD, co sta no wi 88,2% ak ty wu prze wi dzia ne go do na -
rad. Na ra dy w Ko ścia nie, No wym To my ślu, Ra wi czu,
Lesz nie, Sza mo tu łach, Śre mie, Go sty niu, Mię dzy cho dzie
i we Wrze śni cie szy ły się za in te re so wa niem lo kal nych
władz sa mo rzą do wych i bra li w nich udział bur mi strzo -
wie lub ich za stęp cy, przed sta wi cie le Po li cji, Stra ży Miej -
skiej, Stra ży Po żar nej.

W na ra dzie w Gnieź nie uczest ni czy li Pre zy dent Mia sta
Pan Ja cek Ko wal ski i Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Pan
Cze sław Kru czek oraz przed sta wi cie le Po li cji, Stra ży
Miej skiej oraz Stra ży Po żar nej. Ze bra ni usły sze li z ust
Pre zy den ta Mia sta obiet ni cę po par cia dla roz wo ju ogrod -
nic twa dział ko we go w tym re jo nie oraz kon kret ne obiet -
ni ce po mo cy fi nan so wej dla ROD. W na ra dach w Po z-
na niu du żo uwa gi po świę co no pro ble mom gro ma dze nia
od pa dów ko mu nal nych i ich se gre ga cji. W na ra dach
uczest ni czył kie row nik Wy dzia łu Go spo dar ki Od pa da mi
w Urzę dzie Mia sta. Usta lo no prze pro wa dze nie kon tro li -
-po mo cy na te re nie wszyst kich ROD w mie ście w mar cu
br. Kon tro la ma usta lić spo sób zbie ra nia od pa dów i po -
móc w za war ciu umów z fir ma mi wy wo żą cy mi od pa dy,
by speł nio ne zo sta ły wy mo gi okre ślo ne w uchwa le Ra dy
Mia sta. Dział kow com wy da no bro szu ry po pu la ry zu ją ce
wła ści wy spo sób po stę po wa nia z od pa da mi ko mu nal ny mi.

Ko or dy na to rem na rad z ra mie nia Okrę go we go Za rzą du
PZD po dob nie, jak w la tach ubie głych był kol. Hen ryk
Cie ślik – czło nek Pre zy dium OZ, któ re mu na le żą się sło -

wa po dzię ko wa nia za bar dzo pro fe sjo nal ne przy go to wa nie
i or ga ni za cję szko le nia. Na ra dę każ do ra zo wo otwie rał pre -
zes OZ PZD dr Zdzi sław Śli wa lub wi ce pre ze si OZ PZD
Syl we ster Chę ciń ski, Ja nusz No wak i Je rzy Kucz ne ro -
wicz. Szko le nie Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej ROD
prze pro wa dza li prze wod ni czą cy okrę go wych ko mi sji lub
ich za stęp cy.

Okrę go we Ko mi sje Re wi zyj na i Roz jem cza przy go to -
wa ły dla uczest ni ków opra co wa ne ma te ria ły szko le nio we
po moc ne przy re ali za cji za dań sta tu to wych or ga nów.

Pro gram na rad obej mo wał mię dzy in ny mi na stę pu ją ce
za gad nie nia:

• ak tu al na sy tu acja PZD i Okrę gu Po znań skie go po 
I Kon gre sie PZD, 

• pro ble my za miesz ki wa nia na dział kach oraz spra wy
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku,

• udział dział kow ców w je sien nych wy bo rach sa mo rzą -
do wych i współ pra ca z lo kal ny mi sa mo rzą da mi,

• ro la in struk to rów fa cho wych w ROD i ich szko le nie,
• szcze gó ło wo oma wia no przy go to wa nie wal nych ze -

brań i ich prze bieg, przy po mnia no o obo wiąz ku przy go to -
wa nie ma te ria łów któ re win ne być wy ło żo ne do wglą du
dział kow com na 7 dni przed ze bra niem,

• przy po mnia no o ko niecz no ści we ry fi ka cji ak tu al nej
ilo ści człon ków PZD i o ogra ni cze niu bier ne go pra wa wy -
bor cze go oso bom na ru sza ją cym ra żą co prze pi sy związ -
ko we oraz że z dwoj ga mał żon ków – człon ków PZD
przy słu gu je pra wo wy bo ru do or ga nu związ ku na szcze blu
ROD tyl ko jed ne mu z nich.

Na na ra dy za bez pie czo no dru ki za pro szeń na wal ne ze -
bra nia wy da wa ne bez płat nie oraz za pew nio no moż li wość
za ku pu ka len da rzy „dział kow ca”, blocz ków KP i wy daw -
nictw PZD.  Na spo tka niach w ko le giach pre ze sów usta -
lo no ter mi ny wal nych ze brań i oso by ob słu gu ją ce je 
z ra mie nia OZ PZD.
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Ogrom ną po mo cą w prze pro wa dze niu na rad był po rad -
nik wy da ny przez KR PZD w War sza wie pt. „Ze bra nia

Spra woz daw czo-Wy bor cze w ROD 2010” oraz przy go to -
wa ny kom plet do ku men tów na wal ne ze bra nia.

Kra jo wy In struk tor SSI
Ja nusz Cy bi chow ski 

13. Kro ni ka Kra kow ska – Re por ta˝ z ROD „Nad Dłub nià”

Na an te nie TVP Kra ków w Kro ni ce Kra kow skiej uka zał
się 25 stycz nia 2010 ro ku ma te riał fil mo wy z po by tu 
w ROD „Nad Dłub nią”. Pro gram po świe co ny był trud nej
sy tu acji ży cio wej osób za miesz ku ją cych zi mą na dział -
kach. Au tor nie ste ty nie po tra fił za cho wać obiek ty wi zmu
i przed sta wił ar gu men ty tyl ko jed nej ze stron po mi ja jąc
wie le istot nych fak tów, któ re w za sad ni czy spo sób zmie -
nia ją wy dźwięk spo łecz ny re por ta żu. Dzien ni ka rze uka -
za li nie le gal nych miesz kań ców dzia łek ja ko oso by ubo gie,
głę bo ko po krzyw dzo ne przez los, któ re pod da wa ne są do -
dat ko wo szy ka nom przez Pre ze sa ogro du, któ ry aby po -
zbyć się nie le gal nych miesz kań ców od ci na w okre sie
zi mo wym prąd. Nie ste ty w pro gra mie po mi nię to fakt, że
„zi mu ją cy” na dział kach to w du żej mie rze oso by nad uży -
wa ją ce al ko ho lu, czę sto de wa stu ją są sied nie dział ki. Pro -
gram miał na ce lu wy wo ła nie współ czu cia i cel swój
osią gnął. Tuż po je go emi sji wpły nę ło pi smo z proś bą 
o od wo ła nie Pre ze sa ROD „Nad Dłu bią” i udzie le nie po -
mo cy nie le gal nie za miesz ku ją cym przez me dia. Pi smo to
jest pod pi sa ne przez oso by nie bę dą ce dział kow ca mi Ogro -
du „Nad Dłub nią”. Nie ste ty w pro gra mie za bra kło bar dzo
istot nych fak tów, z któ rych wy ni ka, że za miesz ku ją cy nie -

le gal nie zi mą ogród nie po no szą z te go ty tu łu żad nych
opłat, bar dzo czę sto de wa stu ją i za śmie ca ją te ren. Kosz ty
nie le gal ne go za miesz ki wa nia po no szą in ni użyt kow ni cy
dzia łek, a nie chcą te go ro bić. W ma te ria le za bra kło tak że
in for ma cji o obec nej sy tu acji fi nan so wej ROD „Nad Dłub -
nią”. Ogród bo ry ka się z pro ble ma mi fi nan so wy mi, obec -
ny Za rząd sta ra się o jak naj szyb sze ure gu lo wa nie za lę głych
zo bo wią zań i nie mo że kosz ta mi zi mo wych po by tów dzi -
kich lo ka to rów ob cią żać dział kow ców. W spra wie wy łą cze -
nia prą du pod ję ta jest Uchwa ła Wal ne go Ze bra nia człon ków
ogro du. Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD prze słał do
TVP Kra ków in for ma cję o fak tycz nym sta nie spraw i zwró -
cił uwa gę na nie obiek ty wizm pro gra mu.

Wszy scy ma my świa do mość, że dłu ga i mroź na zi ma
jest naj bar dziej do kucz li wa dla, ubo gich i bez dom nych
jed nak nie moż na przed sta wiać ar gu men tów tyl ko jed nej
ze stron. Rze tel ność dzien ni kar ska na ka zu je umoż li wiać
wy po wiedz przed sta wi cie la dru giej stro ny, któ ry miał by
moż li wość przed sta wie nia wła snych ar gu men tów i po le -
mi ki z przed sta wia ny mi za rzu ta mi.

Ma te riał po wstał na pod sta wie wy stą pie nia OZ Ma ło -
pol ski do TVP Kra ków 

AM

14. List Po sła To ma sza Gra bow skie go do Pre zes OZ Opol skie go w Opo lu

Sza now na Pa ni 
An to ni na Bo roń
Pre zes
Okrę go we go Za rzą du Opol skie go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Sza now na Pa ni Pre zes, 
Le d wo zdą ży li śmy za po mnieć i wspól nie prze ciw sta -

wić się re ali za cji ku rio zal ne go po my słu PiS do ty czą ce go
no we li za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
a już z dru giej stro ny i pod in ne go ro dza ju pre tek stem po -
ja wia się za gro że nie zni we cze nia do rob ku dział kow ców.
Tym ra zem w Opo lu.

Z nie po ko jem i dez apro ba tą za po zna łem się z pra so wy -
mi za po wie dzia mi, że już w mar cu bie żą ce go ro ku opol -
scy rad ni bę dą gło so wać pro jekt uchwa ły umoż li wia ją cy
bu do wę wy so kich bu dyn ków na te re nie ogród ków dział -

ko wych. I zno wu nie są waż ni lu dzie, se nio rzy z ich pra -
wem do spo ko ju, od po czyn ku lecz jak tłu ma czył pre zy -
dent Opo la Ry szard Ze mba czyń ski „biu row ce, w któ rych
mo gły by ulo ko wać się no wo cze sne cen tra fi nan so we,
księ go we czy też biu ra ob słu gi klien ta”.

Miesz kam w Opo lu, miesz kań cy po wie rzy li mi man dat
po sła na Sejm i dla te go każ da kon cep cja czy de cy zja, któ -
ra nie sie ze so bą krzyw dę wie lu lu dzi na tu ral nie in spi ru je
mnie do dzia ła nia. Trud no mi też po go dzić się z prze ja -
wa mi urzęd ni cze go cy ni zmu i bez dusz no ści, któ re kry ją
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się za sło wa mi, że „dział kow cy nie po win ni być za sko -
cze ni”.

Je śli tyl ko uzna cie Pań stwo za sto sow ne i po mo że cie 
w re ali za cji – chęt nie we zmę udział w naj bliż szym cza sie
– w spo tka niu z re pre zen tan ta mi kół Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Opo lu. Ra zem mo gli by śmy za sta no wić
się co zro bić, aby na sze mia sto by ło wresz cie bar dziej
przy ja zne dla swo ich miesz kań ców i jak po stę po wać 
w sy tu acji, gdy w men tal no ści eki py rzą dzą cej w Ra tu szu
„biu row ce to przy szłość a dział kow cy to prze szłość”.

Po dzię ko wa nie Pre zes OZ Opol skie go dla Po sła To ma sza Gra bow skie go

Sza now ny Pan
To masz Gar bow ski
Po seł na Sejm RP
Prze wod ni czą cy Ra dy Wo je wódz kiej SLD
w Opo lu

Dzię ku ję ser decz nie za list wy ra ża ją cy go to wość po par -
cia wie lu ty się cy dział kow ców upra wia ją cych dział ki w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych zlo ka li zo wa nych na
te re nie mia sta Opo la, w wal ce przed gro żą cą ich li kwi da cją.

W pro jek cie zmian stu dium uwa run ko wań i kie run ków
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta Opo la zo sta ły
prze zna czo ne na in ne ce le grun ty trzech ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych - są to grun ty ROD im. „Hen ry ka Sien -
kie wi cza” i „Ko le jarz” przy ul. Sol skie go na ce le bu -
dow nic twa miesz ka nio we go, a grun ty ROD „Dział ko wiec
Opol ski” pod za bu do wę wy so kich bu dyn ków – biu row -
ców i pod usłu gi. Dział kow cy mia sta Opo la są od kil ku
lat za ska ki wa ni zmie nia ny mi po glą da mi Pre zy den ta Mia -

sta Opo la do ty czą cy mi usy tu owa nia w pla nie prze strzen -
nym ogro dów dział ko wych.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Okrę go wy Za rząd Opol -
ski PZD jak i za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go
„Dział ko wiec Opol ski” w Opo lu zgło si li w prze pi so wym
ter mi nie wnio ski do pro jek tu zmian stu dium za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go mia sta Opo la.

W związ ku z po wyż szym w m -cu mar cu zo sta nie zor ga -
ni zo wa ne w sie dzi bie OZO PZD spo tka nie z pre ze sa mi 
i człon ka mi za rzą dów ogro dów dział ko wych z te re nu mia -
sta Opo la, na któ re Pa na Po sła ser decz nie za pra sza my 
– pro si my tyl ko o po da nie do god ne go dla Pa na ter mi nu.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia
/-/ An to ni na Bo roń

Opo le, 2 mar ca 2010 r.

15. In ne kon se kwen cje dla osób na ru sza jà cych prze pi sy o nie za miesz ki wa niu 
i sa mo wo li bu dow la nej na dział kach

Wi tam i chcia ła bym po dzie lić się pew ną re flek sją!
Bar dzo mi się po do ba ją i uwa żam za na praw dę daw no

ocze ki wa ne i słusz ne Wa sze uchwa ły, że oso by któ re ma -
ją sa mo wo lę bu dow la ną, lub miesz ka ją na dział kach nie
mo gą być człon ka mi Za rzą dów ROD!

Uwa żam, że idąc za cio sem spra wie dli wie by ło by, że by
te oso by nie mo gły być ty po wa ne do od zna czeń PZD, czy
być ju ro ra mi w róż nych kon kur sach ogro do wych gdzie
trze ba oce niać dział kow ców, któ rzy sto su ją się do re gu la -
mi nu PZD. Mo im zda niem by ło by to lo gicz ną kon ty nu -
acją tam tych uchwał i spra wie dli we! 

Po zdra wiam 
Wan da Czer nie je wicz z Po zna nia

16. Przed wy bo ra mi

W świe tle zbli ża ją cych się wy bo rów par la men tar nych i
sa mo rzą do wych wzra sta za in te re so wa nia spo łecz no ścią

dział kow ców. Użyt kow ni cy dzia łek są du żym elek to ra -
tem, któ ry mo że ode grać zna czą ca ro lę w wy bo rach, tak -
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że sa mi dział kow cy za czę li in te re so wać się bar dziej po li -
ty ką. Dzia ła nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, pra ce 
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i ze szło rocz ny pro jekt no -
we li za cji Usta wy o ROD zło żo ny przez PiS. spo wo do wa -
ły, że dział kow cy uważ niej pa trzą na kan dy da tów i py ta ją
ja kie są ich po glą dy na te mat ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Za in te re so wa nie ta kie wy ka zał pre zes ROD 
w Ka mie niu Po mor skim Pan Je rzy Mań czak. Zwró cił się
on z py ta niem do Pa na Kon stan te go Oświę cim skie go Po -

sła na Sejm RP ja kie dzia ła nia po dej mu je PO i czy po jed -
nu je nad no we li za cja Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych.

W od po wie dzi uzy skał in for ma cję, że w trak cie trwa nia
IV ka den cji Sej mu PO nie przy go to wy wa ła żad nych no -
we li za cji usta wy o ogro dach dział ko wych.

Pan Po seł pod kre ślił, że ta kie pra ce nie mo gą to czyć się
bez udzia łu za in te re so wa nych czy li dział kow ców.

AM

17. Na ra da wi ce pre ze sów i in struk to rów eta to wych OZ PZD 
w War sza wie 4-5 mar ca 2010 r.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w dniach 4-5 mar ca 2010 r. zor ga ni zo wa ła w War sza wie
ko lej ną na ra dę wi ce pre ze sów Okrę go wych Za rzą dów od -
po wie dzial nych za spra wy ogrod ni cze, a więc za za go spo -
da ro wa nie i mo der ni za cję ogro dów i dzia łek oraz pro mo-
wa nie i upo wszech nia nie oświa ty ogrod ni czej.

W na ra dzie uczest ni czy li też eta to wi in struk to rzy OZ -
ów, któ rych głów nym za da niem jest re ali za cja sta tu to -
wych za dań w za kre sie ogrod nic twa.

Ce lem na ra dy by ło przed sta wie nie i prze dys ku to wa nie
z uczest ni ka mi wszyst kich ak tu al nych pro ble mów wy stę -
pu ją cych w Związ ku, bę dą cych w za kre sie dzia ła nia spo -
łecz nych i eta to wych służb ogrod ni czych. 

Na ra dę otwo rzył pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge niusz
Kon drac ki, któ ry przed sta wił in for ma cję o ak tu al nej sy -
tu acji PZD oraz omó wił naj waż niej sze za da nia Związ ku 
w za kre sie za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ROD 
i udzia łu in struk to rów SSI w pla no wa nych na 2010 r. prze -
glą dach za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ogro dów.
Bar dzo waż nym pro ble mem po ru szo nym przez pre ze sa
PZD E. Kon drac kie go by ło zna cze nie szko leń dla kan dy -
da tów na człon ków związ ku oraz ana li za wy ni ków do ty -
czą cych ilo ści prze szko lo nych no wych dział kow ców 
w po szcze gól nych okrę gach w 2009 ro ku.

Pod kre ślo no rów nież wa gę i zna cze nie szko leń in struk -
ta żo wych i po ka zów cie cia drzew. Bar dzo zły stan drzew
i krze wów na dział kach jest do wo dem na to, że drze wa są
przy ci na ne nie pra wi dło wo lub w ogó le nie są cię te. Na tej
pod sta wie na le ży są dzić, że wie dza teo re tycz na i umie jęt -
no ści prak tycz ne do ty czą ce cię cia drzew są nie wy star cza -
ją ce. W związ ku z tym na le ży do sko na lić umie jęt no ści
prak tycz ne po przez udział in struk to rów SSI i dział kow -
ców w po ka zach de mon stru ją cych tech ni kę cię cia. Pod -
czas na ra dy przed sta wi cie le wy dzia łu pre zy dial ne go  KR
PZD –M. Pa ku ła i K. Du dziń ska przed sta wi li  in ne waż -
ne dla Związ ku  te ma ty  zwią za ne ści śle  z   pla nowa nymi
prze glą da mi  za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD 

– bu dow nic two na dział kach oraz ro la i za da nia okrę -
go wych za rzą dów OZ i za rzą dów ROD w za kre sie bu -
dow nic twa,

– za miesz ki wa nie i za mel do wa nie na dział kach, re gu la -
cje, ro la OZ -ów i za rzą dów ROD,

– przy dział dzia łek zgod ny z po li ty ką i re gu la mi nem
związ ku

Przed sta wio no rów nież pro jek ty uchwał w spra wie
prze pro wa dze nia prze glą dów za go spo da ro wa nia i funk -
cjo no wa nia ROD oraz za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sty -
wa nia dzia łek w ROD, w spra wie bu dow nic twa po nad-
nor ma tyw ne go, za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział -
kach w ROD oraz w spra wie kry te riów przy dzia łu dzia łek
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy ni ka ją cych z ich
usta wo wych funk cji.

Osob ny blok te ma tycz ny po świę co ny był za gad nie niom
ści śle zwią za nym z ro lą i za da nia mi służb in struk tor skich.
Ta część na ra dy mia ła for mę wy mia ny do świad czeń i dys -
ku sji po mię dzy in struk to ra mi. I tak: 

– in struk tor KR ds. ogrod nic twa Ali cja Gu rzyń ska
przed sta wi ła za da nia służb in struk tor skich w za kre sie za -
go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek oraz
upo wszech nia nia wie dzy ogrod ni czej w tym me to dy ki
pro wa dze nia szko leń, dzia łal no ści kon kur so wej, upo -
wszech nia nia li te ra tu ry fa cho wej. Po ru szo no rów nież pro -
blem we ry fi ka cji służ by in struk tor skiej oraz na bo ru
no wych in struk to rów,

– in struk tor eta to wy OZ Pod la skie go Cze sław Krysz -
kie wicz po dzie lił swo imi do świad cze nia mi w za kre sie
kie ro wa nia i współ pra cy SSI

– in struk tor eta to wy OZ Ślą skie go Ma ria Gi biec przed -
sta wi ła ro lę i funk cjo no wa nie ośrod ków szko le nio wych

– in struk tor eta to wy OZ Ma zo wiec kie go Zo fia Rusz -
kow ska przy bli ży ła te mat nad zo ru nad za go spo da ro wa -
niem no wych ROD i dzia łek w tych ogro dach.

Przed sta wi ciel ki dział kow ca Mał go rza ta Maj kow ska 
i Ewa Ko wal czyk przed sta wi ły no wo ści wy daw ni cze, dys -
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try bu cję oraz zna cze nie wy daw nic twa w upo wszech nia niu
wie dzy ogrod ni czej. Wszy scy uczest ni cy na ra dy zo sta li wy -
po sa że ni przez KR w li te ra tu rę fa cho wą w po sta ci ksią żek
o te ma ty ce ogrod ni czej oraz ka len da rze na 2010 rok.

Bar dzo waż nym i wciąż ak tu al nym te ma tem za rów no dla
in struk to rów jak i dla dział kow ców jest pro blem ochro ny
ro ślin na dział kach. W związ ku z tym z du żym za in te re so -
wa niem spo tkał się wy kład prof. K. Wie cha z UR w Kra ko -
wie na te mat „ Ochro na ro ślin na dział kach w 2010 r.”

Te ma ty ka po ru sza na pod czas na ra dy pro wa dzi ła do wy -
pra co wa nia naj waż niej szych za dań, któ re po win ny być re -
ali zo wa ne przez Okrę go we Za rzą dy oraz służ by spo łecz ne
i eta to we Okrę go wych Za rzą dów.

Przed sta wio ne te ma ty spo tka ły się z du żym za in te re so -
wa niem słu cha czy. Wy wią za ła się ży wa dys ku sja, 
a uczest ni cy na ra dy za da wa li du żo py tań.

Wnio ski, któ re zo sta ły wy pra co wa ne i przed sta wio ne
przez pre ze sa Związ ku spro wa dza ły się do:

– wzmo że nia wy sił ków Okrę go wych Za rzą dów, za rzą -
dów ROD i służb in struk tor skich w za kre sie prze pro wa -
dze nia prze glą dów za go spo da ro wa nia, funk cjo no wa nia
ROD i wy ko rzy sty wa nia dzia łek w 2010 ro ku.

– zwięk sze nia nad zo ru nad za go spo da ro wa niem ogro -
dów i dzia łek, zwłasz cza w za kre sie bu dow nic twa na
dział kach oraz prze strze ga nia re gu la mi nu ROD

– znacz ne go roz sze rze nia pro gra mu szko le nia dział kow -
ców w opar ciu o po ra dy prak tycz ne w ogro dach i po ka zy
cię cia drzew i krze wów

– wy pra co wa nia me tod pro wa dzą cych do zwięk sze nia
ilo ści prze szka la nych kan dy da tów na dział kow ców

– znacz nie więk szych kon tak tów służb in struk tor skich 
z za rzą da mi ROD i dział kow ca mi

– wzmo że nie wy sił ków w za kre sie zwięk sze nia licz by
ośrod ków szko le nio wych 

– do sko na le nia dzia łal no ści Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej po przez zwięk sza nie licz by in struk to rów oraz sys -
te ma tycz ną współ pra cę OZ -ów ze służ bą in struk tor ską.

Uczest ni cy na ra dy by li zgod ni co do ogrom nej ro li służ -
by in struk tor skiej w re ali za cji za pi sów sta tu to wych i prze -
strze ga nia prze pi sów związ ko wych.

Na ra da by ła bar dzo pra co wi ta dla wszyst kich jej uczest -
ni ków, po bu dza ła do ak tyw ne go udzia łu umoż li wia jąc
wy mia nę do świad czeń i wy pra co wa nie wnio sków do dal -
sze go dzia ła nia.

A. Gu rzyń ska

Pra wo użyt ko wa nia dział ki jest nie ro ze rwal nie zwią za -
ne z człon ko stwem w Związ ku. Dla te go też jed na oso ba
mo że użyt ko wać tyl ko jed ną dział kę. Gdy by bo wiem po -
sia da ła np. dwie dział ki, to mu sia ła by mieć dwa człon ko -
stwa. Ta ka sy tu acja jest oczy wi ście wy klu czo na. Po za tym
ogro dy po win ny słu żyć jak naj więk szej licz bie osób. Jest
to uza sad nio ne szcze gól nym cha rak te rem ogro dów dział -
ko wych ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej (art. 4
usta wy o ROD). Ozna cza to, że ogro dy zo sta ły uzna ne za
część in fra struk tu ry, któ rej bez po śred nim prze zna cze niem
jest bie żą ce i nie prze rwa ne za spo ka ja nie zbio ro wych po -
trzeb spo łecz no ści lo kal nych w dro dze świad cze nia usług
po wszech nie do stęp nych. Udo stęp nie nie dział ki w ROD
jest za tem swo istym świad cze niem so cjal nym, wo bec cze -
go pod le ga ono sto sow nym ogra ni cze niom. Dla te go też
ze sta tu tu PZD wprost wy ni ka, że czło nek zwy czaj ny mo -
że użyt ko wać tyl ko jed ną dział kę w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz nie mo że wraz ze swo im współ mał żon -
kiem ubie gać się o nada nie pra wa użyt ko wa nia do dat ko -
wej dział ki (§ 72 ust. 1 i 2 sta tu tu PZD). Przy dział do-

dat ko wej dział ki sta no wi na ru sze nie te go prze pi su i po -
wo du je, że ta ka uchwa ła jest nie waż na z mo cy pra wa, co
po wi nien stwier dzić wła ści wy okrę go wy za rząd.

Je że li zaś cho dzi o kwe stie od szko do wa nia za na nie sie -
nia znaj du ją ce się na bez pod staw nie użyt ko wa nej dział -
ce, to na le ży na wstę pie stwier dzić, że – for mal nie rzecz
bio rąc - mie nie to nie sta no wi wła sno ści oso by, któ ra 
z dział ki ko rzy sta ła na pod sta wie nie waż ne go przy dzia łu.
Ta ka kon sta ta cja wy ni ka z tre ści art. 15 ust. 2 usta wy 
o ROD. Prze pis ten sta no wi, że „na sa dze nia, urzą dze nia 
i obiek ty znaj du ją ce się na dział ce, wy ko na ne lub na by te
ze środ ków fi nan so wych użyt kow ni ka dział ki, sta no wią
je go wła sność”. Z po wyż sze go prze pi su wy ni ka za tem, że
mu szą być speł nio ne dwa pod sta wo we wa run ki, aby da ny
przed miot mógł być uzna ny za wła sność dział kow ca:

1. Mu si być zlo ka li zo wa ny na te re nie dział ki ro dzin nej,
2. Mu si być wy ko na ny lub na by ty ze środ ków fi nan so -

wych użyt kow ni ka dział ki.
Na le ży za zna czyć, że w/w wa run ki mu szą być speł nio -

ne łącz nie, co ozna cza, że brak choć jed ne go z nich jest

VII. PORADY PRAWNE

Czy za rząd mo że przy dzie lić dział kow co wi dru gą dział kę? W ja ki spo sób na le ży roz li czyć się za mie nie na -
nie sio ne na ta kiej dział ce?
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rów no znacz ny z tym, że wła sność do da ne go przed mio tu
nie przy słu gu je. Ta ki spo sób ro zu mie nia te go prze pi su po -
dyk to wa ny jest przede wszyst kim tym, że po wo ła ny 
art. 15 ust. 2 sta no wi istot ny wy ją tek od za sa dy ogól nej,
któ ra gło si, że wła sność wszel kich na nie sień na te re nie
nie ru cho mo ści przy pa da wła ści cie lo wi tej że nie ru cho mo -
ści (za sa da su per fi cies so lo ce dit). Wy jąt ki zaś na le ży za -
wsze od czy ty wać w spo sób ści sły. W kon se kwen cji oso ba,
któ ra nie le gi ty mu je się waż nym przy dzia łem nie po sia da
sta tu su „użyt kow ni ka” dział ki, co w efek cie ozna cza, że 
– w świe tle po wyż sze go prze pi su usta wy o ROD – nie jest
wła ści cie lem na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów znaj du ją cych
się na dział ce.

Na le ży jed nak pod kre ślić, że po wyż szy wnio sek nie jest
rów no znacz ny z bra kiem pra wa za in te re so wa nej oso by do
sto sow nej re kom pen sa ty fi nan so wej, na to miast rzu tu je na
za sa dy do ty czą ce okre śla nia ist nie nia pra wa i ewen tu al -
nie wy so ko ści ta kiej re kom pen sa ty. Znaj dą tu mia no wi -
cie za sto so wa nie prze pi sy Ko dek su cy wil ne go od no szą ce
się do roz li czeń wy ni ka ją cych z na kła dów po czy nio nych
na cu dzej rze czy (art. 226–227 KC). Z prze pi sów tych ge -
ne ral nie wy ni ka, że oso ba ko rzy sta ją ca z dział ki w do brej
wie rze (czy li nie ma ją ca pod staw są dzić, że jej przy dział
jest nie waż ny) mo że żą dać zwro tu na kła dów po czy nio -
nych na dział kę. Na to miast ko rzy sta ją cy w złej wie rze po -
wi nien za sad ni czo przy wró cić stan po przed ni dział ki,
czy li mu si za brać przed mio ty, któ re po łą czył z zaj mo wa -
nym te re nem. 

Trze ba rów nież za zna czyć, że w ana li zo wa nej sy tu acji
po zo sta nie do roz strzy gnię cia kwe stia zwro tu po bra nych
skła dek człon kow skich i in nych opłat sta tu to wych wraz 
z od set ka mi usta wo wy mi, a wy li czo nych od po wierzch ni

dział ki, któ rej przy dział był nie waż ny. Nie ma bo wiem 
w tym za kre sie żad nych pod staw do po bie ra nia po wyż szych
świad czeń. Do ty czy to w szcze gól no ści opła ty in we sty cyj -
nej. Je że li za tem za rząd ogro du za mie rza przy dzie lić przed -
mio to wą dział kę no we mu użyt kow ni ko wi z gro na bli skich
oso by do tych czas z niej ko rzy sta ją cej na pod sta wie nie waż -
ne go przy dzia łu, to rzecz ja sna nie ma sta tu to we go ty tu łu do
zwol nie nia z obo wiąz ku uisz cze nia opła ty in we sty cyj nej
przez oso bę przyj mo wa ną w po czet człon ków Związ ku. Jed -
nak że ist nie je moż li wość, aby – na za sa dzie trój stron ne go
po ro zu mie nia cy wil ne go (prze ka zu) – za rząd ogro du za li -
czył na po czet na leż nej opła ty in we sty cyj nej od po wied nią
kwo tę, pod le ga ją cą zwro to wi oso bie, któ ra ją bez pod staw -
nie uiści ła ze wzglę du na nie waż ny przy dział dział ki.

Na za koń cze nie war to jesz cze za sy gna li zo wać, że nie
spo sób cał ko wi cie wy klu czyć, że w prak ty ce sąd po -
wszech ny – roz pa tru ją cy oma wia ną spra wę – uzna, że do -
ko na ny przy dział był jed nak sku tecz ny i nie ma pod staw
do usu nię cia ko rzy sta ją ce go z zaj mo wa nej dział ki. Ta ka
sy tu acja jest moż li wa, zwłasz cza w przy pad ku po bie ra nia
przez za rząd ogro du skła dek i in nych opłat sta tu to wych.
Sąd mo że bo wiem wów czas dojść do prze ko na nia, że
praw ny sto su nek użyt ko wa nia dział ki na wią zał się w spo -
sób kon klu dent ny, czy li za do ro zu mia ną zgo dą za rzą du
ROD, na to miast błę dy w sto so wa niu sta tu tu PZD nie po -
win ny ob cią żać oso by dzia ła ją cej w do brej wie rze i za -
ufa niu do or ga nów Związ ku. W ta kiej jed nak sy tu acji
od po wie dzial ność cy wil ną bę dą po no si ły oso by dzia ła ją -
ce ja ko człon ko wie za rzą du, któ ry do ko nał bez praw ne go
przy dzia łu dru giej dział ki i to le ro wał ta ki stan rze czy, 
w szcze gól no ści po przez po bie ra nie skła dek i in nych opłat
człon kow skich (zob. § 43 ust. 2 sta tu tu PZD).

 To masz Ter lec ki

Czy za rząd ROD ma pra wo po bie rać do dat ko we opła ty za włą cze nie wzno wie nia do staw ener gii elek trycz -
nej, gdy użyt kow nik dział ki nie za pła cił za prąd choć by je den mie siąc?

Po ru szo ne za gad nie nie ure gu lo wa ne zo sta ło w uchwa le
nr 45/2009 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 31 mar -
ca 2009 r. w spra wie wpro wa dze nia za sad re gu lu ją cych ko -
rzy sta nie z ener gii elek trycz nej w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/2009, s. 23). 
Z § 9 tej uchwa ły wy ni ka bo wiem, że użyt kow nik dział ki
po no si rze czy wi ste kosz ty w kil ku przy pad kach, tj.:

• po now ne go pod łą cze nia ener gii elek trycz nej do dział -
ki wy łą czo nej z wi ny użyt kow ni ka, 

• po now ne go za plom bo wa nia pod licz ni ka roz plom bo -
wa ne go przez użyt kow ni ka, 

• li kwi da cji uszko dzeń urzą dzeń spo wo do wa nych przez
użyt kow ni ka dział ki.

Na le ży za zna czyć, że po wyż szy prze pis obej mu je sy tu -
ację, gdy użyt kow nik zo stał po zba wio ny moż li wo ści ko -

rzy sta nia z ener gii elek trycz nej ze wzglę du na zwło kę 
w uisz cza niu opłat za zu ży tą ener gię. Ta ki przy pa dek mo -
że bo wiem sta no wić pod sta wę do za blo ko wa nia do staw
ener gii przez za rząd ROD, co wów czas na stę pu je z wi ny
użyt kow ni ka. Trze ba jed nak pa mię tać, że ta kie dzia ła nie
jest moż li we tyl ko wte dy, gdy wal ne ze bra nie człon ków
ROD okre śli wcze śniej okres zwło ki w za pła cie za zu ży -
tą ener gię, któ re go prze kro cze nie upo waż nia za rząd do
po zba wie nia za in te re so wa ne go do staw prą du. Na stęp nie
za rząd ROD po wi nien za wia do mić za in te re so wa ne go 
o za mia rze od cię cia ener gii elek trycz nej z ty tu łu nie opła -
ce nia na leż no ści za jej zu ży cie (§ 1 ust. 2 pkt 4 po wo ła nej
uchwa ły). 

Je że li więc na stą pi ło za blo ko wa nie do staw ener gii w po -
wyż szym try bie, to po now ne jej pod łą cze nie ro dzi po stro -
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nie użyt kow ni ka obo wią zek zwro tu za rzą do wi „rze czy -
wi stych kosz tów”, czy li sum fak tycz nie wy dat ko wa nych
w ce lu wzno wie nia do staw ener gii. Nie mo że być tu mo -
wy o ja kich kol wiek do dat ko wych opła tach z po wyż sze go

ty tu łu, gdyż prze pi sy związ ko we nie za wie ra ją żad nych
pod staw umoż li wia ją cych na kła da nie na dział kow ców te -
go ty pu ob cią że nia.

To masz Ter lec ki

Czy wal ne ze bra nie mo że uchwa lać kar ne od set ki za zwło kę w za pła cie na leż no ści przez dział kow ców z da -
ne go ogro du?

Wal ne ze bra nie człon ków ROD po dej mu je sze reg waż -
nych de cy zji dla funk cjo no wa nia ogro du. Wśród nich trze -
ba wy mie nić uchwa la nie sto sow nych opłat okre ślo nych
w § 148 ust. 1 pkt 2 i § 149 ust. 1 re gu la mi nu ROD. W za -
kre sie fi nan so we go ob cią ża nia dział kow ców obo wią zu je
za sa da, że or ga ny Związ ku (w tym wal ne ze bra nie) mo gą
na kła dać sto sow ne obo wiąz ki fi nan so we, pod wa run kiem
jed nak, że sta tut PZD lub re gu la min ROD ja sno je do te -
go upo waż nia ją. Mu si ist nieć za tem kon kret na pod sta wa
praw na. Je że li zaś cho dzi o usta la nie przez wal ne ze bra nie
„kar nych od se tek”, to bra ku je ta kich pod staw w obo wią -
zu ją cych prze pi sach związ ko wych. Ozna cza to więc, że

wal ne nie mo że usta na wiać po dob nych od se tek za zwło -
kę. Tym bar dziej, że sta tut PZD już prze są dził tę kwe stię
sta no wiąc, że w przy pad ku zwło ki w uisz cze nie przez
dział kow ca na leż no ści obo wią za ny jest on do jej ure gu -
lo wa nia wraz z obo wią zu ją cy mi od set ka mi usta wo wy mi.
Sko ro więc sta tut, ja ko naj wyż szy akt we wnątrz związ ko -
wy, ure gu lo wał już tę spra wę w spo sób sta now czy, to ża -
den or gan Związ ku nie mo że zmie niać tej za sa dy. A za tem
uchwa ła wal ne go ze bra nia sprzecz na z tą za sa dę by ła by z
mo cy pra wa nie waż na, czy li nie mia ła by mo cy obo wią -
zu ją cej. Stwier dze nie nie waż no ści ta kiej uchwa ły na le ża -
ło by do kom pe ten cji wła ści we go okrę go we go za rzą du. 

To masz Ter lec ki

Kto stwier dza nie waż ność wal ne go ze bra nia?

Oce na i de cy zja w tym przy pad ku na le ży tyl ko i wy -
łącz nie do okrę go we go za rzą du. Wnio sek o stwier dze nie
nie waż no ści wal ne go ze bra nia skła da pre zy dium okrę go -
we go za rzą du. To do okrę go we go za rzą du na le ży oce na
czy zo sta ły na ru szo ne prze pi sy for mal ne i czy w związ ku
z tym mia ło to wpływ na prze bieg i wy nik wal ne go ze -
bra nia. Je że li oso ba ob słu gu ją ca ze bra nie stwier dzi, że na -
stą pi ło na ru sze nia prze pi sów do ty czą cych zwo ła nia 

i prze bie gu wal nych ze brań po win na nie zwłocz nie po in -
for mo wać o tym okrę go wy za rząd, a ten z ko lei wi nien na
pod sta wie do ku men tów, bądź prze pro wa dzo nej kon tro li
usta lić stan fak tycz ny i sto pień na ru sze nia pra wa związ ko -
we go. Je że li sy tu acja te go wy ma ga, ko niecz ne jest zwo ła -
nie po sie dze nia okrę go we go za rzą du, aby pod jąć de cy zje
zmie rza ją ce do przy wró ce nia sta nu zgod ne go z pra wem
związ ko wym w tym ROD.

KD

Plan za go spo da ro wa nia ogro du

W świe tle § 92 re gu la mi nu ROD pod sta wą bu do wy, wy -
po sa że nia i urzą dze nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go
jest plan za go spo da ro wa nia, któ ry za twier dza pre zy dium
okrę go we go za rzą du. Plan za go spo da ro wa nia opar ty jest
na pod kła dzie geo de zyj nym, okre śla gra ni ce ogro du, je go
po dział na dział ki z za zna cze niem ich gra nic, po wierzch -
ni i nu me ra cji oraz pod sta wo wą in fra struk tu rę ogro du
dział ko we go. Za rząd ROD od po wie dzial ny jest za zgod -
ność za go spo da ro wa nia ogro du z obo wią zu ją cym pla nem.
W efek cie wszel kie zmia ny prze zna cze nia te re nu, zmia ny
gra nic dzia łek mo gą się od by wać tyl ko i wy łącz nie po -
przez zmia nę w pla nie za go spo da ro wa nia ogro du. Ta ka

zmia na na stę pu je w opar ciu o uchwa łę wal ne go ze bra nia
przy ję tą na wnio sek za rzą du ogro du, po za twier dze niu
przez pre zy dium okrę go we go za rzą du, któ ry spra wu je
nad zór nad za go spo da ro wa niem ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go. Kon se kwent nym na stęp stwem po wyż szych prze -
pi sów są re gu la cje związ ko we od no szą ce się do dział ki.
Sta no wi ona bo wiem pod sta wo wą jed nost kę prze strzen -
ną w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, któ rej po wierzch -
nia i gra ni ce win ny być zgod ne z pla nem za go spo da ro -
wa nia ogro du i nie pod le ga po dzia ło wi. Stąd, wy łącz nym
pra wem w spra wie po wierzch ni i gra nic kon kret nych dzia -
łek jest plan za go spo da ro wa nia ogro du, wo bec cze go nie
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ma ją ja kie go kol wiek zna cze nia praw ne go od mien ne po -
sta no wie nia w tym za kre sie, wy ni ka ją ce zwłasz cza ze
zgo dy są sia dów lub za rzą du ROD. W re zul ta cie czło nek
Związ ku nie ma pra wa na ru szać gra nic dział ki (§ 15 ust.
3 sta tu tu PZD), nie mo że sa mo dziel nie wy ko ny wać w
ogro dze niu fur tek, bram na wet wów czas gdy ogro dze nie
ze wnętrz ne ROD jest jed no cze śnie ogro dze niem dział ki.

W przy pad ku stwier dze nia, że ta kie na ru sze nie in fra struk -
tu ry ma miej sce Za rząd obo wią za ny jest we zwać dział -
kow ca do przy wró ce nia sta nu zgod ne go z pla nem
za go spo da ro wa nia ROD. W przy pad ku nie za sto so wa nia
się do te go we zwa nia Za rząd ma pra wo na ło żyć na człon -
ka Związ ku sank cje sta tu to we.  

KD

RPO dr Ja nusz Ko cha now ski za nie po ko jo ny II ter mi nem wal ne go ze bra nia w ROD

W ostat nich dniach Rzecz nik Praw Oby wa tel skich dr
Ja nusz Ko cha now ski spo ro swej uwa gi po świę cił ogro -
dom dział ko wym i PZD. Je go wąt pli wo ści bu dzić za czął
§ 79 sta tu tu PZD. Prze wi du je on, że w przy pad ku ni skiej
fre kwen cji na wal nym ze bra niu człon ków ROD, moż li we
jest wy zna cze nie tzw. II ter mi nu, w trak cie któ re go
uchwa ły są po dej mo wa ne nie za leż nie od fre kwen cji. Roz -
wią za nie to obo wią zu je od dzie się cio le ci i jak do tych czas
nikt, kto ma więk sze po ję cie o funk cjo no wa niu ROD, nie
kwe stio no wał go. Po nie waż jed nak wzbu dzi ło ono wąt -
pli wo ści sa me go RPO, uzna li śmy, że war to je przy bli żyć.

Zgod nie z § 74 Sta tu tu wal ne ze bra nie jest naj wyż szym
or ga nem sa mo rzą du PZD w ogro dzie. Pra wo uczest ni cze -
nia w nim za gwa ran to wa no każ de mu człon ko wi da ne go
ROD. W ten spo sób re ali zo wa na jest obo wią zu ją ca 
w PZD za sa da, iż każ dy z dział kow ców ma moż li wość
ak tyw ne go uczest nic twa w funk cjo no wa niu Związ ku. 

Oczy wi ście, z uwa gi na ko niecz ność za pew nie nia efek -
tyw ne go dzia ła nia or ga ni za cji, uczest nic two to czę ścio wo
przy bie ra po stać udzia łu po śred nie go, tj. po przez re pre -
zen tan tów. Jed nak na naj niż szym szcze blu PZD (w ROD),
re gu łą jest bez po śred ni udział dział kow ców w po dej mo -
wa niu naj waż niej szych de cy zji do ty czą cych ogro du. Ma
to miej sce pod czas co rocz nych wal nych ze brań, do któ -
rych kom pe ten cji na le ży m.in.: usta le nie licz by i wy bór
człon ków za rzą du i ko mi sji w ROD oraz roz li cza nie ich
dzia łal no ści; de cy zja o in we sty cjach; uchwa la nie rocz -
nych pre li mi na rzy fi nan so wych, wy so ko ści opłat słu żą -
cych fi nan so wa niu dzia łal no ści ogro du i in we sty cji;
po dej mo wa nie de cy zji o pra cach na rzecz ROD.

Do ze brań na le ży więc roz strzy ga nie o kwe stiach ma ją -
cych bez po śred nie prze ło że nie na in te re sy dział kow ca.
Dla te go w PZD za wsze przy wią zy wa no ol brzy mią wa gę
do jak naj licz niej sze go udzia łu w ze bra niach. Wy ra zem
tej tro ski są co rocz ne ape le o uczest nic two w ze bra niach
wy wie sza ne w ogro do wych ga blo tach, ale przede wszyst -
kim wpro wa dzo ne w Sta tu cie PZD (§ 78) i Re gu la mi nie
ROD (§ 26) gwa ran cje praw ne do stę pu do in for ma cji 
o ter mi nie i przed mio cie ob rad wal ne go ze bra nia. 

Przy wo ła ne prze pi sy ob li gu ją za rząd ROD do pi sem ne -
go za wia do mie nia każ de go z dział kow ców na co naj mniej
14 dni przed ter mi nem (za po śred nic twem pocz ty lub bez -
po śred nio za po kwi to wa niem) o ter mi nie, miej scu i po -

rząd ku ob rad. W za wia do mie niu, po win na być rów nież
za war ta in for ma cja o miej scu, ter mi nie i go dzi nach wy ło -
że nia ma te ria łów spra woz daw czych. 

Po wyż szy me cha nizm sta no wi za bez pie cze nie pra wa
dział kow ca do bez po śred nie go udzia łu w po dej mo wa niu
de cy zji do ty czą cych je go obo wiąz ków zwią za nych z użyt -
ko wa niem dział ki. In ną spra wą jest fak tycz ne ko rzy sta nie
przez dział kow ców z przy słu gu ją cych im praw, cze go
prze ja wem jest fre kwen cja. W po szcze gól nych ogro dach
by wa z tym róż nie. W 2009 r. śred nia fre kwen cja wy nio -
sła za le d wie 30%. Stan ten nie jest mo że za do wa la ją cy,
jed nak za rzą dy ROD nie mo gą ni ko go zmu sić do przy by -
cia na wal ne. Udział w za rzą dza niu ogro dem po przez
uczest nic two w ze bra niach ROD jest de fac to pra wem, 
a nie obo wiąz kiem. Po za wy klu cze niem się z po dej mo -
wa nia de cy zji, nie obec ność na nim nie nie sie dla dział -
kow ca żad nych ne ga tyw nych kon se kwen cji. W re zul ta cie
w gre miach tych uczest ni czy nie rzad ko sto sun ko wo nie -
wiel ka część człon ków da ne go ROD. 

Jak wspo mnia no już wcze śniej, kom pe ten cje wal ne go
ze bra nia obej mu ją upraw nie nie do po dej mo wa nia de cy -
zji ma ją cych zna cze nie dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ogro du. Nie moż ność ich pod ję cia po wo do wał by pa ra liż
de cy zyj ny w ROD, a co za tym idzie, za gra ża ła by je go
funk cjo no wa niu. Dla te go też ko niecz ne by ło wpro wa dze -
nie me cha ni zmów, któ re w przy pad ku bra ku za in te re so -
wa nie ze stro ny dział kow ców (cze go prze ja wem jest ni ska
fre kwen cja) za pew nią prze bieg pro ce su de cy zyj ne go. Stąd
za war ta w § 79 Sta tu tu PZD pró ba po go dze nia pra wa
dział kow ca do współ de cy do wa nia o spra wach ogro du, 
z pra wem ogó łu dział kow ców do użyt ko wa nia dział ki 
w spraw nie za rzą dza nym ROD. 

Zgod nie z § 79 ust. 1, uchwa ły wal ne go są pra wo moc -
ne, je że li po dej mo wa no je przy obec no ści po nad po ło wy
człon ków ROD. Tak więc wpro wa dzo no wy móg od po -
wied niej fre kwen cji dla waż no ści uchwał ze brań. Jed nak
w nie któ rych ROD, z uwa gi na nie wiel kie za in te re so wa -
nie dział kow ców udzia łem w wal nych, wy móg za cho wa -
nia te go wa run ku mógł by pro wa dzić do pa ra li żu or ga ni-
za cyj ne go. Dla te go wpro wa dzo no moż li wość od stęp stwa
od za sa dy. W § 79 ust. 2 Sta tu tu prze wi dzia no, iż w za -
wia do mie niu o zwo ła niu ze bra nia moż li we jest za zna cze -
nie, że w przy pad ku bra ku od po wied niej fre kwen cji,
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wy zna czo ny zo sta je II ter mi nu wal ne go (co naj mniej pół
go dzi ny po ter mi nie roz po czę cia I), pod czas któ re go mo -
gą być pod ję te uchwa ły obo wią zu ją ce wszyst kich człon -
ków ROD, bez wzglę du na licz bę obec nych. Na le ży
za zna czyć, że wa run kiem, od któ re go uza leż nio no po dej -
mo wa nie uchwał nie za leż nie od po zio mu fre kwen cji, jest
za war cie in for ma cji o ta kiej moż li wo ści w za wia do mie niu
do star czo nym do ogó łu dział kow ców. Tak więc zgod nie 
z za sa dą, „chcą ce mu nie dzie je się krzyw da”, je że li ktoś
re zy gnu je z udzia łu w ze bra niu, to po wi nien się li czyć, że
in ni po dej mą de cy zję za nie go.

Roz wią za nie to jest po wszech nie ak cep to wal ne, a z pró -
ba mi pod wa że nia spo ty ka się je dy nie spo ra dycz nie. Kry -
ty cy za rzu ca ją mu rze ko mo nie de mo kra tycz ny cha rak ter
– umoż li wia po dej mo wa nie wią żą cych dla więk szo ści de -
cy zji przez mniej szość. Do ich gro na do łą czył wła śnie
RPO. Sy tu acja ta mu si dzi wić. Po pierw sze, me cha nizm
wpro wa dzo ny w Sta tu cie PZD nie jest ni czym nad zwy -
czaj nym, ana lo gicz ny funk cjo nu je w in nych or ga ni za cjach

spo łecz nych, cho ciaż by w PCK. Po dru gie Sta tut był ba -
da ny przez kom pe tent ny sąd re je stro wy, któ ry nie zgło sił
do nie go żad nych za strze żeń. Po trze cie wresz cie, idąc to -
kiem ro zu mo wa nia pre zen to wa nym przez dr Ja nu sza Ko -
cha now skie go, on rów nież zo stał wy bra ny w opar ciu o akt
praw ny, któ re mu na le ży za rzu cić, że jest na wet mniej de -
mo kra tycz ne niż Sta tu tu PZD. Kon sty tu cja RP nie sta wia
żad ne go wy mo gu fre kwen cji przy wy bo rach Pre zy den ta
RP, do Sej mu i Se na tu. Ma ło te go, Kon sty tu cja obo wią zu -
je nas wszyst kich choć przy ję to ją w re fe ren dum, w któ -
rym uczest ni czy ło za le d wie 42% upraw nio nych oby -
wa te li. 

Po wsta je więc py ta nie, cze mu na praw dę ma słu żyć ta
ko lej na, nie zwy kle „waż ka” ini cja ty wa dr Ja na Ko cha -
now skie go? Dla cze go, po słu gu jąc się au to ry te tem urzę du
RPO wy su wa wo bec PZD bez pod staw ne, wręcz bez sen -
sow ne za rzu ty, przez co pod wa ża spo łecz ny wi ze ru nek
ogro dów i or ga ni za cji dział kow ców?

r.pr. Bar tło miej Piech 
Biu ro KR PZD

Prze pi sy związ ko we nie okre śla ją miej sca od by wa nia
wal ne go ze bra nia, a je dy nie do ja kie go ter mi nu po win no
się do być, jest to jed nak nie mniej waż ny czyn nik, wpły -
wa ją cy za rów no na prze bieg ze bra nia, ale tak że na je go
fre kwen cję.

Wia do mym jest, że nie wszyst kie ogro dy w Pol sce po -
sia da ją świe tli cę, czy dom dział kow ca, któ ry mógł zo stać
do te go ce lu wy ko rzy sta ny lub też nie każ dy jest do sta -
tecz nie du ży. Na le ży za tem pa mię tać, że szcze gól nie ze -
bra nie spra woz daw czo – wy bor cze po win no być zor ga ni -

zo wa ne w spo sób za pew nia ją cy je go pra wi dło wy i spraw -
ny prze bieg. Za da niem za rzą du ROD jest or ga ni za cja
miej sca, w któ rym ma ono się od być przy bra ku moż li -
wo ści od by cia go w ogro dzie. Jed ną z moż li wo ści jest po -
ro zu mie nie z za rzą dem in ne go ogro du, któ ry po sia da te go
ro dza ju in fra struk tu rę na swo im te re nie, moż na rów nież
wy na jąć sa lę, świe tli cę szkol ną i in. znaj du ją ce się w oko -
li cy lub zwró cić się do okrę go we go za rzą du o po moc w
zna le zie niu od po wied nie go miej sca za pew nia ją ce go od -
po wied nią ilość miejsc dla dział kow ców.

PM

VIII. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Warunki w jakich powinno odbywaç si´ walne zebranie 

2. I i II ter min wal ne go ze bra nia

Na pod sta wie § 79 sta tu tu PZD wal ne ze bra nie w ro -
dzin nym ogro dzie dział ko wym mo że od być się w pierw -
szym, bądź dru gim ter mi nie. Do ty czy to wal nych ze brań
spra woz daw czych, spra woz daw czo – wy bor czych, a tak -
że ze brań kół, nie do ty czy na to miast kon fe ren cji de le ga -
tów, któ re od by wa ją się tyl ko w pierw szym ter mi nie, a
do waż no ści po dej mo wa nych uchwał ko niecz na jest
obec ność co naj mniej po ło wy licz by wy bra nych de le ga -
tów. Wal ne ze bra nie od by wa ją ce się w pierw szym ter mi -

nie jest waż ne, gdy obec na jest co naj mniej po ło wa człon -
ków zwy czaj nych da ne go ogro du. Na le ży przy tym pa -
mię tać, że fre kwen cję na ze bra niu li czy się bio rąc pod
uwa gę ilość człon ków zwy czaj nych da ne go ROD, nie zaś
licz bę dzia łek.

Ze bra nie w dru gim ter mi nie mo że od być się w przy naj -
mniej pół go dzin nym od stę pie cza so wym od wy zna czo nej
go dzi ny pierw sze go ter mi nu. W za wia do mie niu o wal nym
ze bra niu na le ży za wrzeć in for ma cję o moż li wo ści od by -
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cia ze bra nia w dru gim ter mi nie i o fak cie, iż pod ję te na ta -
kim ze bra niu uchwa ły są waż ne i obo wią zu ją wszyst kich
człon ków zwy czaj nych PZD.

Zgod nie z § 80 sta tu tu PZD na ze bra niu w dru gim ter -
mi nie nie jest ko niecz na obec no ści więk szo ści człon ków
da ne go ROD. 

PM

3. Kon fe ren cja De le ga tów

Kon fe ren cja de le ga tów w ROD zgod nie z § 75 ust. 1
sta tu tu PZD mo że się od być w ogro dach po sia da ją cych
po nad 300 człon ków zwy czaj nych PZD lub skła da ją cych
się z kil ku te re nów. W dru gim przy pad ku nie mu si być już
speł nio ny pierw szy wa ru nek (po nad 300 człon ków), 
a więc mo że się od by wać kon fe ren cja de le ga tów bez
wzglę du na ilość człon ków Związ ku. De cy zję o tym, czy
w ogro dzie od by wać się bę dzie wal ne ze bra nie, czy też
kon fe ren cja, po dej mu je za rząd ROD. Je że li ma się od być
kon fe ren cja de le ga tów de cy zję po win no się pod jąć od po -
wied nio wcze śnie, po nie waż mu szą ją po prze dzić ze bra -
nia w ko łach, na któ rych za rząd przed sta wi ma te ria ły
spra woz daw cze, a dział kow cy wy bio rą de le ga tów na kon -
fe ren cję we dług za sad usta lo nych przez za rząd ROD. Na -
le ży pa mię tać, że do ze brań kół ma ją od po wied nie
za sto so wa nie prze pi sy do ty czą ce zwo ły wa nia wal nych ze -

brań, a więc na le ży dział kow ców za wia do mić na pi śmie o
ter mi nie i miej scu ze bra nia z po da niem in for ma cji o I i II
ter mi nie. Kon fe ren cja De le ga tów, tak jak wal ne ze bra nia
mu si od być się do 30 kwiet nia br. Dla te go wła śnie ko -
niecz ne jest od po wied nio wcze śniej przy go to wa nie ma te -
ria łów spra woz daw czych, aby moż na by ło przed sta wić je
na ze bra niach kół. Na le ży rów nież do dać, iż zgod nie 
z § 17 ust. 5 re gu la mi nu ROD do kom pe ten cji kół na le ży
opi nio wa nie przed sta wio nych ma te ria łów spra woz daw -
czych. De le ga ci wy bra ni na ze bra niach kół za cho wu ją
man dat tyl ko na kon fe ren cję, na któ rą zo sta li wy bra ni, 
a więc każ dą kon fe ren cję de le ga tów mu szą po prze dzać
wy bo ry w ko łach. Po od by ciu kon fe ren cji, każ dy z wy -
bra nych de le ga tów po wi nien po in for mo wać dział kow ców
w ko łach o prze bie gu kon fe ren cji, a tak że o pod ję tych
uchwa łach.

KD

4. Kto ma pra wo udzia łu w wal nym ze bra niu?

Wal ne ze bra nie jest or ga nem Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, a więc pra wo udzia łu ma ją wszy scy człon ko wie
Związ ku z da ne go ogro du. Istot ne jest to, że pra wa człon -
kow skie moż na wy ko ny wać tyl ko oso bi ście, dla te go nikt
nie mo że brać czyn ne go udzia łu w wal nym ze bra niu 
w za stęp stwie człon ka Związ ku. Aby spra wa by ła ja sna,
za rząd ogro du wi nien przed ze bra niem po czy nić ta kie
przy go to wa nia, aby ko mi sja man da to wa mo gła po nad
wszel ką wąt pli wość stwier dzić, że wszy scy obec ni na sa -

li, któ rzy pod pi sa li li stę obec no ści, to człon ko wie PZD.
Naj lep szym roz wią za niem jest po wszech ne uży wa nie le -
gi ty ma cji człon kow skich. Le gi ty ma cja ozna czo na sym bo -
lem „A” upraw nia do czyn ne go udzia łu w wal nym ze -
bra niu. Po wyż sza za sa da do ty czy tak że ze brań w ko łach 
w tych ogro dach, w któ rych od by wa ją się kon fe ren cje de -
le ga tów. Ko niecz ne jest rów nież przy go to wa nie imien -
nych list obec no ści człon ków Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców w ROD.

KD

5. Kto nie mo ̋ e pro wa dziç wal ne go ze bra nia?

Zgod nie z § 47 ust. 5 sta tu tu PZD wal ne go ze bra nia, ani
kon fe ren cji de le ga tów nie mo że pro wa dzić pre zes za rzą -
du ROD (tak że za rzą du ko mi sa rycz ne go), ani prze wod ni -

czą cy ko mi sji re wi zyj nej oraz roz jem czej ROD. Do ty czy
to za rów no wal nych ze brań spra woz daw czych ja i tym
bar dziej wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor czych.

KD

6. Bier ne pra wo wy bor cze na wal nym ze bra niu w ROD

Zgod nie z § 14 pkt 2 sta tu tu PZD każ dy czło nek zwy -
czaj ny da ne go ROD ma pra wo wy bie rać i być wy bie ra -
nym do skła dów or ga nów PZD w ROD, a tak że na prze -

wod ni czą ce go ze bra nia, bądź do skła du ko mi sji uchwał 
i wnio sków, man da to wej i wy bor czej. Od tej za sa dy są
jed nak wy jąt ki, mia no wi cie na pod sta wie § 50 ust. 6 sta -
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tu tu PZD człon ko wie od wo ła ne go or ga nu nie mo gą wcho -
dzić w skład or ga nów po cho dzą cych z wy bo ru do koń ca
na stęp nej ka den cji.

Mał żon ko wie, któ rzy obo je są człon ka mi Związ ku nie
mo gą być wy bra ni do skła du te go sa me go or ga nu, a po -
nad to na pod sta wie § 42 ust. 3 sta tu tu PZD współ mał żo -
nek człon ka or ga nu PZD nie mo że być człon kiem or ga nu
w tej sa mej jed no st ce or ga ni za cyj nej PZD. 

Pod czas wal ne go ze bra nia spra woz daw czo – wy bor cze -
go wy bie ra na jest ko mi sja uchwał i wnio sków, man da to -
wa i wy bor cza, a w sy tu acji przy ję cia do re gu la mi nu ob rad

moż li wo ści taj nych wy bo rów – ko mi sja skru ta cyj na. 
Z wy jąt kiem ko mi sji skru ta cyj nej człon ko wie po zo sta łych
mo gą rów nież ko rzy stać z bier ne go pra wa wy bor cze go 
i kan dy do wać w wy bo rach.

Do dat ko wo zgod nie z Uchwa ła KR PZD Nr 3/V/2008 
w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD uzna je się, że oso ba
ra żą co na ru sza ją ca sta tu to we obo wiąz ki człon ka PZD nie
mo że spra wo wać man da tu w or ga nie Związ ku, a więc nie
po win na kan dy do wać w wy bo rach, bo ewen tu al ny jej wy -
bór mo że być unie waż nio ny przez okrę go wy za rząd.

PM

7. Ja kich uchwał nie mo ̋ e po dej mo waç wal ne ze bra nie?

Wal ne ze bra nie mo że po dej mo wać tyl ko uchwa ły 
w spra wach, do któ rych po sia da sta tu to we kom pe ten cje.
Nie mo że za tem po dej mo wać uchwał za strze żo nych dla
in nych or ga nów Związ ku, ta kich jak:

• wy so kość skład ki człon kow skiej – uchwa la Kra jo wa
Ra da PZD,

• wy so kość wpi so we go – uchwa la okrę go wy za rząd 
w gra ni cach okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę,

• wy so kość opła ty in we sty cyj nej dla no wych człon ków
Związ ku – uchwa la za rząd ROD,

• nie mo że po dej mo wać uchwał w spra wach człon kow -
skich (po zba wie nie człon ko stwa, ka ry po rząd ko we, przy -
ję cie w po czet człon ków PZD) to są spra wy za strze żo ne
dla za rzą du ROD, a w szcze gól nych przy pad kach wska za -

nych w sta tu cie PZD dla pre zy dium okrę go we go za rzą du.
Wal ne ze bra nie nie mo że tak że po dej mo wać uchwał 

w spra wie:
• wy so ko ści od se tek od za le gło ści w opła tach – obo wią -

zu ją od set ki usta wo we,
• na kła da nia kar fi nan so wych na dział kow ców,
• le ga li zu ją cych ra żą ce na ru sze nia pra wa np. zgo da na

bu dow nic two po nadnor ma tyw ne, za miesz ki wa nie i za -
mel do wa nie,

• ob cią żać dział kow ców opła ta mi nie ma ją cy mi pod staw
w prze pi sach związ ko wych, np. opła ta za wjazd i par ko -
wa nie na te re nie ROD, opła ta za ko re spon den cję, za wy -
łą cze nie i włą cze nie do pły wu ener gii elek trycz nej do
dział ki.

MP

8. Gło so wa nie

O ile wal ne ze bra nie nie sta no wi ina czej (mu si to być
za war te w przy ję tym re gu la mi nie ob rad) wszyst kie gło -
so wa nia od by wa ją się jaw nie. Wy bo ry prze wod ni czą ce -
go, pre zy dium, ko mi sji, a na stęp nie za rzą du, ko mi sji
re wi zyj nej, ko mi sji roz jem czej oraz de le ga tów na okrę go -
wy zjazd, a tak że wszyst kie uchwa ły i wnio ski przy cho dzą
zwy kła więk szo ścią gło sów. Zwy kła więk szość gło sów
ozna cza, że „za” od da no wię cej gło sów niż „prze ciw”. Dla
waż no ści wy bo rów, pod ję cia uchwał, nie ma ją zna cze nia
wstrzy mu ją cy się od gło su. Wszyst kie gło so wa nia prze -

pro wa dza prze wod ni czą cy wal ne go ze bra nia. Je że li zaj -
dzie po trze ba do po mo cy w li cze niu gło sów mo że wy zna -
czyć uczest ni czą cych w ze bra niu człon ków Związ ku.
Pra wo do gło so wa nia na wal nym ze bra niu ma każ dy
uczest ni czą cy w nim czło nek Związ ku z da ne go ogro du 
i ma je den głos – do ty czy to tak że mał żon ków, je śli obo -
je są człon ka mi związ ku, każ dy z nich ma pra wo gło su.
Na to miast na kon fe ren cji de le ga tów pra wo gło su ma ja
wy łącz nie de le ga ci wy bra ni na ze bra niach kół.

KD

9. Pro to kół z wal ne go ze bra nia spra woz daw czo – wy bor cze go

Pro to ko lant wy zna cza ny jest na wal nym ze bra niu przez
wy bra ne go wcze śniej prze wod ni czą ce go ze bra nia. Pro to -
ko lan tów mo że być dwóch.  Pro to kół z wal ne go ze bra nia
jest do ku men tem, któ ry ma bar dzo du że zna cze nie in for -

ma cyj ne, z te go po wo du jest ozna cza ny sym bo lem „A”,
czy li ja ko do ku ment wie czy sty, nie pod le ga znisz cze niu
bez zgo dy ar chi wum pań stwo we go i ko niecz ne jest, aby
był prze cho wy wa ny zgod nie ze wska za nia mi in struk cji
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kan ce la ryj nej ROD. Bar dzo istot nym jest, aby pro to kół 
z wal ne go ze bra nia spra woz daw czo – wy bor cze go był ja -
sny przej rzy sty i od da wał wszel kie in for ma cje, o któ rych
by ła na nim mo wa. Pro to kół sta no wi pod sta wę do po -
twier dze nia wszel kich de cy zji i usta leń pod ję tych na ze -
bra niu, któ re ma naj więk szą wła dze w ogro dzie. Pro to kół
po wi nien od zwier cie dlać prze bieg wal ne go ze bra nia, 
w szcze gól no ści stwier dzać, czy ze bra nie od by ło się 
w I czy II ter mi nie, ilość obec nych na ze bra niu człon ków

zwy czaj nych da ne go ROD, skła dy po wo ła nych ko mi sji,
spra wy nad któ ry mi ob ra do wa no, prze bieg dys ku sji, wy -
ni ki gło so wań, prze bieg i wy ni ki wy bo rów, sfor mu ło wa -
ne wnio ski i wy ni ki gło so wań nad wnio ska mi. Zgod nie 
z § 30 re gu la mi nu ROD pro to ko lant pod pi su je pro to kół
po za koń cze niu ze bra nia wraz z je go prze wod ni czą cym, 
a na stęp nie prze ka zy wa ny jest do za rzą du ROD. Do ku -
men ta cja z wal ne go ze bra nia w tym szcze gól nie pro to kół
po wi nien być prze cho wy wa ny ze szcze gól ną sta ran no ścią.

PM

10. Ar chi wi za cja do ku men tów z wal nych ze braƒ

Pod sta wo wym ak tem do ty czą cym te go za gad nie nia jest
in struk cja kan ce la ryj na ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
sta no wią ca za łącz nik do Uchwa ły Nr 33/2001 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia
26 kwiet nia 2001 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go (Biu le tyn nr 3 z 2001 r.).

In struk cja kan ce la ryj na ROD sta no wi, iż do ku men ty po -
cho dzą ce z wal ne go ze bra nia: za wia do mie nia, li sta obec -
no ści, ma te ria ły spra woz daw cze, plan pra cy, wnio ski,
uchwa ły, pro to kół, wy ni ki wy bo rów, a w przy pad ku kon -

fe ren cji de le ga tów tak że an kie ty de le ga tów na kon fe ren -
cję, li sty obec no ści z ze brań kół, pro to ko ły z ze brań kół
na le żą do ka te go rii ar chi wal nej „A”. 

Po wyż sze do ku men ty ma ją zna cze nie hi sto rycz ne 
i ozna cza ne są sym bo lem „A”. Do ku men ty te, ja ko ak ta
wie czy ste, nie pod le ga ją znisz cze niu bez zgo dy ar chi wum
pań stwo we go i ko niecz ne jest, aby by ły upo rząd ko wa ne 
i prze cho wy wa ne zgod nie ze wska za nia mi in struk cji kan -
ce la ryj nej ROD.

PM

11. Po ̋ ycz ki dla ROD na za da nia in we sty cyj ne i re mon to we

W związ ku ze zbli ża ją cym się okre sem wal nych ze brań
war to do ko nać oce ny po trzeb re mon to wych w ROD i za -
pla no wań no we za da nia in we sty cyj ne i re mon to we.

Bio rąc pod uwa gę, nie kie dy ogra ni czo ne moż li wo ści fi -
nan so we ogro dów, Kra jo wa Ra da PZD udzie la po mo cy
w re ali za cji za dań in we sty cyj no -re mon to wych m.in. 
w for mie po ży czek. 

Po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD udzie la -
ne są na pod sta wie wnio sków Za rzą dów ROD, za opi nio -
wa nych przez Okrę go we Za rzą dy PZD, wła ści we na
miej sce po ło że nia ogro du.

Wnio ski o po życz kę po win ny speł niać okre ślo ne wa run -
ki, wy ni ka ją ce z uchwa ły nr 15/2006 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 9 lu te go 2006 r. w spra wie kry te riów
udzie la nia do ta cji i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty -
cyj nych i re mon to wych ob ję tych Otwar tym i Dłu go fa lo -
wym Pro gra mem Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD (Biu le tyn
In for ma cyj ny KR PZD nr 6/2006), jak rów nież z uchwa ły
nr 4/XXIII/2002 Pre zy dium KR PZD z dnia 10.10.2002 r.
w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Fun du szu Sa mo po mo co we go (Biu le tyn In for ma cyj ny KR
PZD nr 9/2002) i uchwa ły nr 80/2003 Pre zy dium KR PZD
z dnia 2.07.2003 r. w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun -
du szu Sa mo po mo co we go Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców (Biu le tyn In for ma cyj ny KR PZD nr 5/2003).

W ce lu otrzy ma nia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co -
we go PZD, wal ne ze bra nie mu si pod jąć uchwa łę w spra -
wie za da nia in we sty cyj no - re mon to we go oraz uchwa łę 
w spra wie za cią gnię cia po życz ki, któ ra win na okre ślać
kwo tę po życz ki, źró dła jej spła ty oraz pro po zy cję okre su
cza su, na ja ki ma być za cią gnię ta. 

Kra jo wa Ra da PZD za chę ca wszyst kie ROD do ko rzy -
sta nia z tej for my po mo cy fi nan so wej, w szcze gól no ści,
że po życz ka z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD jest bar -
dzo ni sko opro cen to wa na (w 2010 r. 3% w ska li ro ku), 
a okres jej spła ty mo że wy nieść na wet do 5 lat (po cząw -
szy od ro ku na stęp ne go po ro ku otrzy ma nia po życz ki). Po -
nad to jest ono przy zna wa na nie za leż nie od otrzy ma nych
przez ROD do ta cji z Fun du szu Roz wo ju PZD i nie ma
żad nych ogra ni czeń co do jej wy so ko ści. 

Opro cen to wa nie po ży czek udzie la nych ROD uwzględ -
nia prze wi dy wa ną in fla cję, aby re al na war tość środ ków
zgro ma dzo nych na Fun du szu Sa mo po mo co wym PZD nie
ma la ła. Dla te go też nie wy stę pu je tu opro cen to wa nie ty pu
ban ko we go, czy też od set ki kar ne. Jed no cze śnie nie ma
moż li wo ści umo rze nia spła ty ca ło ści czy czę ści po życz ki. 

Na le ży rów nież pa mię tać, że Fun dusz Sa mo po mo co wy
PZD po cho dzi z czę ści skład ki człon kow skiej wszyst kich
dział kow ców, z któ re go mo gą ko rzy stać wszyst kie ro dzin -
ne ogro dy dział ko we.

MAK
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– w dniu 16 lutego 2010 r.
• przyjęło materiały na XIV Posiedzenie Krajowej Rady

PZD, w tym sprawozdanie merytoryczne i finansowe za
2009 r., plan pracy na 2010 r., preliminarz finansowy
jednostki krajowej na 2010 r., i in.,

• przyznało dotacje na inwestycje i remonty dla 12 ROD
– łączna kwota 56.850 zł,

• podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia likwi-
dacji częściowej sześciu ROD w Jarosławiu: „Kolejarz”,
„Zdrowie”, „Hutnik I”, „ Malina”, „1000-lecia”, „Sło-
neczne”,

• podjęło uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
częściową likwidację ROD „Stokrotka” w Świdnicy,
„Wspólnota” w Gorzowie Wlkp., „Marchlewskiego” 
w Krotoszynie,

• podjęło Uchwałę Nr 19/2010 w sprawie wygaszenia
prawa użytkowania niektórych działek w ROD „Pod-
zamcze” w Lublinie,

• podjęło Uchwałę Nr 20/2010 i 21/2010 w sprawie
odpłatnego nabycia przez PZD prawa użytkowania
wieczystego działki w ROD „Otowo” w Otowie i działki,
która stanowi teren zamienny za zlikwidowaną część
ROD im. E. Gierczak w Kołobrzegu, 

• podjęło Uchwałę Nr 22/2010 w sprawie skreślenia 
z Rejestru ROD ogrodu „Energetyk” w Chojnicach,

• podjęło Uchwałę Nr 23/2010 w sprawie ustalenia
powierzchni działek użytkowanych, stanowiących
podstawę przygotowania preliminarzy finansowych OZ 
i jednostki krajowej PZD na rok 2010, 

• przyjęło Uchwałę nr 25/2010 w sprawie zasad
użytkowania programu obsługującego Rejestr ROD 
i Uchwalę Nr 26/2010 w sprawie zasad wdrożenia nowego
programu obsługującego Rejestr ROD,

• przyjęło Uchwały Nr 27/2010 i 28/2010 w sprawie
ogłoszenia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku
2010” i „Rodzinny ogród Działkowy Roku 2010”,

• podjęło decyzję w sprawie wydania nieruchomości
zajmowanych przez ROD im. J. Iwaszkiewicza w Bia-
łymstoku w statusie czasowym,

• rozpatrzyło dziewięć odwołań od uchwał prezydiów
OZ – nie uwzględniło siedmiu odwołań utrzymując 
w mocy rozstrzygnięcie prezydium OZ, w pozostałych
przypadkach uchyliło uchwałę prezydium OZ i przekazało
sprawę do ponownego rozpatrzenia.

IX. Z PRAC PREZYDIUM

1. Posiedzenie Prezydium KR:

2. Uchwały Prezydium KR PZD:

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust.1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz
realizując zapisy uchwał Krajowej Rady PZD nr
1/XVIII/05 w sprawie Otwartego Długofalowego Pro-
gramu Rozwoju i Modernizacji ROD i nr 2/XVIII/05 
w sprawie zasad finansowania Otwartego Długofalowego
Programu Rozwoju i Modernizacji ROD- obie z dnia
8.12.05 r. oraz uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr

15/2006 z dnia 9.02.06 r. w sprawie kryteriów udzielania
dotacji i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 
i remontowych objętych Otwartym Długofalowym
Programem Rozwoju i Modernizacji ROD, postanawia:

1. Przyznać ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej
Rady PZD, w ramach Otwartego i Długofalowego
Programu Rozwoju i Modernizacji ROD, dotację 
w kwocie 56 850 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy
osiemset pięćdziesiąt złotych) dla następujących ROD:

UCHWAŁA NR 24/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych w Rodzinnych Ogrodach
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2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2010 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 16 lutego 2010 r.

Opr.  M. Pakuła

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Sto krot ka” w Wie lu niu,
zlo ka li zo wa ny przy ul. Sto dol nia nej 40, za czął funk cjo no -
wać w 1979 r. Po wstał na grun tach prze ka za nych przez
Urząd Mia sta w Wie lu niu na rzecz PZD w Sie ra dzu.  Ogród
po wsta wał w bar dzo trud nych cza sach. Dział kow cy mu sie -

li po ko nać wie le trud no ści, aby „zdo być” ma te ria ły nie -
zbęd ne do za go spo da ro wa nia wy lo so wa nych dzia łek, 
a w szcze gól no ści ma te ria ły bu dow la ne i ogro dze nio we.
Dla te go na na szej ju bi le uszo wej wy sta wie nie za bra kło
plan szy ze skse ro wa ny mi kart ka mi żyw no ścio wy mi.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

BYDGOSZCZ

1 im. Kasprowicza Inowrocław modernizacja sieci wodociągowej 6 000

2 Chemik Bydgoszcz remont sanitariatu przy świetlicy 5 000

3 Olszynka Osielsko naprawa dróg wewnętrznych ogrodu 2 850

4 Formet Bydgoszcz modernizacja hydroforni 4 000

5 Pelikan Szubin modernizacja sieci elektrycznej 5 000

6 Przylesie Srebnica remony szafek energetycznych 2 000

KALISZ

7 Róża Słupca rozbudowa domu działkowca 6 000

ŁÓDZKI

8 Stokrotka Bełchatów wymiana ogrodzenia 6 000

ŁÓDZKI

9 Paproć Kraków elektryfikacja ogrodu 4 000

PODLASKI

10 Pietrasze Wasilków budowa domu działkowca 5 000

11 Borówka Suwałki elektryfikacja ogrodu 6 000

POZNAŃ

12 Karolin Koziegłowy remont świetlicy ogrodowej 5 000

RAZEM 56 850

SKARBNIK
Marian PASIŃSKI

PRE ZES
Eugeniusz KONDRACKI

X. Z ˚YCIA ROD

1. Jubileusz 30-lecia ROD „Stokrotka” w Wieluniu
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Dzię ki de ter mi na cji ów cze snych Za rzą dów i wy sił ko wi
wszyst kich dział kow ców, uda ło się po ko nać prze ciw no -
ści lo su i pięk nie za go spo da ro wać dział ki z uwzględ nie -
niem kwa ter wa rzyw no-sa dow ni czych, ozdob nych i re kre-
acyj nych.

Ze środ ków wła snych wy bu do wa no al tan kę speł nia ją cą
funk cję Dom ku Dział kow ca, któ ry jest sie dzi bą Za rzą du 
i miej scem prze cho wy wa nia do ku men ta cji. W do bu do wa -
nej czę ści go spo dar czej za pew nio ne zo sta ło miej sce na
ko siar kę i in ne urzą dze nia wy ko rzy sty wa ne głów nie przez
go spo da rza do utrzy ma nia po rząd ku i es te ty ki na ter nach
ogól nych prze zna czo nych do wspól ne go użyt ko wa nia.

Obec ny za rząd ogro du w szcze gól ny spo sób dba o pra -
wi dło we za go spo da ro wa nie i es te ty kę po szcze gól nych
dzia łek. Słu żą te mu co rocz ne prze glą dy dzia łek, roz mo -
wy z oso ba mi cza so wo za nie dbu ją cy mi dział ki oraz kon -
kur sy na „wzo ro wą dział kę” i „naj pięk niej szą dział kę”.

W na szym ogro dzie każ da dział ka urze ka swo ją ory gi -
nal no ścią. Wy bu do wa no na nich pięk ne al ta ny, urzą dzo no
cie ka we ką ci ki re kre acyj ne, za dba no o róż no rod ność na -
sa dzeń i upraw. Do brze, ze na si dział kow cy nie zre zy gno -
wa li do tych czas z upra wy wa rzyw ziół, ro ślin ozdob nych,
krze wów i drzew owo co wych. Dzię ki te mu nasz ogród za -
cho wał swój tra dy cyj ny cha rak ter, w któ rym tra dy cja
pięk nie łą czy się z no wo cze sno ścią i mo dą.

Or ga ni zo wa ne Dni Dział kow ca i im pre zy oko licz no -
ścio we o cha rak te rze otwar tym przy cią ga ją co raz wię cej
miesz kań ców po bli skich osie dli miesz ka nio wych, któ rzy
chęt nie przy cho dzą obej rzeć wy sta wy plo nów, ga le rie fo -
to gra ficz ne, uczest ni czyć wspól nie z dział kow ca mi we
Mszy Świę tej, tań czyć na tra wia stej na wierzch ni przy do -
brej mu zy ce. Brać udział w or ga ni zo wa nych kon kur sach
(tak że dla dzie ci), de gu sto wać po tra wy i wy pie ki przy go -
to wa ne na tę oko licz ność przez dział kow ców.

Nasz ogród roz wi ja się i pięk nie je z każ dym ro kiem.
Dzię ki prze pro wa dza nym co rocz nie prze glą dom i upo -
wszech nia nym w ga blo tach in for ma cjom, w co raz więk -
szym stop niu speł nia wy mo gi re gu la mi no we. Cie szy my
się, że nie ma w nim żad nej wol nej dział ki, a na li ście

ocze ku ją cych znaj du je się za wsze kil ka na zwisk. W ro ku
ju bi le uszo wym uda ło nam się „zdo być” nie od płat nie drze -
wo na ta ras i kosz tem spo łecz nym „zło tych rą czek” do -
bu do wać go do Dom ku Dział kow ca. Trze ba jesz cze tyl ko
z po zo sta łych ele men tów wy ko nać me ble na ta ras. Nasz
Za rząd jest otwar ty na róż ne ini cja ty wy spo łecz ne. Dla te -
go w na szym ka len da rium na trwa łe wpi sa ły się Dni dział -
kow ca, Pik ni ki Do żyn ko wo -ju bi le uszo we, zie lo ne lek cje
dla przed szko la ków i młod szych uczniów szko ły pod sta -
wo wej, udział de le ga cji z ko szem do żyn ko wym na gmin -
nych do żyn kach, po moc Spo łecz nej Służ by In struk tor-
skiej, itp. Szko da tyl ko, że w re ali za cji tych wszyst kich
ini cja tyw czyn nie uczest ni czy nie licz na gru pa dział kow -
ców. Ma my na dzie ję, że z każ dym ko lej nym ro kiem to się
zmie ni na lep sze.

Za rząd ogro du po tra fi do ce nić każ de dzia ła nie na rzecz
spo łecz no ści ogro do wej. Z oka zji ju bi le uszu, na Pik ni ku
Do żyn ko wo – ju bi le uszo wym w dniu 28 sierp nia wrę czo -
no za słu żo nym dział kow com 3 zło te od zna ki, 6 srebr nych
i 27 brą zo wych. 

Po nad to Bur mistrz Wie lu nia Mie czy sław Maj cher ufun -
do wał nam 40 dy plo mów i 10 pięk nych ksią żek na na gro -
dy za pra ce spo łecz ne. Dzię ki życz li wo ści i hoj no ści
spon so rów w oso bach pre ze sów wie luń skich in sty tu cji,
skle pów i za kła dów pra cy, mo gli śmy wrę czyć 30 oso bom
na gro dy rze czo we oraz wy róż nić zwy cięz ców ju bi le uszo -
wych kon kur sów. Wspo mógł nas w tym wy dat nie Okrę -
go wy Za rząd Łódz ki. Ser decz nie za to dzię ku je my. 

Dla upa mięt nie nia na sze go ju bi le uszu po sa dzi li śmy przy
Dom ku dział kow ca drzew ko kon gre so we i drzew ko ju bi le -
uszo we, a 27 li sto pa da uczest ni czy li śmy we Mszy Świę tej
od pra wia nej przez ks. kan. Lesz ka Dęb skie go w in ten cji
zmar łych dział kow ców, któ rych na zwi ska w cza sie te go na -
bo żeń stwa zo sta ły wy czy ta ne. Uro czy sto ści ju bi le uszo we
za koń czy wio sen ne Wal ne Ze bra nie i uro czy ste po wi ta nie
wio sny, przy po mi na ją ce lo so wa nie dzia łek. 

Nasz apel kie ro wa ny do dział kow ców jest wciąż ak tu al -
ny – po czuj my się w Sto krot ce jak w praw dzi wej ro dzi nie
al bo przy naj mniej jak w do brym są siedz twie.

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Ma ria Skał

2. No wo rocz ne spo tka nie

W dniu 14.01.2010 r. w świe tli cy Do mu Dział kow ca Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. „Miej ski” w Py rzy cach
/OZ Szcze cin/ od by ło się no wo rocz ne spo tka nie ak ty wu
ROD z przed sta wi cie la mi sa mo rzą du lo kal ne go Spo tka nie
to przy go to wa ne zo sta ło przez za rząd ROD pod prze wod -
nic twem pre zes za rzą du Pa ni Ge no we fy No wic kiej.

Ce lem spo tka nia by ło pod su mo wa nie pra cy za rzą du 
w ro ku ubie głym, oraz tra dy cyj ne prze ka za nie so bie ży -
czeń no wo rocz nych. 

W spo tka niu udział wzię li:
Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Py rzy ce –
Pan Ka zi mierz LI PIŃ SKI,
Wi ce bur mistrz Mia sta i Gmi ny Py rzy ce –
Pa ni Te re sa JA SIŃ SKA,
Rad ny –
Pan Wa len ty DAR CZUK,
Czło nek Pre zy dium PZD OZ Szcze cin –
Pan Cze sław SKO NEC KI,
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Człon ko wie za rzą du, ko mi sji re wi zyj nej, roz jem czej 
i go spo da rze ROD „Miej ski” w Py rzy cach.

Pre zes Za rzą du ROD Pa ni Ge no we fa No wic ka
Zło ży ła wszyst kim ży cze nia no wo rocz ne, oraz po dzię -

ko wa nie dla sa mo rzą du lo kal ne go za do tych cza so wą
współ pra cę.

Bar dzo moc no pod kre śli ła za an ga żo wa nie i po moc Pa -
na bur mi strza i Pa na rad ne go w roz wią za niu nie któ rych
pro ble mów w ogro dzie.

Pan Bur mistrz Ka zi mierz Li piń ski
Prze ka zał ży cze nia no wo rocz ne ca łej spo łecz no ści

dział kow ców i ich ro dzi nom. Ja ko uczest nik I Kon gre su
PZD omó wił to za gad nie nie, pod kre śla jąc ko niecz ność
utrzy ma nia struk tur PZD, co jest gwa ran tem utrzy ma nia
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Pan Rad ny Wa len ty Mar czuk
Ży czył Pa ni Pre zes Za rzą du ROD wy trwa ło ści i re elek -

cji pra cy za rzą du w na stęp nej ka den cji. Bar dzo wy so ko
oce nio na zo sta ła pra ca za rzą du pod prze wod nic twem pa -
ni pre zes i dla te go też uza sad nio nym jest kon ty nu acja te -
go dzie ła w tym gro nie.

Pan Cze sław Sko nec ki 
W imie niu Pre zy dium PZD OZ w Szcze ci nie po dzię ko -

wał za rzą do wi ROD za za pro sze nie na to spo tka nie i zło -
żył wszyst kim ży cze nia no wo rocz ne. Z wiel kim sza -
cun kiem dla Pa na Bur mi strza uczest ni ka I Kon gre su PZD,
w imie niu Pre zy dium OZ w Szcze ci nie, zło żył po dzię ko -
wa nie za za an ga żo wa nie i po par cie dla PZD okre śla jąc je -
go oso bę ja ko, „Przy ja ciel dział kow ców”.

Omó wił też za gad nie nie zbli ża ją cej się kam pa nii wy bo -
rów do sa mo rzą dów, ży cząc ca łej spo łecz no ści ta kie go
„go spo da rza” mia sta, ja kim jest Pan Bur mistrz Ka zi mierz
Li piń ski.

Pa ni wi ce bur mistrz Te re sa Ja siń ska
Wszyst kim dział kow com i ich ro dzi nom zło ży ła ży cze -

nia no wo rocz ne, pod kre śla jąc du żą ro lę funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych na te re nie mia sta Py rzy ce.

Spo tka nie od by ło się przy po czę stun ku ka wą, her ba tą
owo ca mi i sło dy cza mi.

Opra co wał:
/-/ Cze sław Sko nec ki

3. Szko le nie ak ty wu ROD

W so bo tę 16 stycz nia 2010 r. do No we go To my śla na
szko le nie zor ga ni zo wa ne przez OZ PZD w Po zna niu,
przy je cha ło 100 ak tyw nie dzia ła ją cych na rzecz PZD osób
z 23 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z po wia tu gro -
dzi skie go, wolsz tyń skie go, no wo to my skie go i z Bu ku.
Go ściem szko le nia, któ re od by ło się w Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych był bur mistrz No we go To my śla Hen -
ryk Hel wing.

Głów ny mi te ma ta mi szko le nia by ło:
1. ak tu al na sy tu acja w Pol skim Związ ku Dział ko wym 

i Okrę gu Po znań skim, no we za gro że nia oraz no we za da nia
struk tur związ ku wy ni ka ją ce z uchwał KR PZD i OZ PZD.

2. przy go to wa nie i prze pro wa dze nie kam pa nii spra woz -
daw czo -wy bor czej w ROD .

Szko le nie w gru pie pre ze sów i se kre ta rzy prze pro wa -
dzi li człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie Syl -
we ster Chę ciń ski i Jó zef Ka sprzak, w gru pie Ko mi sji
Re wi zyj nych i skarb ni ków czło nek Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej Do ro ta Ze rba, a w gru pie Ko mi sji Roz jem czych
prze wod ni czą cy OKR Ka zi mierz Sto kło sa.

W dys ku sji po ru szo no wie le pro ble mów ogro dów dział -
ko wych, ta kich jak sa mo wo le bu dow la ne, za miesz ki wa nie
na dział kach w al ta nach, czy też no wy pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych.

Ma ciej Ka sprzak

4. Dział kow cy z OZ Âlà skie go PZD u po słan ki B. Kot kow skiej

W dniu 14 – go stycz nia b.r. w Biu rze Po sel skim po słan -
ki Bo że ny Kot kow skiej w Biel sku –Bia łej od by ło się spo -
tka nie no wo rocz ne z udzia łem dział kow ców re pre zen-
tu ją cych Okręg Ślą ski – De le ga tu rę Re jo no wą w Biel sku
– Bia łej.  De le ga cji dział kow ców prze wod ni czył Pre zes
OZ Śl. PZD Je rzy Le śniak. Spo tka nie otwo rzy ła po słan ka
B. Kot kow ska, któ ra w ser decz nych sło wach po wi ta ła ze -
bra nych, a na stęp nie krót ko, choć w spo sób wska zu ją cy
na głę bo ką zna jo mość pro ble mu, omó wi ła ubie gło rocz ną

ba ta lię w par la men cie, o utrzy ma nie praw dział kow ców 
i na sze go związ ku. W od po wie dzi Pre zes OZ Śl. Je rzy Le -
śniak po dzię ko wał p. po seł za jej oso bi ste za an ga żo wa nie
w obro nę praw dział kow ców i po pro sił o dal sze wspar cie,
gdyż Pol ski Zwią zek Dział kow ców na dal jest ata ko wa ny
przez róż ne ugru po wa nia, a na sze śro do wi sko jest za nie -
po ko jo ne in for ma cja mi o ko lej nych pró bach „po pra wie -
nia” Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Dal sza część spo tka nia upły nę ła na swo bod nej wy mia nie
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zdań, po świę co nej za rów no bie żą cym wy da rze niom, jak
też przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go na Pod -
be ski dziu i w ca łym kra ju. Na za koń cze nie pre zes J. Le -
śniak za pro sił p. po seł do udzia łu w za pla no wa nym na 

25-go lu te go po sie dze niu Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go
PZD.

Za pro sze nie zo sta ło przy ję te, zaś ze bra ni zło ży li so bie
wza jem nie ży cze nia z oka zji No we go Ro ku.

Pre zes OZ Śl. PZD
/-/ Je rzy Le śniak

5. Dział kow cy w kon kur sie „Zie lo ny Po znaƒ 2009”

XVI edy cja kon kur su „Zie lo ny Po znań 2009” zor ga ni -
zo wa ne go przez Urząd Mia sta pod pa tro na tem pre zy den -
ta Ry szar da Gro bel ne go, przy współ udzia le OZ PZD,
za sta ła za koń czo na. Te go rocz ny kon kurs prze bie gał pod
ha słem „Po znań mia stem zie le ni i kwia tów”. Zie leń 
i kwia ty nie tyl ko na da ją mia stu pięk no, ale two rzą swo -
isty mi kro kli mat, a tak że po zwa la ją le piej zro zu mieć na -
tu rę. Chro nią po wie trze przed za nie czysz cze nia mi, tłu mią
ha łas, ni we lu ją przy kre za pa chy, chro nią za so by wod ne, 
a w okre sie let nim ob ni ża ją tak że tem pe ra tu rę oto cze nia.
W Po zna niu te re ny zie lo ne zaj mu ją po wierzch nię 75 km2,
co sta no wi oko ło 30% ca łe go ob sza ru mia sta. Bar dzo waż -
nym skład ni kiem zie le ni miej skiej, zaj mu ją cym 12% po -
wierzch ni, są te re ny wy po czyn ko wo -re kre acyj ne w 90
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

W 2009 ro ku kon kurs „Zie lo ny Po znań” roz po czął się 
w ma ju na te re nie Par ku Wil so na kier ma szem wie lu wy -
staw ców, któ rzy ofe ro wa li sprzęt i ak ce so ria ogrod ni cze,
na wo zy, na sio na oraz ro śli ny do upięk sze nia ogro dów,
dzia łek i bal ko nów. Sto isko kier ma szo we Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zor ga ni zo wa ne pod ha słem
„Chcesz dział kę przyjdź do nas” ob słu gi wa li in struk to rzy
dzia ła ją cy przy Okrę go wym Za rzą dzie PZD w Po zna niu.
W cza sie trwa nia im pre zy udzie la no fa cho wych po rad do -
ty czą cych dzia łek na te re nach ROD oraz in for ma cji o ak -
tu al nej sy tu acji Związ ku.

Obiek ty kon kur so we by ły zgła sza ne i oce nia ne w pię ciu
ka te go riach; ogro dy przy do mo we, zie leń ce, pa sy zie le ni,
bal ko ny i dział ki w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Kon kurs zgod nie z re gu la mi nem od by wał się w dwóch
eta pach. Wy jąt ko wo w ka te go rii dzia łek na te re nie ROD
ze wzglę du na bar dzo du żą ilość zgło szeń prze pro wa dzo -
no wcze śniej sze eli mi na cje. Do pierw sze go eta pu za kwa -
li fi ko wa no 2-5 dzia łek w za leż no ści od ilo ści zgło szeń 
z po szcze gól nych ROD, a prze glą dy – lu stra cje na tym
eta pie do ko ny wa ły ze spo ły zło żo ne z in struk to rów OZ
PZD. Do dru gie go eta pu wy bra no 17 naj ład niej szych dzia -
łek, z któ rych lau re atów kon kur su wy ła nia li przed sta wi -
cie le Urzę du Mia sta, Ka te dry Te re nów Zie le ni i Ka te dry
Ro ślin Ozdob nych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, Ogro -
du Bo ta nicz ne go Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza, To -
wa rzy stwa Mi ło śni ków Mia sta Po zna nia, a tak że Pol s-
kie go Związ ku Dział kow ców. Na le ży do dać, że w tym do -
bo ro wym gro nie uczest ni czy ła rów nież na sza ko le żan ka

Agniesz ka Krzy miń ska z Ko le gium Re dak cyj ne go „dział -
kow ca”.

Lau re ata mi XVI edy cji kon kur su „Zie lo ny Po znań
2009” w ka te go rii dzia łek w Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych zo sta li:

– I miej sce – Alek san dra i Ma rian Ma tu szew scy z ROD
im. A. Pasz ko wia ka,

– II miej sce – Ha li na i Sta ni sław Pa ter ko wie z ROD
„Syp nie wo”,

– III miej sce – Bar ba ra Fran cusz kie wicz w ROD „Re -
laks – Umul to wo”.

Po pu lar na i ce nio na przez miesz kań ców Po zna nia im -
pre za cie szy się co raz więk szym za in te re so wa niem, 
o czym niech świad czą po niż sze licz by. W XIV edy cji 
w 2007 ro ku udział wzię ło 2744 dział kow ców z 56 ROD,
w XV edy cji w 2008 ro ku 3171 dział kow ców z 56 ROD,
a w XVI edy cji w 2009 ro ku uczest ni czy ło 3524 dział -
kow ców z 55 ROD.

Uro czy ste za koń cze nie i pod su mo wa nie XVI edy cji kon -
kur su „Zie lo ny Po znań 2009” od by ło się w Sa li Bia łej
Urzę du Mia sta. Swą obec no ścią za szczy ci li je Pre zy dent
To masz Kay ser oraz se na tor Ja dwi ga Rot nic ka, któ rzy wrę -
czy li lau re atom na gro dy, upo min ki oraz oko licz no ścio we
dy plo my. Pre zy dent ja ko go spo darz im pre zy pod su mo wał
prze bieg kon kur su i po dzię ko wał je go, licz nie bio rą cym
udział, uczest ni kom, a w szcze gól no ści dział kow com 
z Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Przed sta wił ko rzy ści
wy ni ka ją ce dla mia sta i je go miesz kań ców z kon kur su
„Zie lo ny Po znań”, po czym za pro sił go ści na po czę stu nek
do Sa li Błę kit nej Urzę du Mia sta. W czę ści ar ty stycz nej wy -
stą pi li so li ści Te atru Wiel kie go w Po zna niu.

Spo tka nie Pre ze sów ROD, w któ rym rów nież uczest ni -
czył Pre zy dent To masz Kay ser, oraz za pro szo nych go ści
ce lem pod su mo wa nia udzia łu dział kow ców w kon kur sie
od by ło się w Do mu Dział kow ca ROD im. J. Ma zur ka.
Część ar ty stycz ną uświet nił, da jąc uczest ni kom uro czy -
sto ści du cho wą ucztę, ze spół mu zycz ny se nio rów „Ła zar -
ski Krąg” pod kie row nic twem Li dii Do mi chow skiej 
i Wi ni cju sza Chu dziń skie go. Wy ko na nie przez by łych za -
wo do wych ar ty stów zna nych i lu bia nych me lo dii z na -
szych mło dych lat na dłu go po zo sta nie w pa mię ci
dział kow ców. W obu uro czy sto ściach udział wzię li: Dy -
rek tor Wy dzia łu Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej
Jan Ma rek Sta cho wiak, przed sta wi cie le Urzę du Mia sta 
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w oso bach: Ewe li na Mu rzy dło, Elż bie ta Łaś -Ło chyń ska,
Bar ba ra Woź niak, Mał go rza ta Po rwisz, Agniesz ka Czu -
ba ła i Mag da le na Mi ko łaj czak, czło nek Kra jo wej Ra dy
PZD Zdzi sław Śli wa, Hen ryk So bań ski, Mag da le na Kles -
sa, lau re aci oraz licz nie za pro sze ni go ście.

Na le ży pod kre ślić, że dzię ki wspar ciu spon so rów w tym
kon kur sie nie by ło prze gra nych. Każ dy uczest nik kon kur -
su za wło żo ny trud co dzien nej dba ło ści o wła sne oto cze -
nie uho no ro wa ny zo stał na gro da mi rze czo wy mi w po sta ci
sprzę tu ogrod ni cze go, na wo zów lub li te ra tu ry fa cho wej.

War te od no to wa nia jest, że wzo rem po znań skich sa mo -
rzą dow ców po dob ne im pre zy, choć na mniej szą ska lę, są
or ga ni zo wa ne w gmi nach Po bie dzi ska – o na zwie „Naj -
ład niej sza Zie lo na Za gro da” oraz w Czer wo na ku pod na -
zwą „Pięk na Zie lo na Gmi na”. Rów nież waż ny od no to-
wa nia jest fakt, że Prze wod ni czą cy Związ ku Miast Pol -
skich, a jed no cze śnie Pre zy dent Mia sta Po zna nia Ry szard
Gro bel ny oraz Dy rek tor Wy dzia łu Rol nic twa i Go spo dar -
ki Żyw no ścio wej Jan Ma rek Sta cho wiak to zna ni i lu bia -

ni przez dział kow ców sa mo rzą dow cy, któ rzy są z na mi na
wszyst kich waż niej szych uro czy sto ściach or ga ni zo wa -
nych przez PZD. Wspo mnieć moż na choć by I Kon gres
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, gdzie Pre zy dent Ry -
szard Gro bel ny był owa cyj nie na sto ją co wi ta ny i okla ski -
wa ny. Wy mie nie ni sa mo rzą dow cy by li rów nież z na mi na
uro czy stym sa dze niu Drzew ka Kon gre so we go.

Kon kurs „Zie lo ny Po znań” to im pre za god na na śla do -
wa nia. Jest to wzor co wy przy kład współ pra cy i in te gra cji
władz sa mo rzą do wych ze spo łecz no ścią lo kal ną, w tym 
z dział kow ca mi. Po wyż sza im pre za nie tyl ko upięk sza
mia sto, ogro dy i dział ki da jąc wy mier ne efek ty, ale tak że
po bu dza i mo bi li zu je świa do mość spo łecz ną. Dzię ki pra-
co wi to ści i ak tyw no ści dział kow ców kon kurs „Zie lo ny
Po znań” ma po zy tyw ny wpływ na rzecz utrzy ma nia do -
tych cza so wych i two rze nia no wych te re nów zie lo nych 
w na szym mie ście. Co raz licz niej szy udział dział kow ców
w kon kur sie to efekt po pra wy wa run ków ży cia, re kre acji
i wy po czyn ku spo łe czeń stwa.

Z po wa ża niem,
In struk tor kra jo wy SSI PZD

/-/ Sta ni sław Frohm berg

6. Wy ma rzo ny dom dział kow ca w ROD „Lot ni sko” w War sza wie

Na 25-le cie na sze go ogro du ROD „Lot ni sko” w War -
sza wie ul. Pia stów Ślą skich 23 na resz cie ma my wy ma rzo -
ny, wy śnio ny bu dy nek świe tli cy. Chcie li by śmy ser decz nie
po dzię ko wać KR PZD i zło żyć na rę ce p. Pre ze sa po dzię -
ko wa nia za udzie lo ną ogro do wi po życz kę.

Na resz cie ma my gdzie się spo tkać. Otwar cie na stą pi ło 
w grud niu 2009 ro ku. Wstę gę prze ci na li: p. Dy rek tor Gra -
ży na Fran ke, Pre zes OZM p. An to ni Ko strze wa oraz V -ce
Pre zes OZM. 

Je ste śmy bar dzo szczę śli wy mi ludź mi, bu dy nek bę dzie
słu żył bra ci dział ko wej. Mie ścić się w nim bę dą ko ła za -
in te re so wań np. bry dżo we, bę dą rów nież od by wać się po -
ga dan ki na nur tu ją ce dział kow ców te ma ty. Utrzy mu je my

kon tak ty z miesz kań ca mi na szej dziel ni cy. Sze rzy my ideę
dział ko wą. Ma my tak że p. An to nie go, któ ry pi sze pięk ne
wier sze. Je den z nich na pi sa ny z oka zji otwar cia bu dyn ku
za miesz cza my po ni żej. Chce my po chwa lić się swo im
szczę ściem z ca łą bra cią dział ko wą. Na lek cje bio lo gii 
i śro do wi ska przy cho dzą do nas ucznio wie ze szkół z Be -
mo wa. Ogród nasz jest ogro dem otwar tym dla ca łej spo -
łecz no ści dziel ni cy. Wio sną 2010 ro ku bę dzie my hucz nie
ob cho dzić na sze 25-le cie. Chcie li by śmy, aby p. Pre zes za -
szczy cił nas swo ją obec no ścią z tej oka zji. Pra gnie my
jesz cze raz ser decz nie po dzię ko wać za po moc i zło żyć ser -
decz ne ży cze nia. 

Z po zdro wie nia mi Za rząd ROD „Lot ni sko”
Pre zes Za rzą du ROD 

/-/ An na Chmie lak

Pa łac nam wy rósł w li sto pa dzie,
Jak kwiat prze pięk ny, krzew lub so sna,
Więc po my śla łem -cud na tu ry?
A mo że przy szła wcze sna wio sna?
Ale przy czy na by ła in na
I nic nie zmie ni me go zda nia
Kró lo wą dzia łek jest prze mi ła
I bar dzo mą dra pa ni Ania
Ona ob le kła w czyn ma rze nia
I zbu do wa ła su per lo kum, 

Któ re nam wszyst kim bę dzie słu żyć.
Och, łza się krę ci w mo im oku
Jej pra wą rę ką jest pan Zdzi sław,
Któ ry z bry ga dą dziel nych lu dzi, 
Ca łość wy pie ścił, wy szli fo wał
I ca łe dnie się dla nas tru dził
Za wszyst ko dzi siaj im dzię ku ję,
Bę dzie my dłu go ich pa mię tać,
A pa ni Ani pro ro ku ję,
Przed pa nią urząd pre zy den ta.

An to ni B.
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Pod czas pierw szej te go rocz nej se sji Ra dy Miej skiej, 
14 stycz nia, wrę czo no na gro dy dla osób i or ga ni za cji, któ -
re wy jąt ko wo za słu ży ły się dla gmi ny po przez swo ją dzia -
łal ność spor to wą, kul tu ral ną i spo łecz ną.

Na gro dy i ty tu ły, zgod nie z uchwa ła mi pod ję ty mi 
w 2005 ro ku, na da je Ra da Miej ska w Słu bi cach na wnio -
sek Ka pi tu ły oce nia ją cej zgło szo ne wcze śniej kan dy da tu -
ry. Pod czas se sji w dniu 14 stycz nia Bur mistrz Ry szard
Bo dziac ki wraz z Pio trem Kie dro wi czem prze wod ni czą -
cym RM oraz Prze wod ni czą cą Ka pi tu ły Ka ta rzy ną Min -
tus – Tro jan wrę czy li na gro dy dla osób i or ga ni za cji szcze -

gól nie wy róż nia ją cych się. Na gro dy w dzie dzi nie spor tu
otrzy ma li: Ja kub Trzą sal ski, Ja kub Do bro wol ski oraz Ma -
ciej Le pia to, a wy róż nie nia w tej dzie dzi nie rów nież ich
tre ne rzy: Woj ciech Szy ma niak i Krzysz tof Bo rek. Na to -
miast na gro dy w dzie dzi nie twór czo ści ar ty stycz nej oraz
upo wszech nia nia kul tu ry przy zna no An nie Dec, Ma riu -
szo wi Ko nop ka, Pio tro wi Kie dro wi czo wi i Le ono wi Ti -
mo fiej czy ko wi. Ka pi tu ła przy zna ła rów nież na gro dy dla
or ga ni za cji po za rzą do wej, któ re wrę czo no: ROD Ju trzen -
ka, Ko łu Go spo dyń Wiej skich w Drze ci nie oraz LKS 
„Lu busz”.

7. Na gro da dla ROD „Ju trzen ka” w Słu bi cach

8. Ju bi le usz 20-le cia dzia łal no Êci ko ła Mi ło Êni ków Kwia tów w Byd gosz czy

Jak pięk ne są wspo mnie nia!

Za czę ło się daw no te mu.
Bo gu sia Ma łek za bra ła mnie do War sza wy na spo tka -

nie Kra jo wej Ko mi sji So cjal nej PZD, aby po ka zać ko lo -
ro we slaj dy z mo jej dział ki. Za in te re so wa nie ro śli na mi
ozdob ny mi oka za ło się wśród uczest ni czek tak wiel kie, że
po za ję ciach ca ła noc mi nę ła nam na roz mo wach, py ta -
niach, wy mia nie do świad czeń i ad re sów.

By ła wśród nas p. red. Bar ba ra Czar nec ka z re dak cji
wiej skiej TVP -l, któ ra za pro si ła mnie do au dy cji „Ty dzień
na dział ce” i w ten spo sób kwia ty z mo jej dział ki zo ba -
czy li te le wi dzo wie z ca łej Pol ski. Szyb ko na pły wa ły do
mnie li sty, te le fo ny, za czę ły się rów nież od wie dzi ny mi ło -
śni ków kwia tów z róż nych stron kra ju, a tak że za pro sze -
nia nie któ rych WZ PZD na szko le nia in struk to rów
fa cho wych (np. WZD PZD Olsz tyn, El bląg). Pro szo no
mnie o pro jek to wa nie ogro dów i mo der ni za cję dzia łek.

Wraz z Bo gu sią zro zu mia ły śmy, że tak du że za in te re so -
wa nie ro śli na mi i dział ką ozdob ną sta ło się wiel ką po trze -
bą chwi li i ko niecz no ścią.

I tak zro dził się po mysł, aby przy WZ PZD w ra mach
Wo je wódz kiej Ko mi sji So cjal nej po wo łać Ko ło Mi ło śni -
ków Kwia tów.

Po wsta ło 25 stycz nia 1989 ro ku. Ro lę za ło ży ciel ki 
i prze wod ni czą cej po wie rzo no Ali cji Do lec kiej.

Ko ło przy ję ło luź ną for mę or ga ni za cyj ną. Do Ko ła mógł
na le żeć każ dy, kto in te re so wał się ro śli na mi ozdob ny mi.
Mógł odejść i wró cić, i tak jest do dziś. Przez okres 20 lat
w pra cach Ko ła uczest ni czy ło 121 osób. Dziś li czy 42
człon ków, są wśród nas 4 mał żeń stwa. Ideą na szą by ło
pra gnie nie, aby przy na leż ność do Ko ła sta ła się ak tyw -
nym „spo so bem na ży cie. W pro gra mie po sta wi li śmy
głów nie na ak tyw ność lu dzi trze cie go wie ku, zdo by wa nie
wie dzy, mo der ni za cję wła snych dzia łek i dzia łal ność so -

cjal ną w ogro dach, póź niej wy szli śmy z pro po zy cja mi dla
miesz kań ców Byd gosz czy i na wią za li śmy sze ro ką współ -
pra cę z me dia mi.

Za czy na li śmy od ze ra. Nie by ło przy kła dów, któ re mo -
gli by śmy pod glą dać i na śla do wać, nie by ło cza so pism 
i ksią żek o ro śli nach ozdob nych. To był czas, kie dy Dział -
kow ca zdo by wa ło się spod la dy za pacz kę ka wy. A mi mo
to po la tach do szli śmy do sze ro kiej wie dzy.

Naj pierw sa mi zdo by wa li śmy ją po przez szko le nia teo -
re tycz ne i prak tycz ne w te re nie. Ja ko pre le gen tów za pra -
sza li śmy zna nych w kra ju i re jo nie hob by stów, mi ło ś-
ni ków kwia tów, ogrod ni ków, pro du cen tów ro ślin, przed -
sta wi cie li wiel kich za kła dów ho dow li ro ślin ozdob nych,
pra cow ni ków na uko wych róż nych uczel ni oraz in sty tu -
tów. Uczy li śmy się nazw ła ciń skich, stąd na sze wo ja że do
ogro dów bo ta nicz nych, by po znać ro śli ny i zwe ry fi ko wać
ich na zew nic two. Zwie dzi li śmy wszyst kie ogro dy bo ta -
nicz ne w Pol sce (w nie któ rych by li śmy kil ka ra zy), ar bo -
re ta i zna ne ogro dy pry wat ne. Od wie dzi li śmy licz ne
szkół ki, cen tra ogrod ni cze, kier ma sze ro ślin, szu ka li śmy
no wo ści do na szych ko lek cji.

Od wie dza li śmy ogro dy dział ko we, by dzie lić się wie dzą,
wy mie niać do świad cze nia i ro śli ny. Wspól nie z za rzą da -
mi ogro dów or ga ni zo wa li śmy dla dział ko wi czów wiel kie
im pre zy ple ne ro we, by po ka zać do bre przy kła dy i po bu -
dzić spo łecz ność ogro du do twór czej ak tyw no ści, że wspo -
mnę ta kie im pre zy jak „Po wi ta nie wio sny” w POD Po la na,
„Świę to jan ki” POD Wia rus, „Po że gna nie la ta” w sty lu co -
un try w POD Kru szyn ka. Do ce nia jąc wpływ Ko ła na pro -
pa go wa nie wie dzy o ro śli nach ozdob nych i no wo cze sne
za go spo da ro wa nie prze strze ni dział ki, pre ze si POD Ol -
szew ka, Na Za ko lu, Sa dre mo i Le śne Po lan ki ufun do wa li
nam pięk ną wy ciecz kę szla kiem ogro dów dział ko wych
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nad Za le wem Ko ro now skim. W su mie przez te la ta od wie -
dzi li śmy 24 ogro dy, w któ rych by li śmy 42 ra zy.

Ko ło or ga ni zo wa ło tak że im pre zy dla miesz kań ców
Byd gosz czy. Przy go to wa li śmy trzy kier ma sze ro ślin
ozdob nych, wy ho do wa nych na swo ich dział kach, by po -
ka zać no wo ści i uła twić ich na by cie (to by ły la ta po su chy
na ryn ku ro ślin ozdob nych). Wiel kim wy da rze niem był
przy go to wa ny przez nas Fe styn Lip co wy z bo ga tą ofer tą
roz ryw ki dla miesz kań ców Byd gosz czy. Praw dzi wym hi -
tem sta ła się wy sta wa su chych bu kie tów pod na zwą „Po -
ezja w kwia tach za klę ta”. To by ło dla nas wiel kie
wy zwa nie or ga ni za cyj ne. Trud się opła cił. W cza sie trzech
dni wy sta wy przez Pa łac Mło dzie ży prze to czy ły się tłu -
my zwie dza ją cych. Prze pro wa dzo no szko le nie te ma tycz -
ne dla mło dzie ży. 

Wszę dzie bu dzi li śmy swo ją wie dzą i pa sją ogrom ne za -
in te re so wa nie, stąd pod ję li śmy ko lej ną ak cję dla miesz -
kań ców Byd gosz czy. Przez dwa la ta 2 ra zy w mie sią cu
pro wa dzi łam w Pa ła cu Mło dzie ży „Kwia to we spo tka nia”
dla osób za in te re so wa nych upra wą ro ślin ozdob nych. Fre -
kwen cja by ła wy so ka, uczest ni czy ły w nich tak że oso by
spo za Byd gosz czy.

Na wią za li śmy współ pra cę z Ogro dem Bo ta nicz nym
oraz IHAR -em w My ślę cin ku, Ar bo re tum Uni wer sy te tu
Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy prze ka zu jąc do na -
sa dzeń ro śli ny z wła snych dzia łek. Za przy jaź ni li śmy się 
z or ga ni za cją „Ro dzi na Woj sko wa”, Klu bem Mi ło śni ków

Kwia tów w Gdań sku. Spo ty ka my się, jeź dzi my ra zem na
wy ciecz ki.

Na za pro sze nie róż nych Re dak cji ga zet pod ję łam
współ pra cę z me dia mi. Przez 20 lat w każ dą so bo tę udzie -
lam po rad ogrod ni czych (spo łecz nie) w Pol skim Ra diu
Po mo rza i Ku jaw (PiK). Przez kil ka lat współ pra co wa łam
z TVP -l, Te le wi zją Byd go ską, te le wi zją ka blo wą i mie -
sięcz ni kiem Dział ko wiec. Na za pro sze nie dzien ni ka rzy
pi sa łam do Ga ze ty Po mor skiej, Expres su Byd go skie go,
Ilu stro wa ne go Ku rie ra Pol skie go, a na wet to ruń skich No -
wo ści o kwia tach, ar chi tek tu rze ogro do wej, sty lach ogro -
dów i za go spo da ro wa niu prze strze ni dział ki. Udzie la łam
tak że po rad ogrod ni czych.

To za le d wie część na szych do ko nań. Nie spo sób po wie -
dzieć o wszyst kim. To ma te riał na książ kę, a nie skrom ny
ar ty kuł.

Ko ło za wdzię cza swój roz wój i roz mach w dzia ła niu po -
par ciu, ja kie go udzie la li nam wszy scy pre ze si OZ PZD.
Szcze gól nie pre ze so wi W. De rę gow skie mu, dla któ re go
Ko ło by ło wi zy tów ką WZ PZD, oczkiem w gło wie i am -
ba sa do rem w szla chet nej spra wie. To był do bry, szczę śli -
wy czas. Czu li śmy się po trzeb ni i do ce nia ni. To nas
uskrzy dla ło i mo bi li zo wa ło do no wych za dań. Chcie li by -
śmy, aby ten czas po wró cił.

Cho ciaż dzia ła my już 20 lat, nie bra ku je nam po my słów
ani chę ci. Ko ło wciąż ist nie je, roz wi ja się i za ska ku je ener -
gią. Na dal speł nia swą mi sję. Pro mu je Pol ski Zwią zek
Dział kow ców nie tyl ko w byd go skim śro do wi sku.

Prze wod ni czą ca Ko ła
/-/ Ali cja Do lec ka

W tym ro ku Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Po wstań -
ców Wiel ko pol skich w Szcze ci nie, ob cho dzi swo je 30-le -
cie, 12 kwiet nia 1979 ro ku, oraz 16 paź dzier ni ka 1979
ro ku, Urząd Miej ski w Szcze ci nie pod jął de cy zję o prze -
ka za niu dla Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych w Szcze ci nie, trzech par cel po ło -
żo nych w Szcze ci nie przy uli cy Wą sow skie go 12 na okres
sta ły, z prze zna cze niem na za ło że nie pra cow ni cze go ogro -
du dział ko we go, ja ko te ren za mien ny, za ma ją ce ulec li -
kwi da cji in nych pra cow ni czych ogro dów dział ko wych z
te re nu Szcze ci na. Kon kret nie ogród po wstał przy udzia le
Klu bu Spor to we go „Po goń” oraz za kła du pa tro nac kie go
„Za rzą du Por tu Szcze cin -Świ no uj ście”, ja ko te ren za stęp -
czy za czę ścio wo zli kwi do wa ny pra cow ni czy ogród dział -
ko wy im. Ta de usza Ko ściusz ki, ogród zlo ka li zo wa ny
zo stał w pół noc no -za chod niej czę ści Szcze ci na, po mię -
dzy uli ca mi Wą sow skie go od stro ny wschod niej i Łu ka -
siń skie go od pół noc nej. Prze ka za nie te re nu od by ło się w

dniach: 30.04.1979 oraz 30.10.1979 ro ku, ca łość prze ka -
za ne go te re nu obej mo wa ła ob szar 14,4 hek ta ra, te re nem
pod dział ki by ło nie za go spo da ro wa ne po le, po ro słe chwa -
sta mi i ka wa łek bar dzo za nie dba ne go sa du w wie ku 8-12
lat z za ro śnię tą chwa sta mi i plan ta cją tru ska wek, przez
część ogro du prze bie gał rów prze ciw czoł go wy.
29.10.1979 ro ku na ze bra niu ogól nym wy ty po wa no Tym -
cza so wy Za rząd Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go im.
Po wstań ców Wiel ko pol skich w Szcze ci nie. W la ta ch1984
- 1987 zre kul ty wo wa no te ren obok ist nie ją cych już dzia -
łek i po wstał ogród li czą cy 360 dzia łek, wraz z zbior ni -
kiem wod nym. 

Do tych cza so wy mi pre ze sa mi Za rzą dów by li: 
29.10. 1979 ko le ga Wła dy sław Roż nia tow ski
10.04.1980 ko le ga Wik tor Ku ry łek
31.07.1981 ko le ga Je rzy Mi cha lak 
1.07.1983 ko le ga Zbi gniew Za rec ki
17.12.1985 ko le ga Ka zi mierz Hy liń ski

9. ROD im. Powstaƒców Wielkopolskich w Szczecinie
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7.05.1988 ko le ga An drzej Ko ło dziej czyk
5.06.1993 ko le ga Bro ni sław Zaj ma
9.04.1994 ko le ga Jan Du dziak
12.05.2001 ko le ga Le opold Czer ka sow
3.06.2001 ko le ga To masz Wo łosz czuk
11. 05.2002 ko le ga An drzej Ko ło dziej czyk 
W dniu 22.08.2009 ro ku, użyt kow ni cy dzia łek wraz z

swo imi ro dzi na mi spo tka li się na pla cu przy świe tli cy że -
by świę to wać swój ju bi le usz, by ły wy róż nie nia, wy stęp

ar ty sty ope ret ki szcze ciń skiej, oglą da nie wy sta wy plo nów,
po kaz sprzę tu bo jo we go stra ży po żar nej, in struk taż dla
naj młod szych o za sa dach ru chu dro go we go przy go to wa -
ny przez przed sta wi cie li po li cji, kon kurs ry sun ko wy a po
tym wszyst kim przy mi łej mu zy ce moż na by ło się po si lić
smacz ną zu pą gro cho wą, wszy scy uczest ni cy im pre zy
zgod nie stwier dzi li, że im pre za by ła świet na i umó wi li się
na spo tka nie w przy szłym ro ku. 

Pre zes Za rzą du
An drzej Ko ło dziej czyk

10. Ko le gium Pre ze sów ROD w Gnieê nie

Przy go to wa nia do kam pa nii spra woz daw czo - wy bor czej na te re nie dzia ła nia 
Ko le gium Pre ze sów w Gnieź nie

Na ra da Dział kow ców w Gnieź nie

Ko le gium Pre ze sów w Gnieź nie swym za się giem obej -
mu je 28 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych zlo ka li zo -
wa nych w Gnieź nie – 21, Wit ko wie – 2, Trze mesz nie – 2,
Kłec ku l, Czer nie je wie l oraz w Ka li nie na te re nie gmi ny
Gnie zno l ogród.

Na zor ga ni zo wa ne na dzień 2 lu te go br. przez Okrę go -
wy Za rząd PZD w Po zna niu spo tka nie szko le nio we do ty -
czą ce przy go to wań przez ustę pu ją ce za rzą dy ma te ria łów
do spra woz dań oraz prze pro wa dze nia sa mych ze brań
spra woz daw czo wy bor czych Ko le gium Pre ze sów za pro -
si ło Pre zy den ta Mia sta Gnie zna – Jac ka Ko wal skie go oraz
za stęp cę Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Gnie zna – Cze -
sła wa Krucz ka.

W otwar ciu i wpro wa dze niu za po zna no ze bra nych z te -
ma ty ką spo tka nia a za pro szo nych go ści z osią gnię cia mi
ogrod nic twa dział ko we go w mi nio nym ro ku. Po dzię ko wa -
no Pre zy den to wi i Prze wod ni czą ce mu Ra dy za do tych cza -
so wą bar dzo do brą współ pra cę, za przy chyl ny kli mat do
wszel kich po czy nań po szcze gól nych ogro dów. Za bez pie -
cza na w bu dże cie Mia sta na wnio sek Pre zy den ta do ta cja na
po par cie dzia łań w za kre sie bu do wy no wych urzą dzeń oraz
utrzy ma nia in fra struk tu ry ogro do wej jest przez Ra dę Mia -
sta za twier dza na. W no wych pla nach za go spo da ro wa nia za -
bez pie czo no no we te re ny na po trze by ogrod nic twa dział-
ko we go. Za to wszyst ko obec ni na ze bra niu okla ska mi po -
dzię ko wa li za pro szo nym go ściom. W tym miej scu do dać

na le ży, że rów nież przy ja ciół ma my w in nych miej sco wo -
ściach – Bur mistrz Wit ko wa za po moc przy re ali za cji mo -
der ni za cji świe tli cy ogro do wej w ROD Świer czew -
skie go, za udział we wszyst kich spo tka niach i ze bra niach
or ga ni zo wa nych na te re nie ogro du uchwa łą wal ne go ze bra -
nia otrzy mał ty tuł „Ho no ro we go Człon ka Ogro du”. Za bie -
ra jąc głos Pre zy dent Ko wal ski po dzię ko wał za wspa nia le
przy go to wa ną w 2009 ro ku im pre zę pod na zwą „I Gnieź -
nień skie Do żyn ki Dział ko we”, za pro po no wał dal szą kon ty -
nu ację ta kiej pro pa gan dy ru chu dział ko we go. Oświad -
czył, że dla do bra mia sta jest zde cy do wa nym zwo len ni kiem
utrzy ma nia ogro dów dział ko wych we dług do tych cza so -
wych roz wią zań. Pod kre ślił, że tyl ko w tych sche ma tach
ogro dy bę dą nadał zie lo ny mi płu ca mi mia sta i miej sca mi
re kre acji i wy po czyn ku dla naj uboż szych. Dla dział kow -
ców otwar te są rów nież po miesz cze nia i or ga ni zo wa ne spo -
tka nia w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry. Ta kie za pro sze nie na
9 i 20 lu te go na warsz ta ty dla dział ko wi czów prze ka za no
obec nym na spo tka niu.

W po dob nym to nie wy po wia dał się Prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta.

Na tak po dat ny grunt pa dła pro po zy cja zor ga ni zo wa nia
w Gnieź nie Okrę go wych Dni Dział kow ca w 2010 ro ku.
Oczy wi ście z wiel kim za do wo le niem Pre zy den ta i ak ty wi -
stów gnieź nień skich zo sta ła przy ję ta.

Czło nek OZ PZD w Po zna niu
/-/ Zdzi sław Stan ko wiak

11. Ka na li za cja w ogro dach w My Êl´ cin ku

Jak do no si ły w ubie głym ro ku me dia lo kal ne, lo ka li za -
cja w od le gło ści ok. 1 km od uję cia wo dy dla Byd goszczy

oraz wzglę dy sa ni tar ne spo wo do wa ły, iż wła dze mia sta
za żą da ły ska na li zo wa nia ogro dów dział ko wych w My ślę -
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cin ku. Jak na wa run ki ogro do we jest to bar dzo po waż na
in we sty cja, tak więc w przy go to wa nie in we sty cji za an ga -
żo wa ny jest rów nież OZ PZD w Byd gosz czy. W ostat nim
cza sie pod prze wod nic twem pre ze sa OZ PZD w Byd gosz -
czy oby ło się czwar te wy jaz do we po sie dze nie Pre zy dium
OZ, któ re go go spo da rzem był ROD „Trans por to wiec” 
w My ślę cin ku. W po sie dze niu uczest ni czy li pre ze si 
i człon ko wie za rzą dów z ROD w My ślę cin ku (Trans por -
to wiec, Ustro nie, Pod gó rze, Za ci sze, Za le sie i Pra sa ). Te -
ma tem wio dą cym ob rad był zaś pro jekt bu do wy ka na-
li za cji dla te go kom plek su ogro dów.

Pre zes OZ przed sta wił sta no wi sko i ter mi narz po szcze -
gól nych eta pów te go pro jek tu ja kie za pro po no wał związ -
ko wi Wy dział Ochro ny Śro do wi ska UM. Przed sta wi cie le
za rzą dów dys ku to wa li nad kon cep cją pla nów i ewen tu al -
nych pro po zy cji do przy go to wy wa ne go pro jek tu bu do wy.

Przy go to wa nie kosz to ry su in we sty cji ( I pół ro cze 2009 r.)
po zwo li na okre śle nie do kład nych kosz tów dla tej pre sti -
żo wej in we sty cji. 

Na pod sta wie wstęp nych wy li czeń mó wi my o kwo cie
oko ło 5 mln zł. Zwią zek otrzy mał za pew nie nie ze stro ny
UM w Byd gosz czy na otrzy ma nie po mo cy fi nan so wej 
w for mie po życz ki do 75% war to ści za da nia i moż li wo ści
czę ścio we go jej umo rze nia po za koń cze niu re ali za cji.
Dział kow cy bę dą jed nak mu sie li ze brać część przy pa da -
ją cej kwo ty we wła snym za kre sie. 

Wy ko na nie in we sty cji po zwo li na po pra wę eko lo gicz -
ne go oto cze nia ogro du, zaś wszy scy miesz kań cy Byd -
gosz czy bę dą mie li czyst sze śro do wi sko i wo dę pit ną.
Po nad to po śred nio in we sty cja po zwo li na uzy ska nie gwa -
ran cji, iż te ren ten nie zo sta nie prze zna czo ny na in ny cel.

12. No wy Âwiat dział kow ców

Jed nym z te go rocz nych lau re atów na gro dy Bur mi strza
Mia sta Kłodz ka „As Kłodz ka 2010” jest Kry styn Faj kow -
ski, pre zes Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „No wy
Świat”. Na py ta nia do ty czą ce pra cy na rzecz dział kow -
ców w Kłodz ku oraz zbli ża ją cych się wy bo rów na pre ze -
sa za rzą du Kry stian Faj kow ski od po wia da rad nej Zdzi s-
ła wie Gór skiej. 

Funk cje pre ze sa ROD peł ni Pan od 2005 ro ku. Co od
te go cza su zmie ni ło się na ko rzyść dział kow ców?

Roz pocz nę od te go, że bar dzo dzię ku ję bur mi strzo wi
Bo gu sła wo wi Szpyt nie za przy zna ne mi wy róż nie nie. Je -
stem mi le za sko czo ny i cie szę się, że mo je dzia ła nia na
rzecz dział kow ców zo sta ły do strze żo ne przez wła dze
Kłodz ka. Co do Pa ni py ta nia – od cza su ob ję cia prze ze
mnie funk cji pre ze sa za prio ry tet po sta wi łem so bie po pra -
wę sta nu tech nicz ne go na szej świe tli cy. Od daw na bo -
wiem wy ma ga ła ona wie lu po pra wek na tu ry bu dow la nej.
Dla te go tez mo je pierw sze kro ki sku pi ły się wła śnie na
spra wach re mon to wych. War to tu wy mie nić m. In. Na pra -
wę da chu, po ło że nie ka fli w kuch ni, ocie ple nie i po ma lo -
wa nie ścian ze wnętrz nych, wy mia nę ry nien, wy re mon-
to wa nie pod ło gi. Oprócz świe tli cy na pra wio ne zo sta ły
tak że bra my ogro do we, od re stau ro wa no plac za baw dla
dzie ci. Wspól nie z dział kow ca mi za ję li śmy się wy mia ną
siat ki ogro dze nio wej przy świe tli cy i od stro ny osie dla św.
Woj cie cha. Do dat ko wo na sza świe tli ca wzbo ga ci ła się 
o no we wy po sa że nie. Ku pi li śmy krze sła, ob ru sy, ter mo sy,
ku chen kę ga zo wą oraz in ne nie zbęd ne sprzę ty.

Zmie ni ło się za tem spo ro. Skąd po cho dzi ły środ ki na
za ku py i re mon ty?

Głów nie po kry wa li śmy je ze swo ich skła dek dział ko -
wych. Do sta li śmy rów nież ty siąc zło tych z PZD Su dec -

kie go Okrę gu Szczaw na Zdrój, hoj ni oka za li się tak że na -
si spon so rzy i dar czyń cy.

Czę sto od wie dzam ogro dy „No wy Świat” i przy zna ję 
– tyl ko po zaz dro ścić tak pięk nie utrzy ma nych dzia łek.

Nie skrom nie po twier dzam tę opi nię, ale mu szę do dać,
że aby te ogro dy wy glą da ły tak do brze, nie zbęd na jest
zgo da ca łe go ze spo łu lu dzi, za co im ser decz nie dzię ku ję.
To dzię ki ich pra cy i za an ga żo wa niu wy cię te zo sta ły drze -
wa owo co we sta rej ge ne ra cji, wy ko szo no hek ta ry traw od
stro ny ul. No wo rudz kiej. Bar dzo po moc nym i uspraw nia -
ją cym po ru sza nie się po te re nie by ło nada nie nu me rów
każ dej alej ce i dział ce. Za dba łość o swo je ogro dy dział -
kow cy wciąż otrzy mu ją dy plo my, od zna cze nia oraz sło wa
po chwa ły od za rzą du oraz osób od wie dza ją cych na sze
dział ki. W se zo nie wio sen no -let nim or ga ni zu je my za ba wy
w świe tli cy oraz ogni ska na Świe rzym po wie trzu. Za wsze
to wa rzy szy tym spo tka niom wspa nia ła ro dzin na at mos fe -
ra, czę sto za pra sza my na nie sa mo rzą dow ców z na sze go
mia sta.

Wio sną te go ro ku od bę dą się wy bo ry na pre ze sa ROD
„No wy Świat”. Czy bę dzie Pan kan dy do wał? Je że li tak 
i je śli zo sta nie Pan wy bra ny po now nie, co za mie rza Pan
jesz cze zro bić?

Je że li człon ko wie ogro dów zde cy du ją, to bę dę kan dy do -
wał. Je że li wy gram, bę dę sta rał się zro bić wszyst ko, co 
w mo jej mo cy, aby ogro dy „No wy Świat” jesz cze le piej
niż do tej po ry słu ży ły wła ści cie lom dzia łek. Chciał bym
roz bu do wać świe tli cę, za mon to wać w niej kli ma ty za cję,
po ło żyć tynk struk tu ral ny na ze wnętrz nych ścia nach oraz
do bu do wać kry tą per go lę.

Dzię ku ję za roz mo wę. My ślę że dział kow cy do ce nią Pa -
na sta ra nia.
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W Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „ Ró ża” w Słup -
cu z ini cja ty wy gry py dział kow ców – 16 osób, w tym 
3 ko biet (28.11) utwo rzo no Klub Ho no ro wych Daw ców
Krwi „Ró życz ka”. Za da niem Klu bu jest pro mo cja wśród
dział kow ców od da wa nia krwi oraz po mo cy ro dzi nom
dział kow ców w za kre sie po trzeb po zy ski wa nia krwi w na -
głych wy pad kach. Waż nym za da niem jest rów nież po -
więk sza nie sze re gów daw ców krwi w ROD, w któ rym jest
412 ro dzin, upraw nia ją cych dział ki. Z za pro szo nych go ści
udział wzię li: Eu ge niusz Kra jew ski -se kre tarz Ra dy Okrę -
go wej HDK -PCK Po znań, Je rzy Ka lec ki -se kre tarz Za rzą -

du Re jo no we go HDK -PCK w Słup cy. Wy bra no Za rząd
Klu bu: pre zes -An na Le oń ska, se kre tarz Ja dwi ga Ko złow -
ska, skarb nik -Ste fan Bar tec ki, człon ko wie Za rza du – Jo an -
na Zych i Ze non Gra tu nik. W skład Ko mi sji Re wi zyj nej
po wo ła no Ire ne usza Bą kow skie go -prze wod ni czą cy oraz
Zo fię Pa rus i Mał go rza tę Chru scie lę.

Klub HDK, któ ry zo stał po wo ła ny – jest dzie sią tym 
w re jo nie słu pec kim, a pierw szym w Pol skim Związ ku
dział kow ców na Ogro dzie. Za da niem „Ró życz ki” bę dzie
tak że roz sze rze nie dzia łal no ści HDK wśród dział kow ców
(a jest ich w kra ju ok. 1 mln.).

WF

Po ży tecz ne przed się wzię cie słu pec kie go ROD „RÓ ŻA”. Po wstał Klub HDK – PCK „ RÓ ŻYCZ KA”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 50 ust. 1, § 56 ust.1,2 i ust. 6
pkt 1, w związ ku z § 5 ust. 2 pkt 2 sta tu tu PZD po sta na wia:

1. Od wo ła nia nie uwzględ nić i utrzy mać w mo cy za -
skar żo ną uchwa łę Nr x/2009 Pre zy dium Okrę go we go Za -

rzą du PZD z dnia 8 wrze śnia 2009 r.:
2. Od pi sem ni niej szej uchwa ły po wia do mić:
a) Człon ków od wo ła ne go Za rzą du ROD „(…)”,
b) Okrę go wy Za rząd PZD,
b) Za rząd ROD „(…)”,

XI. UCHWAŁY PREZYDIUM KR 
W SPRAWIE ODWOŁA¡

UCHWA ŁA Nr 9/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 16 lu te go 2010 r.
w spra wie od wo ła nia Za rzą du ROD „(…)” od uchwa ły Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD.

UZA SAD NIE NIE

Uchwa łą nr x/2009 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD z dnia 8 wrze śnia 2009 r. od wo ła ło Za rząd ROD
„(…)”. Pre zy dium OZ PZD po sta wi ło Za rzą do wi ROD
za rzut nie wy ko ny wa nia przy ję tych obo wiąz ków i dzia -
ła nia na szko dę PZD. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po ana li zie zgro ma dzo -
nej do ku men ta cji w spra wie za uwa ży ło co na stę pu je:

Za rząd ROD „(…)” pod jął się trud nych i kosz tow nych
za dań in we sty cyj nych wy wo ła nych oko licz no ścia mi i ko -
niecz no ścią prze bu do wy ogro du w związ ku z in we sty cja -
mi me lio ra cyj ny mi. Z za ża le nia zło żo ne go przez Za rząd
ROD „(…)”  wy ni ka, że ocze ki wał on na prze ka za nie
środ ków wpła co nych na kon to Fun du szu Roz wo ju OZ

PZD z ty tu łu od szko do wa nia za cza so we za ję cie te re nu
ROD przez MPGK w kwo cie 48 600 zł oraz 102 000 zł 
z ty tu łu od szko do wa nia za bu dy nek po hy dro for ni i sie ci
wo do cią go wej utra co nej w związ ku z czę ścio wą li kwi da -
cją ROD. 

W dzia ła niu Pre zy dium OZ PZD wy stę pu je sze reg nie -
kon se kwen cji i uchy bień rzu tu ją cych na roz wój sy tu acji.
Pre zy dium OZ PZD za nie cha ło na eta pie wy ra ża nia zgo -
dy na in we sty cje szcze gó ło we go i zgod ne go z prze pi sa mi
po stę po wa nia i to w kon se kwen cji zro dzi ło dal sze nie pra -
wi dło wo ści. Pierw szą wąt pli wość bu dzi spo sób re ali za cji
za pi su § 123 p. 14 sta tu tu PZD. Pre zy dium OZ wy ra ża jąc
zgo dę na pro wa dze nie in we sty cji w ROD win no ana li zo -
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wać moż li wo ści jej wy ko na nia oraz środ ki po trzeb ne na
wy ko na nie. Z ma te ria łów źró dło wych nie wy ni ka, że Pre -
zy dium ana li zo wa ło sy tu ację fi nan so wą ogro du po dej mu -
jąc uchwa łę o wy ra że niu zgo dy na pro wa dze nie in -
we sty cji. Udzie lo ne przez OZ PZD peł no moc nic two pre -
ze so wi za rzą du ROD (jed no oso bo wo – przez pre ze sa OZ
PZD i tyl ko jed nej oso bie, co jest sprzecz ne  z § 92 ust. 3
sta tu tu PZD), świad czy, że te mat in we sty cji był zna ny OZ
PZD. Brak rze tel nej ana li zy fi nan so wej ROD przed pod -
ję ciem przez Pre zy dium OZ PZD uchwa ły o wy ra że niu
zgo dy na pro wa dze nie in we sty cji za owo co wał nie po ro zu -
mie niem w spra wie wy ko rzy sta nia środ ków z li kwi da cji
ma jąt ku PZD w ROD i za cza so we za je cie te re nu ogro du.
Wąt pli wo ści bu dzi też przy ję ta przez OZ PZD za sa da, że
środ ki prze ka za ne na kon to OZ PZD z li kwi da cji i za za -
je cie te re nu nie mo gą być wy ko rzy sta ne na od two rze nie
ma jąt ku ogro du, je śli nie w ca ło ści to w du żej je go czę ści
szcze gól nie, gdy to do ty czy ma jąt ku kon kret ne go ogro du.
Środ ki w ten spo sób uzy ska ne win ny w pierw szej ko lej no -
ści być prze zna czo ne na od two rze nie in fra struk tu ry ogro -
du, któ ry ją utra cił. Po win no to jed nak od by wać się 
z po sza no wa niem prze pi sów o wy ko rzy sty wa niu środ ków
Fun du szu Roz wo ju OZ PZD. Nie jest więc wła ści we tak -
że twier dze nie Za rzą du ROD o zde po no wa niu na kon cie
OZ PZD ich środ ków.  Po zy ska nie tych środ ków po win -
no od być się w opar ciu o sto sow ny wnio sek do Pre zy dium
OZ PZD o do ta cje na pro wa dzo ne in we sty cje. Za rząd
ROD miał jed nak pod sta wy by li czyć, że środ ki ta kie zo -
sta ną przez Okręg prze ka za ne ogro do wi. OZ PZD po wi -
nien już przy wy ra ża niu zgo dy na in we sty cje szcze gó ło wo
te kwe stie wy ja śnić i usta lić spo so by oraz za kres ko rzy sta -
nia przez ROD ze środ ków prze ka za nych na kon to 
FR OZ. 

Za uwa żyć na le ży, że szu ka nie środ ków przez Za rząd
ROD „(…)” na sfi nan so wa nie za da nia in we sty cyj ne go
mo gło za owo co wać pod ję ciem na gan nych i nie zgod nych
z pra wem dzia łań za rzą du ROD, jak za cią gnię cie po ży -
czek w ogro dach mia sta (…) i od osób fi zycz nych. To
dzia ła nia na gan ne, ale po dej mo wa ne w ob li czu trud no ści
fi nan so wych. 

Gdy by przy jąć po wyż sze zda rze nia i oce ny, na le ża ło by
uchy lić uchwa łę Pre zy dium OZ, bo wiem z tych dzia łań
Za rzą du ROD wy ni ka ło by, że po stę po wał zgod nie ze swo -
imi obo wiąz ka mi po peł nia jąc błę dy, któ re ta wy jąt ko wa
sy tu acja mo gła by uspra wie dli wiać. Po nad to trze ba by ło -
by uwzględ nić fakt, że Za rząd ROD do kła dał wie lu sta -
rań w pro wa dze niu za dań in we sty cyj nych ma ją cych
przy wró cić w ogro dzie stan po wsta ły po li kwi da cji, oraz
po mna żał ma ją tek PZD w po sta ci no wo wy bu do wa nej
świe tli cy. 

Ta ka oce na by ła by wła ści wa, tym bar dziej, że w dzia ła -
niu OZ PZD wy stą pi ło wie le nie do cią gnięć wy ni ka ją cych
z bra ku nad zo ru nad dzia łal no ścią Za rzą du ROD, a szcze -
gól ne wąt pli wo ści bu dzi po li ty ka OZ w za kre sie wy ko -
rzy sty wa nia środ ków Fun du szu Roz wo ju OZ PZD

uzy ski wa nych z li kwi da cji ogro du lub cza so we go za ję cia
te re nu.

Jed nak ta kiej oce ny nie moż na przy jąć za pod sta wę roz -
strzy gnię cia od wo ła nia, bo wiem od wo ła ny Za rząd ROD
„(…)” do pu ścił się ra żą ce go na ru sze nia pra wa, któ re go w
ża den spo sób nie moż na wy tłu ma czyć, a tym bar dziej le -
gi ty mi zo wać. Od wo ła ny Za rząd ROD „(…)” do pu ścił się
sfał szo wa nia uchwa ły wal ne go ze bra nia spra woz daw cze -
go ROD. Uchwa ła Nr 10/2008 wal ne go ze bra nia spra woz -
daw cze go ROD „(…)” a dnia 16 mar ca 2008 r. w spra wie
za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go,
mo cą któ rej dział kow cy zo bo wią za li się do spła ca nia po -
życz ki po 42 zł rocz nie od dział kow ca – ni gdy nie zo sta -
ła pod ję ta. Uchwa łę tę spo rzą dził sam Za rząd ROD po
wal nym ze bra niu, choć na le ża ło by wy ja śnić udział
wszyst kich osób w jej sfał szo wa niu, gdyż wid nie ją na niej
pod pi sy prze wod ni czą ce go ko mi sji uchwał i wnio sków 
i prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia. Ta uchwa ła by ła
pod sta wą do po zy tyw ne go za opi nio wa nia wnio sku o po -
życz kę przez Pre zy dium OZ, a na stęp nie pod sta wą do
przy zna nia tej po życz ki przez Pre zy dium KR PZD, po -
życz ki, któ rej od wo ła ny Za rząd ROD nie spła cał, bo nie
miał na to środ ków. Po nie waż uchwa ła o par ty cy pa cji
dział kow ców w spła cie po życz ki by ła sfał szo wa na, dział -
kow cy nie wpła ca li środ ków na jej spła tę.

Za rząd ROD na ra ził tak że OZ na nie prze wi dzia ne wy -
dat ki, bo wiem mu siał za pła cić za ROD „(…)” fak tu ry na
po nad 18 tys. zł i spła cił po życz ki od ogro dów i osób fi -
zycz nych na łącz ną kwo tę 22.5 tys. zł, a więc dzia ła nia
od wo ła ne go Za rzą du mo gły do pro wa dzić do za chwia nia
płyn no ści fi nan so wej Okrę gu. W tym kon tek ście kwa li fi -
ku je się ten czyn do dzia ła nia na szko dę Związ ku.

Od wo ła ny Za rząd ROD do pu ścił się fał szer stwa w peł -
ni świa do mie, bo wiem otwar cie przy znał to na nad zwy -
czaj nym wal nym ze bra niu, gdy za ist nia ła ko niecz ność
za pew nie nia od po wied nich wpłat dział kow ców, aby móc
spła cać po życz kę. Pro blem nie zo stał roz wią za ny, gdyż
nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie uchwa li ło par ty cy pa cję
dział kow ców w wy so ko ści o wie le niż szej niż pro po no wał
Za rząd, a więc na dal nie ma w ROD środ ków na re ali zo -
wa nie te go zo bo wią za nia w wy zna czo nym ter mi nie. 

Ten czyn cał ko wi cie dys kwa li fi ku je wszel kie po zy tyw -
ne dzia ła nia Za rzą du, bo wiem nic nie mo że tłu ma czyć fał -
szo wa nia do ku men tów, w tym wo li dział kow ców wy ra ża-
nej pod czas wal ne go ze bra nia w ROD. Wal ne ze bra nie
jest naj wyż szym or ga nem Związ ku w ogro dzie, a za rząd
funk cjo nu je z wo li i wy bo ru dział kow ców z da ne go ogro -
du. Obo wiąz kiem za rzą du ROD jest re ali zo wa nie uchwał
wal ne go ze bra nia, ale za rząd ROD w żad nej spra wie nie
mo że wcho dzić w kom pe ten cje wal ne go ze bra nia.

Za ak cep to wa nie fał szer stwa do ku men tu or ga nu Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców oko licz no ścia mi spra wy, sta -
no wi ło by nie bez piecz ny pre ce dens i da ło by sy gnał do
do wol ne go wręcz spo rzą dza nia do ku men tów or ga nów
Związ ku, tyl ko ze wzglę du na oko licz no ści „ła go dzą ce”.
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Do ta kie go poj mo wa nia za rzą dza nia Związ kiem nie moż -
na do pu ścić, bo wiem by ło by to na ru sze nie le gal no ści
dzia ła nia or ga nów Związ ku o tak zna czą cej ro li, że mo gło -
by za gro zić dal sze mu ist nie niu PZD. Wszyst kie or ga ny
PZD dzia ła ją w opar ciu o usta wę o ROD i uchwa lo ny na
jej pod sta wie sta tut PZD okre śla ją cy kom pe ten cje po -
szcze gól nych or ga nów Związ ku. Sta tut sta no wił jed ną 
z naj istot niej szych pod staw praw nych re je stra cji PZD 
w Kra jo wym Re je strze Są do wym. Le gi ty mi zo wa nie dzia -
łań, do ja kich do pu ścił się od wo ła ny Za rząd ROD „(…)”

pod wa żył by wia ry god ność i pra wo moc ność dzia ła nia ca -
łe go Związ ku i pod sta wo wej je go za sa dy – Zwią zek dział -
kow ców i wszyst kie je go or ga ny dzia ła ją z wo li dział-
kow ców. Z te go po wo du fał szer stwo uchwa ły wal ne go ze -
bra nia wy czer pu je w peł ni dzia ła nie na szko dę Związ ku 
i oce na Pre zy dium OZ te go czy nu by ła w peł ni wła ści wa.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, bio rąc pod uwa gę po -
wyż szą oce nę, za de cy do wa ło jak na wstę pie.

War sza wa, dnia 16 lu te go 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 154/2009
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 paź dzier ni ka 2009 r.
w spra wie od wo ła nia Pa na G. H. od Uchwa ły Nr (…) Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go

Związ ku Dział kow ców w (…)

WICEPREZES
/-/Stanisław CHODAK

PRE ZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie
§ 56 ust. 6 pkt 2 sta tu tu PZD po sta na wia:

1) Uchy lić za skar żo ną uchwa łę nr (…) Pre zy dium Okrę -
go we go Za rzą du PZD (…) 

2) Prze ka zać spra wę do Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej w (…) w ce lu prze ka za nia do kom pe tent ne go or ga nu,
ja kim jest ko mi sja roz jem cza ROD

3) Od pi sem ni niej szej uchwa ły po wia do mić:
a) Pa na G. H.
b) Za rząd ROD (…)
c) Okrę go wy Za rząd PZD w (…)
d) Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą w (…)

UZA SAD NIE NIE

Pan (…) zło żył do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD od -
wo ła nie od Uchwa ły Nr (…) Pre zy dium Okrę go we go Za -
rzą du PZD w (…) z dnia (…) r., mo cą któ rej nie
uwzględ nio no Je go od wo ła nia od Uchwa ły Nr (…) Za -
rzą du ROD (…) w (…) z dnia (…), na kła da ją cej na Nie -
go ka rę na ga ny z ostrze że niem.

Skar żą cy w dniu (...) od wo łał się od uchwa ły Za rzą du
ROD na kła da ją cej na Nie go ka rę po rząd ko wą do ko mi sji
roz jem czej ROD (…), ta jed nak po sta no wie niem z dnia
(…) uzna ła się za nie wła ści wą do roz pa trze nia w/w spra -
wy i prze ka za ła spra wę do roz pa rze nia przez Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du w (…).

Po wyż sze po sta no wie nie opar te by ło jed nak na ar gu -
men tach nie znaj du ją cych po twier dze nia w prze pi sach
pra wa związ ko we go, któ re sta no wią, iż człon ko wi PZD
przy słu gu je pra wo od wo ła nia się do ko mi sji roz jem czej
ROD w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia uchwa ły na -
kła da ją cej na nie go ka rę po rząd ko wą. Ko mi sja roz jem cza

uza sad ni ła swo ją de cy zję fak tem, iż na ło że nie ka ry na
skar żą ce go by ło wy ni kiem po stę po wa nia do ty czą ce go
dwoj ga człon ków Za rzą du ROD i uzna ła się za nie kom pe -
tent ną prze ka zu jąc tym sa mym spra wę po now nie do Za -
rzą du ROD, aby prze ka zał ją we dług wła ści wo ści do
Pre zy dium OZ. 

Naj istot niej sze w tej spra wie jest to, że roz strzy ga nie
przez ko mi sję roz jem czą ROD w od nie sie niu do osób peł -
nią cych funk cje w or ga nach ogro du jest wy łą czo ne je dy -
nie na pod sta wie § 102 ust. 1 pkt 1 sta tu tu PZD, któ ry
sta no wi, że ko mi sja roz jem cza ROD nie roz po zna je spraw
o po zba wie nie człon ko stwa w związ ku ze spra wo wa niem
man da tu w or ga nach PZD.

Z prze pi sów pra wa we wnątrz związ ko we go (§ 27 sta tu -
tu PZD) wy ni ka, iż od wo ła nie od uchwa ły na kła da ją cej
na człon ka Związ ku ka rę po rząd ko wą roz pa try wa ne są
przez ko mi sję roz jem czą ROD, ja ko je dy ny kom pe tent ny
do te go or gan. Przy tym nie ma zna cze nia fakt peł nie nia
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funk cji przez da ną oso bę w or ga nie ROD.  W związ ku z
po wyż szym Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po sta no wi ło
jak na wstę pie, nie roz strzy ga jąc przy tym o me ri tum spra -

wy, ze wzglę du na fakt błęd nej pro ce du ry od wo ław czej
prze pro wa dzo nej w spra wie.

WICEPREZES
/-/Stanisław CHODAK

PRE ZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia  (…)

Zgod nie z § 162 ust. l sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
mo że zło żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo -
wej Ko mi sji Roz jem czej na orze cze nie ko mi sji roz jem -
czej koń czą ce po stę po wa nie w spra wie, je że li:

1/ ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu PZD lub prze -
pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, przez
ich błęd na wy kład nię lub nie wła ści we za sto so wa nie,

2/ na ru sza po sta no wie nia Re gu la mi nu Po stę po wa nia
Ko mi sji Roz jem czych, je że li uchy bie nie to mia ło istot ny
Wpływ na wy nik spra wy.

Z po wyż sze go prze pi su wy ni ka, że Prze wod ni czą cy
KKR mo że za skar żyć pra wo moc ne orze cze nie ko mi sji
roz jem czej je dy nie w sy tu acji, gdy któ ra kol wiek z wy żej
wska za nych prze sła nek zo sta ła speł nio na, przy czym po -
da nie o zło że nie skar gi po win no za wie rać ta kie za rzu ty
wo bec pra wo moc ne go orze cze nia ko mi sji roz jem czej,
któ re do ty czą na ru sze nia sta tu tu PZD, prze pi sów usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, bądź też Re gu la mi -
nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych PZD. 

Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji zgro ma dzo nej 
w spra wie oraz po da nia o wnie sie nie skar gi w try bie nad -
zwy czaj nym, nie da je pod staw do stwier dze nia, że któ ra -
kol wiek z wy ma ga nych prze sła nek okre ślo nych w po wo -
ła nym wy żej § 162 ust. l sta tu tu PZD, mo gą cych mieć
istot ny wpływ na wy nik spra wy, zo sta ła speł nio na.

Za rząd ROD (...) w (...) po da niem z dnia (...), skie ro wa -
nym do Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej,
zwró cił się z proś bą o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy -
czaj nym na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej w (...) z dnia (...). utrzy mu ją ce w mo cy orze -
cze nie ogro do wej ko mi sji roz jem czej uchy la ją ce uchwa -
łę za rzą du z dnia (...) o po zba wie niu Pań stwa AB
człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki. 
W uza sad nie niu po da nia za rząd ROD twier dził, że bez -
pod staw ne po bie ra nie przez AB kau cji od wy naj mu ją cych
Dom Dział kow ca, nie roz li cze nie za in ka so wa nych kwot 
z te go ty tu łu oraz nie roz li cze nie się z do ku men ta cji za
okres spra wo wa nia funk cji go spo da rzy ROD, sta no wi 
o za sad no ści za sto so wa nia wo bec ich ka ry, ja ką jest po -

XII. Z DZIAŁALNOÂCI KRAJOWEJ 
KOMISJI ROZJEMCZEJ

PRZE WOD NI CZĄ CY KRA JO WEJ KO MI SJI ROZ JEM CZEJ 
POL SKIE GO ZWIĄZ KI DZIAŁ KOW CÓW
w WAR SZA WIE

War sza wa dnia (...)

Za rząd
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go PZD
(…)

Sygn. akt: KKR (…)
Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust. l sta tu tu PZD:

od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym
na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej (…) z dnia (…) sygn. akt: (…) utrzy mu ją ce w mo cy

orze cze nie ko mi sji roz jem czej ROD (…) z dnia (…) uchy la ją ce uchwa łę za rzą du ROD z dnia (…) tre ścią któ rej by ło
po zba wie nie Pań stwa AB człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki

138

UZA SAD NIE NIE



zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, 
a tym sa mym uza sad nia wnie sie nie skar gi w try bie nad -
zwy czaj nym na osta tecz ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi -
sji Roz jem czej w tej spra wie.

Ana li zu jąc do ku men ta cję zgro ma dzo ną w spra wie na le -
ży stwier dzić, że w kon kret nej spra wie za rząd ROD, po -
dej mu jąc de cy zję o po zba wie niu małż. AB człon ko stwa
Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki, w spo sób ra żą cy
na ru szył obo wią zu ją cą w Związ ku pro ce du rę po dej mo -
wa nia uchwał, sta no wią cą o bez sku tecz no ści pod ję tej
uchwa ły. Mi mo bo wiem wy mo gu za wia do mie nia stron 
o ter mi nie po sie dze nia, za rząd ROD pod jął skar żo ną
uchwa łę w nie obec no ści za in te re so wa nych. Obok bra ku
do wo du po twier dza ją ce go za wia do mie nie za in te re so wa -
nych o ter mi nie po sie dze nia za rzą du, na któ rym by ła roz -
pa try wa na ich spra wa (wy móg okre ślo ny w § 25 sta tu tu
PZD), za rząd ROD nie le gi ty mu je się rów nież pro to ko -
łem z po sie dze nia za rzą du, na któ rym zo sta ła pod ję ta spor -
na uchwa ła (wy móg okre ślo ny w § 40 ust. 1 re gu la mi nu
ROD w związ ku z § 25 sta tu tu PZD), a nad to nie za bez -
pie czył do wo du po twier dza ją ce go do rę cze nie Pań stwu AB
pod ję tej uchwa ły (§ 26 ust. 2 w związ ku z § 36 ust. 3 sta -
tu tu PZD i § 40 ust. 4 re gu la mi nu ROD). Nie spo sób przy
tym nie zwró cić uwa gi na zi gno ro wa nie przez za rząd
ROD § 40 ust 4 re gu la mi nu ROD, sta no wią ce go o tym,
że uchwa ły za rzą du ROD bez po śred nio do ty czą ce in dy wi -
du al ne go człon ka Związ ku win ne być spo rzą dza ne ja ko
od ręb ne do ku men ty dla każ dej spra wy. 

Pi smem da to wa nym (...) Pań stwo AB za skar ży li przed -
mio to wą uchwa łę, kie ru jąc od wo ła nie do ko mi sji roz jem -
czej ogro du. Nie ste ty do ku men ta cja spra wy nie po zwa la
na usta le nie da ty wpły wu od wo ła nia do ko mi sji roz jem -
czej ogro du (brak da ty wpły wu), a tym sa mym na usta le -
nie czy zo stał do trzy ma ny przez skar żą cych ter min
przy pi sa ny na zło że nie od wo ła nia (§ 38 sta tu tu PZD oraz
§ 14 ust. l re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem -
czych). W tych oko licz no ściach na le ży przy jąć, że ter min
na za skar że nie przed mio to wej uchwa ły do ko mi sji roz -
jem czej ogro du zo stał do trzy ma ny. Ogro do wa ko mi sja
roz jem cza orze cze niem z dnia (...) uwzględ ni ła od wo ła -
nie skar żą cych i uchy li ła skar żo ną uchwa łę za rzą du ROD.
Orze cze nie przed mio to we, w sy tu acji wska za ne go wy żej
ra żą ce go na ru sze nia przez za rząd ROD prze pi sów pro ce -
du ry we wnątrz związ ko wej, nie bu dzi za strze żeń. Na le ży
jed nak że zwró cić uwa gę na dość la ko nicz ne, dziw ne 
w tre ści, uza sad nie nie orze cze nia, a przede wszyst kim, po -
mi nię cie fak tu ra żą ce go na ru sze nia, przez za rząd ROD
przy po dej mo wa niu skar żo nej uchwa ły, prze pi sów pro ce -
du ry obo wią zu ją cej w PZD, któ re to na ru sze nie już w mo -
men cie pod ję cia uchwa ły, sta no wi ło o jej bez sku tecz no ści.
Wska zu jąc na la ko nicz ność przed mio to we go uza sad nie nia
na le ży przy po mnieć, że uza sad nie nie orze cze nia win ne

być zgod ne z wy mo ga mi okre ślo ny mi w § 30 ust. 2 Re gu -
la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych i po win no
za wie rać wska za nie pod sta wy fak tycz nej i praw nej roz -
strzy gnię cia, a w szcze gól no ści wska za nie fak tów, któ re
ko mi sja uzna ła za udo wod nio ne oraz do wo dów, na któ -
rych się opar ła wy da jąc orze cze nie. Uza sad nie nie win ne
rów nież za wie rać oce nę po stę po wa nia za rzą du ROD 
w spra wie oraz wska za nie, czy skar żo na uchwa ła speł nia
wy mo gi tak for mal ne jak i ma te rial ne okre ślo ne w sta tu -
cie PZD i re gu la mi nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

Roz po zna jąc od wo ła nie za rzą du ROD od orze cze nia
ogro do wej ko mi sji roz jem czej, Okrę go wa Ko mi sja Roz -
jem cza w (...) utrzy ma ła w mo cy skar żo ne orze cze nie,
orze ka jąc tym sa mym o bez sku tecz no ści ob ję tej od wo ła -
niem uchwa ły za rzą du ROD. Orze cze nie Okrę go wej Ko -
mi sji Roz jem czej nie bu dzi za strze żeń. Za strze że nie bu dzi
na to miast uza sad nie nie te goż orze cze nia. Okrę go wa Ko -
mi sja Roz jem cza, po dob nie jak i I in stan cja roz jem cza, 
w dość la ko nicz ny spo sób uza sad ni ła sen ten cję orze cze -
nia, a przede wszyst kim nie wska za ła w uza sad nie niu na
wa dę pro ce du ral ną skar żo nej uchwa ły za rzą du ROD, sta -
no wią cej o jej bez sku tecz no ści.

W tym miej scu na le ży stwier dzić, że uchy bie nia wska -
zy wa ne wy żej, do ty czą ce uza sad nie nia orze cze nia, tak 
I jak i II in stan cji roz jem czej, nie ma ją istot ne go wpły wu
na treść skar żo ne go orze cze nia Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej i nie sta no wią pod sta wy do je go zmia ny.

W związ ku z wa dą pro ce du ral ną skar żo nej uchwa ły
ROD, sta no wią cą o bez sku tecz no ści uchwa ły, a tym sa -
mym po twier dza ją cym pra wi dło wość orze cze nia Okrę go -
wej Ko mi sji Roz jem czej, po zo sta wi łam bez me ry to -
rycz nej oce ny jej za sad no ści. Acz kol wiek, pra gnę zwró cić
uwa gę, że w kon kret nym przy pad ku, nie moż na wy klu -
czyć ist nie nia wska zy wa nych przez za rząd ROD nie pra -
wi dło wo ści w przyj mo wa niu i roz li cza niu przez małż. 
AB po bie ra nych kau cji, a wręcz nad użyć fi nan so wych,
sta no wią cych o ra żą cym na ru sze niu obo wią zu ją ce go pra -
wa w PZD, a tym sa mym uza sad nia ją cym wy mie rze nie
tak do tkli wej ka ry, ja ką jest po zba wie nie człon ko stwa 
i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Jed nak że, aby przy szło ścio -
wa, ewen tu al na uchwa ła za rzą du ROD po zba wia ją ca Pań -
stwa AB człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, by ła
sku tecz na, obok za cho wa nia obo wią zu ją cej pro ce du ry,
win no być wy ka za ne ra żą ce na ru sze nie pra wa we wnątrz -
związ ko we go, po prze dzo ne ewen tu al nym skie ro wa niem
spra wy na dro gę po stę po wa nia do cho dze nio wo -śled cze -
go. Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie, uzna ję, że w ni niej -
szym przy pad ku nie za cho dzą pod sta wy do zło że nia
skar gi w try bie nad zwy czaj nej do Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej na osta tecz ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej w (...) z dnia (...) (sygn. akt: ...).

Prze wod ni czą ca 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD 

/-/ mgr Ol ga Ochry miuk
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Zgod nie z § 162 ust. l sta tu tu PZD, Prze wod ni czą cy
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej mo że zło żyć skar gę w try -
bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na
orze cze nie ko mi sji roz jem czej koń czą ce po stę po wa nie 
w spra wie je że li:

• ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu PZD lub prze pi -
sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez ich
błęd ną wy kład nię lub nie wła ści we za sto so wa nie,

• na ru sza po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia ko -
mi sji roz jem czych je że li uchy bie nie to mo gło mieć istot -
ny wpływ na wy nik spra wy.

Z po wyż sze go prze pi su wy ni ka, że prze wod ni czą cy
KKR nie mo że za skar żyć pra wo moc ne go orze cze nia
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w sy tu acji gdy żad na 
z tych prze sła nek nie zo sta ła speł nio na.

Do ko nu jąc ana li zy ma te ria łu do wo do we go zgro ma dzo -
ne go w spra wie, do ko na łam na wstę pie oce ny pra wi dło -
wo ści sto so wa nia obo wią zu ją cej pro ce du ry roz jem czej.
Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji roz jem czej pod tym
ką tem da je pod sta wy do stwier dze nia, że tryb pod ję cia
skar żo nej uchwa ły, jak też sto so wa nie prze pi sów obo wią -
zu ją cej pro ce du ry w po stę po wa niu roz jem czym, tak przez
I in stan cję roz jem czą (ko mi sję roz jem czą ROD) jak tez 
II in stan cję roz jem czą (Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą) 
– nie bu dzi za strze żeń. Obo wią zu ją ce prze pi sy we wnątrz -
związ ko we, okre ślo ne w sta tu cie PZD oraz w Re gu la mi -
nie Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych PZD. nie zo sta ły
na ru szo ne. Nie bu dzi rów nież za strze żeń pod sta wa praw -
na i za sad ność za sto so wa nia przez pod mio to wy za rząd
ROD, wo bec skar żą cej, szcze gól nie do le gli wej ka ry, ja ką
jest po zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział -
ki. Z tre ści skar żo nej uchwa ły wy ni ka, że pod sta wą za sto -
so wa nia tej szcze gól nej ka ry jest sta łe utrzy my wa nie psów
na użyt ko wa nej dział ce.

Po za spo rem jest, że skar żą ca od co naj mniej 2005 ro -
ku sta le utrzy mu je psy na dział ce, któ rej jest użyt kow ni -
kiem w ROD (…). W pi śmie skie ro wa nym do za rzą du
ROD w dniu (…), a na stęp nie w dniu (…) skar żą ca po -
twier dzi ła sta łą ho dow lę psów na dział ce, zaś ewen tu al ne

za prze sta nie ho dow li wa run ko wa ła „li kwi da cją zwie rząt
utrzy my wa nych przez in nych użyt kow ni ków „(cyt: ,jak
in ni użyt kow ni cy dzia łek zli kwi du ją swo je zwie rzę ta”).
Sta łe utrzy my wa nie psów na dział ce jest – wbrew twier -
dze niom skar żą cej – ra żą cym na ru sze niem re gu la mi nu
ROD, o któ rym mo wa w § 36 ust. l sta tu tu PZD. W myśl
bo wiem § 133 pkt 10 re gu la mi nu PZD, człon ko wi PZD
za bra nia się wpro wa dza nia i trzy ma nia na te re nie ogro -
du psów bez smy czy i ka gań ca oraz sta łe go utrzy my wa -
nia ko tów i psów. Nie sto so wa nie się do przed mio-
to we go, ry go ry stycz ne go za ka zu jest ra żą cym ła ma niem
obo wią zu ją ce go pra wa i sta no wi uza sad nio ną pod sta wę
do za sto so wa nia ka ry okre ślo nej w cyt.§ 36 ust. l sta tu tu
PZD. Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, iż za rząd ROD już
w 2005 r. (pi smo z dnia 9.XI. 2005 r.) za ka zał skar żą cej
sta łej ho dow li psów i usta lił ter min za prze sta nia ho dow li
na dzień (…). Mi mo upły wu ter mi nu skar żą ca na dal upo -
rczy wie nie sto so wa ła się do na ka zu za rzą du ROD i na dal
utrzy my wa ła psy na dział ce. Za rząd ROD dość dłu gi okres
to le ro wał przed mio to wą dzia łal ność skar żą cej, bo wiem
do pie ro de cy zją z dnia 24.VII. 2008 r. udzie lił skar żą cej
upo mnie nie, a na stęp nie de cy zją z dnia 27.X.2008 r. wy -
mie rzył ka rę po rząd ko wą – na ga nę za sta łe utrzy my wa nie
dział ce 3 psów, ostrze ga jąc jed no cze śnie, że w przy pad ku
dal sze go utrzy my wa nia psów na dział ce zo sta nie za sto so -
wa nia ka ra po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa -
nia dział ki. Mi mo tych ostrze żeń skar żą ca na dal upo r-
czy wie igno ro wa ła za kaz i na dal ho do wa ła psy na dział -
ce. Wska zy wa nie przez skar żą cą na szcze gól ną mi łość do
zwie rząt i chęć za pew nie nia bez dom nym psom „da chu
nad gło wą” nie mo że sta no wić uza sad nie nia do wnie sie -
nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym, w sy tu acji gdy cyt.
wy żej § 133 re gu la mi nu PZD za bra nia sta łe go utrzy my -
wa nie psów na dział ce. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy nie
jest i nie mo że być schro ni skiem dla bez dom nych psów.
Ta ką dzia łal no ścią zaj mu ją się in ne, do te go po wo ła ne, in -
sty tu cje.

Upo rczy we ła ma nie przez skar żą cą bez względ nie obo -
wią zu ją cej nor my we wnątrz związ ko wej, ja ką jest prze pis

PRZE WOD NI CZĄ CY KRA JO WEJ KO MI SJI ROZ JEM CZEJ 
POL SKIE GO ZWIĄZ KI DZIAŁ KOW CÓW
War sza wa ul. To wa ro wa 7a

War sza wa dnia (…).

Sygn. akt: KKR – (…)
Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust. l sta tu tu PZD

od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym
na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w (…) z dnia (…) (sygn. Akt …) utrzy mu ją ce w mo cy

orze cze nie ko mi sji roz jem czej ROD (…) w (…) od da la ją ce od wo ła nie AD od uchwa ły nr Za rzą du ROD z dnia (…)
po zba wia ją cej człon ko stwa zwy czaj ne go i pra wa użyt ko wa nia dział ki nr  (…).

140

UZA SAD NIE NIE



§ 133 pkt. 10 re gu la mi nu ROD, jest ra żą cym na ru sze niem
obo wią zu ją ce go w PZD pra wa i sta no wi o za sad no ści za -
sto so wa nia wo bec skar żą cej § 36 ust. l sta tu tu PZD i po -
zba wie nia jej człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Na mar gi ne sie tej spra wy ko niecz nym jest zwró ce nie
uwa gi na in for ma cję za war tą w pi śmie z dnia  8.XII. 2009 r.
o użyt ko wa niu przez mę ża skar żą cej i jej sy na 2 dzia łek
(nr 9 i 10) w in nym ogro dzie tj. w ROD (…) acz kol wiek
ta kwe stia nie by ła przed mio tem roz po zna nia roz jem cze -
go i nie sta no wi ła pod sta wy do po zba wie nia skar żą cej

przez za rząd ROD (…) człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki.

Re asu mu jąc po wyż sze, w świe tle po wo ła nych wy żej
norm pra wa we wnątrz związ ko we go uzna ję, że w ni niej -
szym przy pad ku nie zo sta ła speł nio na żad na z prze sła nek
okre ślo nych w cyt. na wstę pie § 162 ust. l sta tu tu PZD 
w związ ku z czym brak jest pod staw do zło że nia skar gi 
w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem -
czej na skar żo ne, pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko -
mi sji Roz jem czej w (…) z dnia (…) (sygn. akt …)).

Prze wod ni czą ca 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD 

/-/ mgr Ol ga Ochry miuk

nych go ści po ja wi li się Wi ce mar sza łek Sej mu, Wi ce pre -
mier Rzą du, kil ku dzie się ciu po słów i se na to rów, a tak że
licz na gru pa sa mo rzą dow ców z ca łej Pol ski. Licz nie re -
pre zen to wa ne by ły też me dia cen tral ne oraz lo kal ne. Gło -
sy wy ra ża ne pod czas dys ku sji świad czy ły o jed no ści
pol skich dział kow ców i ich tro sce o przy szłość ru chu
dział ko we go. W efek cie Kon gres przy jął dzie sięć sta no -
wisk i in nych do ku men tów, któ re wy ra ża ją po glą dy dział -
kow ców na naj waż niej sze spra wy do ty czą ce funk cjo no-
wa nia ogro dów i Związ ku. I Kon gres PZD oka zał się
ogrom nym suk ce sem oraz świa dec twem in te gra cji i si ły
śro do wi ska pol skich dział kow ców.

XIII. ROK 2009 W DZIAŁALNOÂCI ZWIÑZKU, 
KR I OZ

W dniu 14 lip ca 2009 ro ku od był się po raz pierw szy 
w 110-let niej hi sto rii pol skie go ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go I Kon gres PZD. Zo stał zwo ła ny w związ ku ze
zło że niem do Sej mu pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych przez gru pę po słów PiS. Pod ha słem „uwłasz cze nia
dział kow ców”, do ku ment ten zmie rzał do uchy le nia po -
wszech nie po pie ra nej usta wy o ROD oraz li kwi da cji or ga -
ni za cji dział kow ców i na cjo na li za cji spo łecz ne go ma jąt ku.
Dla te go też Kon gres od był się pod ha sła mi „Na sza usta -
wa – tra dy cja i przy szłość ogro dów” oraz „Zwią zek to my
– mi lion pol skich dział kow ców”. W Kon gre sie udział
wzię ło bli sko 2600 dział kow ców wy bra nych na re gio nal -
nych kon fe ren cjach w ca łym kra ju. Wśród 300 za pro szo -

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia Kra jo wej Ra dy PZD w 2009 ro ku

I Kon gres PZD

Po wszech na obro na praw dział kow ców

Kie dy 23 mar ca 2009 r. po sło wie z Klu bu Par la men tar -
ne go PiS zło ży li do la ski mar szał kow skiej pro jekt usta wy
o ogro dach dział ko wych, z ca łe go kra ju za czę ły la wi no wo
pły nąć sta no wi ska i pro te sty od in dy wi du al nych dział -
kow ców, za rzą dów ogro dów i wal nych ze brań człon ków
ROD. Ich ilość wzro sła jesz cze bar dziej, gdy do ku men to -
wi nada no nu mer dru ku sej mo we go i sta ło się ja sne, że
Par la ment bę dzie nad nim de ba to wał. Dział kow cy ocze ki -
wa li na tych mia sto wej re ak cji w obro nie swych praw i ist -
nie nia ogro dów. Do ma ga li się dzia łań ade kwat nych do

ska li za gro że nia, ja kie za wi sło nad ich pra wa mi. Wśród
pro po zy cji po ja wia ło się żą da nie zwo ła nia ma ni fe sta cji,
któ ra pój dzie pod Par la ment i bu dyn ki rzą do we, aby
przed sta wić sta no wi sko dział kow ców w spra wie nisz czy -
ciel skich pro po zy cji PiS. Do ma ga li się te go dział kow cy 
z ca łe go kra ju. Wy ra ża li swo je po glą dy w ty sią cach sta no -
wisk i pro te stów prze sła nych do po słów i se na to rów, pod
któ ry mi zbio ro wo pod pi sy wa li się dział kow cy. Swo je
ocze ki wa nia wy ka za li skła da jąc 619 000 pod pi sów 
w obro nie usta wy o ROD. Za gro że ni dział kow cy zjed no -
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czy li się i po ka za li, że idea ogrod nic twa dział ko we go jest
wspie ra na przez po tęż ny ruch spo łecz ny, któ ry po wi nien

być trak to wa ny przez wła dze w spo sób pod mio to wy, a nie
przed mio to wy. 

Od rzu ce nie pro jek tu usta wy PiS

Po wszech na obro na ogro dów i Związ ku, któ ra zo sta ła
zwień czo na I Kon gre sem PZD, wal nie przy czy ni ła się do
te go, że już dwa dni po ob ra dach Kon gre su Sejm od rzu -
cił w pierw szym czy ta niu szko dli wy pro jekt usta wy au -

tor stwa PiS o ogro dach dział ko wych. Fakt ten wzbu dził
ogrom ne za do wo le nie ca łe go śro do wi ska dział ko we go, co
wy ni ka z licz nych wy po wie dzi struk tur Związ ku oraz in -
dy wi du al nych dział kow ców. 

Zmia na spe cu sta wy dro go wej

Zma ga nia w obro nie ogro dów i dział kow ców nie spro -
wa dza ły się je dy nie do zwal cza nia szko dli we go pro jek tu
PiS. Ostat ni rok to rów nież ba ta lia o zmia nę wy jąt ko wo
krzyw dzą cych prze pi sów tzw. spe cu sta wy dro go wej, któ -
ra po zba wia ła dział kow ców pra wa do od szko do wa nia 
i dzia łek za stęp czych w ra zie li kwi da cji ogro dów na ce le

dro go we. Dzię ki ol brzy mie mu za an ga żo wa niu wszyst kich
struk tur PZD, na cze le z Kra jo wą Ra dą, od nie śli śmy suk -
ces i prze ko na li śmy par la men ta rzy stów do przy ję cia na -
szej pro po zy cji zmia ny nie ko rzyst nych prze pi sów. Tym
sa mym dział kow com przy wró co no ich pod sta wo we 
pra wa.

Obro na ko rzyst nych za pi sów w Pra wie Bu dow la nym 

W 2009 ro ku pod ję to pró bę wpro wa dze nia szko dli wych
prze pi sów w Pra wie bu dow la nym, któ re mia ły na ło żyć na
dział kow ców nie zro zu mia łe obo wiąz ki i ogra ni czyć moż -
li wość sta wia nia al tan na dział kach. Rów nież i w tej sy tu -

acji re ak cja Związ ku by ła bły ska wicz na i sku tecz na. Dzię -
ki in ter wen cji PZD Se nat prze gło so wał od po wied nią po -
praw kę, któ ra przy wró ci ła ko rzyst ne dla dział kow ców
prze pi sy. 

Wy wal cze nie zwol nie nia z opła ty za po bór wód pod ziem nych  

W mi ja ją cym ro ku za koń czy ła się wie lo let nia ba ta lia 
o zwol nie nie ogro dów z opłat za po bór wód pod ziem nych.
Od lat Kra jo wa Ra da, okrę gi i ogro dy wal czy ły o uzna -
nie, że - na mo cy usta wy o ROD – dział kow cy nie mu szą
pła cić wy so kich sum za wła sną wo dę po bie ra ną ze stud ni
głę bi no wych. Nie uda ło się prze ko nać licz nych mar szał -
ków wo je wództw oraz Mi ni ster stwo Śro do wi ska. Wresz -
cie spra wa tra fi ła do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go,

któ ry po dzie lił na sze ar gu men ty i uznał, że ogro dy nie mu -
szą wno sić tych opłat. Tym sa mym su my już wpła co ne 
z te go ty tu łu bę dą zwra ca ne i po słu żą ogro dom do re ali za -
cji ce lów re mon to wych i in we sty cyj nych. Po raz ko lej ny
oka za ło się, że za an ga żo wa ni dzia ła cze oraz fa cho we służ -
by zor ga ni zo wa ne w na szym Związ ku po tra fią wy gry wać
trud ne i skom pli ko wa ne spra wy w imie niu i na ko rzyść
dział kow ców.

Do ta cje i po życz ki udzie lo ne przez Kra jo wą Ra dę PZD dla ROD 

Od po cząt ku 2009 r. Kra jo wa Ra da PZD udzie li ła do ta -
cji dla 74 ROD na łącz ną kwo tę 394 900 zł. Po nad to 
w mi ja ją cym ro ku Kra jo wa Ra da PZD udzie li ła po ży czek
dla 22 ROD na łącz ną kwo tę 778 000 zł. Do ta cje i po życz -
ki zo sta ły udzie lo ne na re ali za cję za dań in we sty cyj nych 

i re mon to wych. Naj wię cej środ ków prze zna czo no na bu -
do wę i mo der ni za cję sie ci ener ge tycz nej i wo do cią go wej,
bu do wę i re mont do mów dział kow ca, usu nię cie skut ków
po wo dzi, wy mia nę ogro dzeń oraz na in ne ce le.

Fun dusz Obro ny ROD

Ostat ni rok był ko lej nym okre sem, w któ rym Zwią zek
był zmu szo ny bo ry kać się z na ra sta ją cym pro ble mem

rosz czeń do te re nów ROD. Są to spra wy nie zwy kle trud -
ne, nie tyl ko z po wo du za wi ło ści praw nych, ale rów nież ze
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wzglę dów fi nan so wych. Ska la zo bo wią zań mo że skut ko -
wać za kłó ce nia mi w funk cjo no wa niu nie tyl ko ogro du, ale
i okrę gu, a wręcz ca łe go Związ ku. Dla te go Kra jo wa Ra -
da wpro wa dzi ła roz wią za nia, któ re po zwo lą na przy go to -
wa nie Związ ku do ta kich sy tu acji. Po wo łał Fun dusz
Obro ny ROD, któ re go środ ki po słu żą na sfi nan so wa nie
kosz tów po stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych zwią -

za nych z rosz cze nia mi do grun tów ROD oraz ewen tu al -
nych od szko do wań, ja kie są za są dza ne wo bec Związ ku 
z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści. Źró -
dłem fi nan so wa nia te go fun du szu jest od pis do ko ny wa ny
z czę ści skład ki, ja ka przy pa da okrę gom oraz jed no st ce
kra jo wej PZD. 

Usta la nie sta nu praw ne go grun tów ROD

W mi ja ją cym ro ku Kra jo wa Ra da po raz ko lej ny pod ję -
ła nie zwy kle istot ny te mat sta nu praw ne go grun tów za ję -
tych przez ogro dy. Jest to za da nie prio ry te to we, gdyż
po zwa la okre ślić sy tu ację praw ną po szcze gól nych ogro -
dów od no śnie zaj mo wa nych grun tów. Rzu tu je to na per -
spek ty wy ist nie nia i dal sze go roz wo ju kon kret nych ROD

oraz uła twia or ga nom Związ ku pod ję cie od po wied nich
dzia łań w za kre sie re gu lo wa nia sta nu praw ne go ogro dów.
Dla te go Kra jo wa Ra da wraz z okrę go wy mi za rzą da mi
pro wa dzi ba da nia i usta la sy tu ację praw ną grun tów ROD,
obej mu ją cych nie mal 44 tys. ha.

No wy pro gram ob słu gu ją cy Re jestr ROD

W mi ja ją cym ro ku Kra jo wa Ra da PZD pod pi sa ła umo -
wę na wy ko na nie no we go pro gra mu Re jestr ROD, któ ry
ma zo stać wy ko na ny do dnia 15 stycz nia 2010 r. No wy
pro gram bę dzie za wie rał wię cej in for ma cji do ty czą cych
ogro dów i zo sta nie roz bu do wa ny o no we funk cje. Dzię ki
nie mu bę dzie moż na w ła twy spo sób za po znać się w nim
ze sta nem praw nym ogro du, z wy ka zem rosz czeń, ogra ni -
cze nia mi w roz po rzą dza niu pra wem PZD w po sta ci usta -

no wio nych słu żeb no ści, jak i za się gnąć in for ma cji, któ re
dział ki ogro do we ule gły li kwi da cji. W no wym pro gra mie
bę dzie ist nia ła rów nież moż li wość ob li cze nia po dat ku rol -
ne go i od nie ru cho mo ści oraz za po zna nia się z in fra struk -
tu rą po szcze gól nych ogro dów. Po za tym, w przej rzy sty
spo sób bę dzie moż na się do wie dzieć, ja ka jest po wierzch -
nia, licz ba ROD i dzia łek na te re nie okrę gu, kon kret nej
gmi ny oraz wo je wódz twa.

Kra jo we Dni Dział kow ca w War sza wie

W tym ro ku świę to dział kow ców, ja kim są Kra jo we Dni
Dział kow ca, od by ło się w ROD „Ra ko wiec” w War sza -
wie. Uro czy stość zo sta ła po prze dzo na mszą świę tą, któ rą
od pra wił bi skup Ta de usz Pi kus w Ba zy li ce ar chi ka te dral -
nej św. Ja na Chrzci cie la na Sta rym Mie ście w War sza wie.
Mia ła ona bar dzo uro czy sty cha rak ter i zgro ma dzi ła wie -
lu dział kow ców. Ofi cjal na część Kra jo wych Dni Dział -
kow ca roz po czę ła się ga lą sztan da ro wą i wy stą pie niem
pre ze sa Związ ku Eu ge niu sza Kon drac kie go. Jak za wsze

waż ną czę ścią Kra jo wych Dni Dział kow ca by ło uro czy ste
wrę cze nie od zna czeń związ ko wych, a tak że wrę cze nie na -
gród i dy plo mów lau re atom kon kur sów „ROD Ro ku
2009” i „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2009”. Nie za bra kło
rów nież im prez to wa rzy szą cych, jak kon kurs ko szy do -
żyn ko wych, wy sta wa plo nów i wy sta wy fo to gra ficz ne, 
a tak że kier ma szu ogrod ni cze go. W Kra jo wych Dniach
Dział kow ca 2009 wzię ło udział 400 osób re pre zen tu ją -
cych ogro dy dział ko we z ca łej Pol ski.

No wy Za kła do wy Plan Kont

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za twier dzi ło no wy Za -
kła do wy Plan Kont dla wszyst kich struk tur Związ ku. Za -
wie ra on pod sta wo we za sa dy księ go wa nia oraz pro -
wa dze nia po li ty ki fi nan so wej i kon tro l nej obo wią zu ją ce
w każ dej jed no st ce PZD, a w szcze gól no ści w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Za kła do wy Plan Kont jest więc
za sad ni czym pra wem fi nan so wym dla ogro dów; jest swo -
istą „kon sty tu cją” fi nan so wą obo wią zu ją cą w ROD. Na
pod sta wie te go do ku men tu pro wa dzo ne są m.in. kon tro le

fi nan so we, dzię ki cze mu go spo dar ka fi nan so wa w ogro -
dach i ca łym Związ ku jest trans pa rent na i po zwa la ra cjo -
nal nie za rzą dzać spo łecz ny mi pie niędz mi. No wy Za kła-
do wy Plan Kont zo stał do sto so wa ny m.in. do usta wy 
o ROD i sta tu tu PZD. Kra jo wa Ra da wy po sa ży ła wszyst -
kie jed nost ki PZD w ten do ku ment, któ ry tra fił rów nież
do każ de go ogro du dział ko we go. Dzię ki te mu Za kła do -
wy Plan Kont zo sta nie szyb ko wdro żo ny w ży cie i za cznie
w peł ni słu żyć dział kow com i ich Związ ko wi. 
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Kra jo wa Ra da pod ję ła dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra -
wy wa run ków dla dzia łal no ści ogro dów oraz ich or ga nów.
W tym ce lu przy ję to sze reg uchwał, m.in. wpro wa dza ją -
cą no we za sa dy ko rzy sta nia z ener gii elek trycz nej w ROD.
Ure gu lo wa no tak że kwe stię przy zna wa nia na gród przez

wal ne ze bra nia. Po nad to uprosz czo no moż li wo ści w za -
kre sie świad czeń pie nięż nych re kom pen su ją cych spo łecz -
ne za an ga żo wa nie człon ków władz ROD, a tak że wpro-
wa dzo no kom plek so wą uchwa łę okre śla ją cą za sa dy za -
trud nia nia i wy na gra dza nia pra cow ni ków w ogro dzie.

Po lep sze nie wa run ków do funk cjo no wa nia ROD 

Przy go to wa nie kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej w ROD

Kon ty nu ując do brą i spraw dzo ną prak ty kę Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy przy ję ło wy tycz ne w spra wie prze pro wa -
dze nia kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Oprócz tych wy tycz nych
przy go to wa no rów nież kom plet wzo rów do ku men tów
nie zbęd nych do od by cia przy szło rocz nych wal nych ze -
brań i kon fe ren cji de le ga tów. Po nad to Kra jo wa Ra da wy -

da ła spe cjal ny po rad nik, któ ry za wie ra kom plet ma te ria -
łów po trzeb nych do pra wi dło we go od by cia wal nych ze -
brań w 2010 ro ku, a tak że po ra dy prak tycz ne i sta no wi ska
I Kon gre su PZD. W ten spo sób Kra jo wa Ra da pra gnie
mak sy mal nie uła twić za rzą dom ROD i okrę go wym za rzą -
dom trud ną pra cę zwią za ną z przy go to wa niem i prze pro -
wa dze niem wal nych ze brań spra woz daw czo -wy bor czych.

Szko le nia dla in struk to rów ogro do wych

Wzo rem lat po przed nich Kra jo wa Ra da zor ga ni zo wa ła
dzie sięć re jo no wych kon fe ren cji szko le nio wych dla in -
struk to rów kra jo wych i okrę go wych. Na tych kon fe ren -

cjach prze szko lo no trzy stu in spek to rów, zaj mu ją cych się
spra wa mi ogrod ni czy mi w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Zie lo nej Gó rze w 2009 ro ku

W Okrę gu są 123 Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we, któ re
zaj mu ją łącz ną po wierzch ni po nad 1388ha. Znaj du je się 
w nich 29177 dzia łek z cze go 25803 jest użyt ko wa nych.
Lo ka li za cja na szych ogro dów to po łu dnio wa część wo je -
wódz twa Lu bu skie go, od Świe bo dzi na na pół no cy po

Szpro ta wę i Wscho wę na po łu dnio wym wscho dzie. Okrę -
go wy Za rząd li czy so bie 30 osób, z cze go 8 osób dzia ła 
w pre zy dium OZ. W biu rze Okrę go we go Za rzą du za trud -
nio nych jest 5 osób.

Dzia ła nia OZ w obro nie usta wy o Ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Okręg zie lo no gór ski, tak jak wszyst kie okrę gi w kra ju,
włą czył się bar dzo ak tyw nie w dzia ła nia na rzecz obro ny
praw dział kow ców, obro ny usta wy o ROD i obro ny PZD.
Za da nie to by ło trak to wa ne ja ko naj waż niej sze za da nie 
w pra cy Okrę go we go Za rzą du, w pra cy pre zy dium OZ 
i sa mo rzą dów ogro do wych. Okrę go wy Za rząd, pod jął dzia -
ła nia ma ją ce na ce lu uświa do mić za rzą dom ROD i dział -
kow com za gro że nie, ja kie nie sie za so bą pro jekt zmia ny
usta wy o ROD au tor stwa PiS. W wy ni ku tych dzia łań wy -
pra co wa no po nad 250 sta no wisk, opi nii i li stów, któ re zo -
sta ły wy sła ne do pre zy den ta RP, pre mie ra RP, do po słów,
se na to rów i prze wod ni czą cych klu bów par la men tar nych.
By ły to sta no wi ska, Okrę go we go Za rzą du, Pre zy dium,
Wal nych Ze brań w ROD i sa mych dział kow ców. Okrę go -
wa or ga ni za cja rów nież ak tyw nie włą cza ła się w przy-
wra ca nie praw dział kow ców, któ re zo sta ły za bra ne w „Spe -

cu sta wie Dro go wej” oraz w usta wie „Pra wo Bu dow la ne”
W po wyż szych spra wach w cią gu 2009 ro ku od by ło się
łącz nie po nad 60 róż ne go ro dza ju spo tkań i na rad z ak ty -
wem sa mo rzą du okrę go we go i ogro do we go.

Pod ję to bez po śred nie in ter wen cje u par la men ta rzy stów.
Od by ły się wie lo krot ne spo tka nia z par la men ta rzy sta mi 
i przed sta wi cie la mi władz sa mo rzą do wych, w tym: z po -
sła mi: Jó ze fem Zy chem, Bo gu sła wem Won to rem, Bo żen -
ną Bu kie wicz, Je rzym Ma ter ną, Sta ni sła wem Boj ko,
Mar kiem Ce bu lą; z `Pre zy den tem Mia sta Zie lo nej Gó ry i
bur mi strza mi Żar, Ża ga nia, Kro sna, Świe bo dzi na, Su le -
cho wa, Lub ska, Ko żu cho wa i ze sta ro sta mi zie lo no gór -
skim, żar skim, kro śnień skim.

W Kon fe ren cji przed kon gre so wej (15 czer wiec 2009)
wziął udział po seł RP Jó zef Zych (PSL), po seł Bo gu sła wa
Won tor (SLD) i po seł Je rzy Ma ter na (PiS). W kon fe ren cji
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udział wzię li tak że przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych
gmin (bur mistrz Żar – Ro man Po go rze lec, Sta ro sta Zie lo -
no gór ski – Edwin Ła zic ki, Wi ce sta ro sta Żar ski – Piotr Pal -
cat) oraz przed sta wi cie le me diów (Zbi gniew Rosz czyk -
Ra dio Za chód, Lech Ma li now ski – Ga ze ty Po wia to wej 
z Żar).

Kon fe ren cja wy ło ni ła sie dem dzie się cio oso bo wą gru pę
uczest ni ków na I Kon gre su PZD. Z na sze go za pro sze nia do
wzię cia udzia łu w kon gre sie sko rzy stał rów nież po seł Bo -
gu sław Won tor oraz po seł Jó zef Zych, któ ry w trak cie ob -
rad Kon gre su wy ra ził swój głos po par cia dla PZD. Po par cie
w pi sem nych sta no wi skach skie ro wa nych do I Kon gre su
udzie li li tak że: Ro man Po go rze lec – bur mistrz Żar, Ja nusz
Ku bic ki – Pre zy dent Zie lo nej Gó ry, Ja cek Hof f man – Sta -
ro sta Kro śnień ski, An drzej Chi nal ski – Bur mi stzr Kro sna
Od rzań skie go, Igna cy Od waż ny – Bur mistrz Su le cho wa,
Da riusz Be kisz  – Bur mistrz Świe bodzi na. Zda niem Dział -
kow ców i ak ty wu Kon gres był wiel kim wy da rze niem w ży -

ciu Związ ku, po ka zał si łę i jed ność Związ ku. Przy ję te do -
ku men ty do ty czą ce przy szło ści ogro dów i roz wią zy wa nia
nur tu ją cych Zwią zek pro ble mów od bi ły się gło śnym echem
w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Na wszyst kich 
25 uro czy sto ściach (któ re od by ły się ROD bez po śred nio po
Kon gre sie) zwią za nych z ob cho da mi Dni Dział kow ca pre -
zen to wa no do ro bek Kon gre su. W uro czy sto ściach tych
czyn nie brał udział Pre zes OZ Ma rian Pa siń ski, człon ko -
wie pre zy dium i Ple num OZ, a tak że bur mi strzo wie miast
(Kro sno Od rzań skie, Gu bin, Ża ry, Lub sko) oraz sta ro sta po -
wia tu (Kro sno Od rzań skie). W uro czy sto ściach w ROD
„Je dyn ka” w No wej So li, ROD „Związ ko wiec” w Ża rach,
ROD „100 Le cia Ogrod nic twa Dział ko we go” w Kro śnie
Od rzań skim i ROD „35 Le cia” w Zie lo nej Gó rze wziął
udział po seł Bo gu sław Won tor oraz czło nek Za rzą du Wo je -
wódz twa Lu bu skie go Sta ni sław Tom czy szyn i za stęp ca dy -
rek to ra De par ta men tu Rol nic twa, Śro do wi ska i Roz wo ju
Wsi Woj ciech Ko zie ja. 

Współ pra ca z Urzę dem Mar szał kow skim oraz jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go gmin 

Okrę go wy Za rząd w Zie lo nej Gó rze mo że po szczy cić
się bar dzo do brą współ pra cą z Urzę dem Mar szał kow skim
i jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go gmin. Jed nym z
waż niej szych efek tów tej współ pra cy jest to, że wszyst -
kie ogro dy po sia da ją peł ną do ku men ta cją praw ną i pra wo
wie czy ste go użyt ko wa nia grun tów ujaw nio ne w księ dze
wie czy stej. Je dy nie w 20 ROD ist nie je in ny za pis w pla -
nach miej sco we go za go spo da ro wa nia niż ogród. W tej
spra wie Okrę go wy Za rząd i Za rzą dy ROD pro wa dzą z
Urzę da mi miast in ten syw ne roz mo wy, któ re już za czy na -
ją przy no sić wy mier ne efek ty. 

Du żą uwa gę w 2009 ro ku przy wią zy wa ło pre zy dium
do po zy tyw ne go wy ro ku NSA do ty czą ce go zwol nie nia
PZD z opłat z ty tu łu po bo ru wód pod ziem nych. W krót -
kim okre sie cza su pra wie wszyst kie tj. 50 ROD otrzy ma -
ło zwrot po nie sio nych opłat na łącz ną kwo tę 321.422 zł.
Pre zy dium zwró ci ło się do za rzą dów ROD by środ ki te
po przez uchwa łę Wal nych ze brań zo sta ły prze zna czo ne

na re mon ty i in we sty cję. In nym aspek tem do brej współ -
pra cy w 2009 z sa mo rzą da mi gmin jest prze pro wa dze nie
li kwi da cji czę ści ROD Za stal I w Zie lo nej Gó rze pod bu -
do wę dro gi pu blicz nej. Li kwi da cja prze pro wa dzo na zo -
sta ła na za sa dach no wych prze pi sów (tzw. Spe cu sta wy
Dro go wej). Do bra współ pra ca Okrę go we go Za rzą du z
Urzę dem Mia sta w Zie lo nej Gó rze przy nio sła ko rzy ści dla
obu stron. Dział kow cy i Zwią zek otrzy ma li na leż ne od -
szko do wa nie. 

Pre zy dium OZ za wsze z du żą życz li wo ścią od no si ło 
i od no si się do pro po zy cji za in te re so wa nych sa mo rzą dów
lo kal nych o prze ka za nie te re nu po trzeb ne go do re ali za cji
waż ne go za da nia w gmi nie, bo ro zu mie w peł ni po trze by
miast, a tak że jest prze ko na na, że z tych in we sty cji bę dą
ko rzy stać rów nież dział kow cy. Na waż ne spo łecz nie ce le
prze ka za no w oma wia nym okre sie 19, 8123 ha te re nów
ROD w Ża ga niu, Su le cho wie, Świe bo dzi nie, Ża rach, Ba -
bi mo ście. 

Osią gnię cia Okrę go we go Za rzą du w Zie lo nej Gó rze w re ali za cji za dań in we sty cjo -re mon to wych 
w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

OZ Przy wią zu je bar dzo du żą uwa gę do uno wo cze śnia -
nia in fra struk tu ry ogro do wej. Prio ry te to wo trak tu je za da -
nia in we sty cyj no re mon to we w Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych. W cią gu ostat nich 3 lat wy ko na no w ogro -

dach 140 za dań in we sty cyj no-re mon to wych na łącz ną
kwo tę 2.453.219zł w tym do ta cja Okrę go we go Za rzą du
wy no si 819.400zł i sta no wi to 33,6% ogól nej kwo ty prze -
zna czo nej na te za da nia. 

145



Lp. Nazwa zadania 2007 r. 2008 r. 2009 r. Razem

1 nowa sieć wodociągowa 2927 mb 7995 mb 3380 mb 14.302 mb

2 Remont sieci wodociągowej 225 mb 52 mb 0 277 mb

3 Remont studni wodociągowej 0 2 2 4 szt

4 Remont zbiorników retencyjnych 0 4 1 5 szt.

5 Nowe studnie głębinowe 0 0 2 2 szt. 

– pompy wodne 4 3 7 szt.

6 Remonty pomp wodociągowych 0 0 2 2 szt.

7 Nowa sieć energetyczna 791 mb 2055 mb 4324 mb 7.170 mb

8 Wyprowadzenie skrzynek licznikowych 93 szt. 26 szt. 115 szt. 234 szt.
w alejach

9 Remont sieci energetycznej 0 500 mb 620 mb 1120 mb

10 Nowe ogrodzenie zewnętrzne 390 mb 3.055 mb 750 mb 4.195 mb

11 Remont ogrodzenia 2.051 mb 450 mb 475 mb 2.976 mb

12 Nowe obiekty administr-gospodarcze 6 5 1 12 szt

13 Remont istniejących obiekty 22 5 5 32 szt.
administr-gospodarcze

14 Drogi utwardzone i wjazdy na ogrody 0 200 m2 4.266 m2 4.466 m2

15 Prace melioracyjne – drenaż 0 0 240 240 mb

Tab. 
Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjno-remontowych w latach 2007–2009 
wg stanu na dzień 18.01.2010 r.

Pra ca okrę go we go za rzą du w dzie dzi nie sze rze nia
oświa ty i wie dzy ogrod ni czej.

W ro ku 2009 w roz po czę to pra cę szko le nio wą w 12 no -
wo pow sta łych ośrod kach szko le nio wych. Prze pro wa dzo -
no szko le nie dla in struk to rów okrę go wych i kra jo wych 
z te re nu okrę go wych za rzą dów w Wro cła wiu, Szczaw nie
Zdro ju, Le gni cy, Opo la i Zie lo nej Gó ry.

Przy ję to sys tem i pro gram szko le nia kan dy da tów na
dział kow ców. W 25 szko le niach kan dy da tów na dział kow -
ców od by wa ją cych się na prze strze ni ro ku 2009 kan dy da -
ci zdo by wa li pod sta wo wą wie dze z dzie dzin ogrod ni-
czych, a przede wszyst kim zo sta li za po zna ni z pra wem
obo wią zu ją cym w PZD. 

Po za szko le nia mi dla kan dy da tów na dział kow ców
okrę go wy za rząd prze pro wa dzał rów nież po ka zy cię cia
drzew i krze wów ja go do wych dla słu ży ogrod ni czej ROD
i dział kow ców. W 12 ośrod kach szko le nio wych od by wa -

ły się ta kie po ka zy. W mie sią cach wio sen nych-prze szko -
lo no 169 osób.

W mie sią cu czerw cu od by ła się na ra da Spo łecz nej Służ -
by In struk tor skiej z ROD. Do ko na no jej we ry fi ka cji oraz
moż li wo ści lep sze go wy ko rzy sty wa nia fun du szu oświa -
to we go ROD. W trak cie na ra dy wy gło sił wy kład pt.
„Ochro na Ro ślin na Dział kach” prof. Ta de usz Ba ra now ski
z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Na wnio sek Kra jo wej Ra dy PZD zor ga ni zo wa no kon fe -
ren cję dla in struk to rów kra jo wych i okrę go wych. Kon fe -
ren cja ta ka od by ła się w Lu bu skim Ośrod ku Do rac twa
Rol ni cze go w Kal sku. Du żym za in te re so wa niem cie szy -
ły się za ję cia z ochro ny ro ślin pro wa dzo ne przez prof. Ka -
zi mie rza Wie cha, a tak że za ję cia te re no we w Zie lo no-
gór skim Ogro dzie Bo ta nicz nym oraz wi zy ta w ROD 
35-Le cia w Zie lo nej Gó rze.  W na ra dzie brał udział pre zes
Zie lo no gór skie go Sto wa rzy sze nia Wi nia rzy – Ro man
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Grad, któ ry wy gło sił wy kład na te mat upra wy wi no ro śli 
w ogro dach dział ko wych. Te mat ten przy padł do gu stu
uczest ni kom na ra dy. Po za dzia łal no ścią szko le nio wą
Okrę go wy Za rząd or ga ni zo wał prze glą dy ogro dów oraz
kon kur sy na naj lep szy ROD i wzo ro wą dział kę. Uczest ni -
cy kon kur sów otrzy ma li pu cha ry i na gro dy pie nięż ne, 
a dział kow cy na gro dy rze czo we.

Dział ko wiec z ROD „Do za met” w No wej So li zo stał
lau re atem kra jo we go kon kur su na „Wzo ro wą Dział kę Ro -
ku 2009”, a ROD „100 Le cia Ogrod nic twa Dział ko we go”
w Kro śnie Od rzań skim zy skał w kon kur sie kra jo wym
mia no „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy ro ku 2009
w dzia łal no ści na rzecz ochro ny śro do wi ska”

Dzia łal ność sta tu to wo-go spo dar cza

Biu ro Okrę go we go Za rzą du od wie lu lat za opa tru je
ROD w środ ki do pro duk cji ogrod ni czej ta kie jak obor nik
by dlę cy i ku rzy, wap no ma gne zo we, pod ło ża i ko rę do
ściół ko wa nia. Wśród dział kow ców cie szy się to ogrom -
nym uzna niem, jest to dla nich du że uła twie nie, gdyż
wszyst kie po trzeb ne na wo zy or ga nicz ne mo gą za ku pić w
swo ich ROD po bar dzo atrak cyj nej ce nie. W ro ku 2009
Okrę go wy Za rząd roz pro wa dził ta kich środ ków pro duk cji
do 40 ROD na łącz ną kwo tę 75 tyś zł. Po za sprze da żą
środ ków do pro duk cji OZ roz pro wa dza wśród dział kow -
ców li te ra tu rę fa cho wą wy da wa ną przez Kra jo wą Ra dę

PZD, w któ rą to w ubie głym ro ku za opa trzy li się dział -
kow cy na łącz ną kwo tę 23 tyś zł. 

Za kres prac po dej mo wa nych przez okrę go wy za rząd 
i Za rzą dy ogro dów był o wie le więk szy i bo gat szy niż po -
ka za no w po wyż szej in for ma cji, w któ rej to przed sta wio -
no naj waż niej sze za gad nie nia re ali zo wa ne w 2009 ro ku.

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze wy so ko so -
bie ce ni sys te ma tycz ną i bie żą ca po moc Kra jo wej Ra dy
PZD i jej biu ra i za tą po moc skła da ser decz ne po dzię ko -
wa nia.

Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Gdań sku w 2009 ro ku

1. Li kwi da cja sto wa rzy sze nia po za związ ko we go, któ re
usi ło wa ło or ga ni zo wać swo ją  dzia łal ność na ba zie Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ja na III So bie skie go 
w   Gnie wie.

2. Prze ję cie z wy bu do wa ną in fra struk tu rą w użyt ko wa -
nie od mia sta Gdań ska te re nów za mien nych za prze ka za -
ne mia stu pod bu do wę sta dio nu ROD ,,Na rwik” 
i ,,Wa ryń ski”. Dzia ła nia i współ pra ca w po wyż szej spra -
wie za rów no władz Okrę go wych i Kra jo wych i Mia sta
Gdań ska na le ża ło by uznać, ja ko wzo ro we w ska li kra ju.

3. Po rząd ko wa nie sta nów praw nych ogro dów i wpro -
wa dza niu ich do pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go miast i gmin.

4. Współ pra ca z wła dza mi mia sta Gdań ska w spra wie
dal sze go użyt ko wa nia ogro dów sła bo, bądź w ogó le nie
za go spo da ro wa nych.

5. Pro wa dze nie ak cji szko leń ak ty wu Związ ko we go,
władz ogro do wych oraz no wo wstę pu ją cych do PZD i In -
struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej.

6. Nad zór nad pra cą Za rzą dów ROD w za kre sie prze -
strze ga nia praw obo wią zu ją cych w PZD, a szcze gól nie w
kwe stii za go spo da ro wa nia in dy wi du al nej dział ki, bu dow -
nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia w ogro -
dach.

7. Udzie la nie po mo cy fi nan so wej dla ROD w for mie
do ta cji z Fun du szu Roz wo ju na bu do wę i mo der ni za cję
in fra struk tu ry ogro do wej.

8. Bie żą ce i ter mi no we roz pa try wa nie skarg i za ża leń
człon ków związ ku na pły wa ją cych do Okrę go we go Za rzą -
du PZD i ści sła współ pra ca w tym za kre sie z Ko mi sja mi
Sta tu to wy mi.

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Lu bli nie w 2009 r.

In ten syw ne dzia ła nia w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Mi nio ny rok ob fi to wał w sze reg istot nych wy da rzeń dla
człon ków PZD:

• Spe cu sta wa dro go wa wraz z jej art.11, któ ry wy łą czał
za sto so wa nie art. 17-22 usta wy o ROD a w kon se kwen cji
po zba wie nie związ ku i dział kow ców pra wa do od szko do -

wań za ma ją tek na te re nach ogro dów prze zna czo nych pod
bu do wę dróg. Przy wró ce nie te go pra wa na stą pi ło w kwiet -
niu po no we li za cji ww. usta wy przez Sejm RP.

• No we li za cja usta wy Pra wo Bu dow la ne na kła da ją ca
na dział kow ców sze reg no wych obo wiąz ków pod czas re -
mon tów lub bu do wy al tan. Po fa li pro te stów, ko rek ty
usta wy do ko na ne przez Se nat RP przy jął Sejm a dział -
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kow cy za cho wa li do tych cza so we pra wa bez do dat ko -
wych ob cią żeń.

• Naj więk szym za gro że niem dla dal sze go funk cjo no wa -
nia Związ ku stał się pro jekt usta wy o ogród kach dział ko -
wych au tor stwa PiS, któ ry ma mił wszyst kich dział-
kow ców uwłasz cze niem i za kła dał li kwi da cję PZD wraz
z na cjo na li za cją ma jąt ku związ ku. Prze ciw ko te mu nie -
spra wie dli we mu spo łecz nie pro jek to wi sprze ci wi ły się
wszyst kie struk tu ry Związ ku oraz in dy wi du al ni człon ko -
wie po szcze gól nych ogro dów pod czas Kon fe ren cji Przed -

kon gre so wych or ga ni zo wa nych z par la men ta rzy sta mi 
i wła dza mi sa mo rzą do wy mi.  W I Kon gre sie PZD w War -
sza wie uczest ni czy ła rów nież 80 oso bo wa de le ga cja dział -
kow ców z Lu belsz czy zny.

Wśród go ści I Kon gre su PZD licz nie uczest ni czy li
przed sta wi cie le naj wyż szych or ga nów pań stwo wych 
i par tyj nych a tak że przed sta wi cie le wie lu or ga ni za cji sa -
mo rzą do wych i spo łecz nych, któ rzy otwar cie wy ra ża li po -
par cie dla słusz nej wal ki Związ ku, je go ro li dla spo-
łe czeń stwa i po nad wie ko we go dzie dzic twa.  

Uro czy sto ści Okrę go wych Dni Dział kow ca

Co rocz nie w OZ Lu blin przy po mo cy człon ków Okrę -
go wej Ko mi sji Kon kur so wej wraz z Wła dza mi Sa mo rzą -
do wy mi or ga ni zo wa ne są kon kur sy na naj ład niej
za go spo da ro wa ny ROD oraz naj ład niej szą dział kę w mia -
stach Bia ła Pod la ska i Kra śnik oraz w re jo nie Za moj skim.

Kon kur sy słu żą pod nie sie niu es te ty ki ogro dów oraz
dzia łek. Pod su mo wa nie kon kur sów od by wa się pod czas
uro czy sto ści z oka zji Dni Dział kow ca, w któ rych ak tyw -

nie uczest ni czą za wsze Wła dze Sa mo rzą do we. Okrę go we
Dni Dział kow ca w bie żą cym ro ku od by ły się w ROD „im.
T. Ko ściusz ki” w Lu bli nie i by ły po łą czo ne z pod su mo wa -
niem ro li I Kon gre su PZD. 

Drzew ko kon gre so we zo sta ło po sa dzo ne w naj więk -
szym ogro dzie w na szym okrę gu – w ROD „Sło necz nik”
w Lu bli nie, ja ko trwa ły „świa dek” trud nej hi sto rii PZD 
w 2009 ro ku.

Stan praw ny ROD w na szym Okrę gu

W na szym okrę gu 50% ogro dów ma ure gu lo wa ny stan
praw ny, grun ty po zo sta łych ogro dów wy ma ga ją ure gu lo -
wa nia po przez umiesz cze nie ich w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i wpi sów do ksiąg wie -

czy stych. Naj trud niej sza sy tu acja praw na jest ogro dów
po ło żo nych na grun tach MON oraz grun tach, do któ rych
rosz cze nia wno si PKP oraz oso by fi zycz ne. 

Re mon ty i mo der ni za cja in fra struk tu ry ROD

W 2009 ro ku 17 ogro dów pro wa dzi ły re mon ty ist nie ją -
cych bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych, ogro dzeń i sie ci wo -

Dzia łal ność szko le nio wa OZ

Du żą po pu lar no ścią i za in te re so wa niem cie szą się zi -
mo we szko le nia otwar te dla dział kow ców i mi ło śni ków
ogrod nic twa ama tor skie go. Do bra i wie lo let nia współ pra -
ca z ka drą na uko wą Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Lu -

bli nie oraz z ka drą do rad czą Lu bel skie go Ośrod ka Do -
radz twa Rol ni cze go w Koń sko wo li przy no si wy mier ne
ko rzy ści za in te re so wa nym uczest ni kom szko leń.

Pre zes OZ w Lu bli nie
mgr Sta ni sław Cho dak

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ Su dec kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju w 2009 ro ku.

Obro na praw dział kow ców

Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD wraz z dział kow ca mi
ro dzin nych ogro dów dział ko wych okrę gu su dec kie go sku -

tecz nie bro nił in te re sów dział kow ców wy ni ka ją cych z za -
gro żeń uchwa le nia tzw. „spe cu sta wy dro go wej” oraz

do cią go wych oraz bu do wa ły sie ci elek trycz ne.
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zmian w usta wie pra wo bu dow la ne. Licz ne pi sma w po -
wyż szych spra wach kie ro wa ne m.in. do Mi ni stra In fra -
struk tu ry i Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich przy czy ni ły się
do od rzu ce nia nie ko rzyst nych zmian. 

Ko lej ną spra wą, któ ra zak ty wi zo wa ła dział kow ców do
obro ny był pro jekt usta wy PIS o ogro dach dział ko wych.
Dział kow cy oba wia li się utra ty swo ich dzia łek. W związ -
ku z tym ma so wo wy stę po wa li na Wal nych Ze bra niach
Spra woz daw czych i Kon fe ren cjach De le ga tów w obro nie
po pie ra nej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych od rzu ca jąc szko dli wy pro jekt usta -
wy au tor stwa PiS. W tej spra wie Okrę go wy Za rząd ak ty -
wi zo wał dział kow ców po przez wy ja śnia nie i na gła śnia nie
za gro żeń, ja kie niósł pro jekt usta wy. W dniach od 4 do 7
ma ja 2009 r. od by ły się na ra dy z Pre ze sa mi ROD okrę gu
su dec kie go. Te ma tem ze bra nia by ła obro na usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, ba da nie i ana li za pro jek -
tu usta wy. W wy ni ku po wyż szych dzia łań wy sto so wa no
od dział kow ców i Ogro dów oko ło 140 wy stą pień w for -
mie pro te stów, ape li, sta no wisk i uchwał skie ro wa nych do
Pre mie ra RP, Mar szał ków Sej mu RP i Se na tu RP, Prze -
wod ni czą cych Klu bów PO, SLD, PSL oraz po słów i se na -

to rów okrę gu su dec kie go. Po nad to, od by ły się licz ne spo -
tka nia dział kow ców i dzia ła czy okrę gu su dec kie go z po -
sła mi, na któ rych przed sta wia no oce nę Związ ku i dział -
kow ców oraz oba wy zwią za ne z pro jek tem usta wy. Dzię -
ki do brej współ pra cy Okrę go we go Za rzą du i or ga nów sta -
tu to wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych do Ogro dów
do cie ra ły rze tel ne i wła ści we in for ma cje. Na uwa gę za -
słu gu je spo tka nie z Po słem PO zie mi kłodz kiej Pa nem Ja -
ku bem Szul cem, któ ry prze ka zał sta no wi sko za stęp cy
Klu bu PO z któ re go wy ni ka ło, że Klub jest prze ciw ny pro -
jek to wi usta wy. By ło to jed nio z pierw szych tak wy raź nie
sfor mu ło wa nych sta no wisk PO.

Pod su mo wa niem obro ny ROD przed za gro że niem, ja kie
niósł pro jekt PiS by ła Okrę go wa Kon fe ren cja Przed kon -
gre so wa któ ra od by ła się w dniu 9 czerw ca 2009 r. Wśród
za pro szo nych go ści był m.in. Pan Zbi gniew Chle bow ski
ów cze sny Prze wod ni czą cy Klu bu Plat for my Oby wa tel -
skiej.  Nie zwy kle cen ną i waż ną oka za ła się je go de kla ra -
cja, któ ra pod kre śla ła że Klub PO jest prze ciw ny pro-
jek to wi usta wy PIS o ogro dach dział ko wych. Kon fe ren cja
wy ło ni ła 150 oso bo wy skład de le ga cji okrę gu któ ra ak -
tyw nie uczest ni czy ła w pra cach I Kon gre su PZD.

I Kon gres PZD 

W dniu 14 lip ca 2009r. od był się pierw szy w hi sto rii ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce Kon gres PZD.
Zwo ła nie Kon gre su po dyk to wa ne by ło po trze bą oce ny sy -
tu acji i wy ra że nia sta no wi ska przez PZD w związ ku ze
zło że niem pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych przez
Po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści. Uczest ni cy Kon gre su
oraz wszy scy dział kow cy okrę gu su dec kie go uzna li w peł -
ni za do brą i słusz ną de cy zję o zwo ła niu Kon gre su. 
W Kon gre sie uczest ni czy ło 150 przed sta wi cie li wszyst -

kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych z te re nu na sze go
okrę gu. Głos w dys ku sji za brał je den de le gat Pan Ma rian
Ro siń ski a po nad to, 8 de le ga tów Okrę gu Su dec kie go zło -
ży ło swo je gło sy do pro to ko łu I Kon gre su. I Kon gres PZD
oka zał się ogrom nym suk ce sem, w któ rym skrom ny
wkład miał okręg su dec ki.  I Kon gres upa mięt nia w na -
szym okrę gu drzew ko kon gre so we któ re po sa dzo ne zo -
sta ło w naj więk szym ogro dzie na sze go okrę gu i jed no -
cze śnie naj więk szym w Pol sce. 

Szko le nie i na ra dy 

Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD na po cząt ku mie sią ca
grud nia 2009 r. zor ga ni zo wał 5 na rad z pre ze sa mi ROD.
Te ma tem na rad by ła ak tu al na sy tu acja Związ ku i or ga ni -
za cja Wal nych Ze brań Spra woz daw czo – Wy bor czych. 

Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD prze pro wa dził w 2009
r. 8 na rad szko le nio wych z księ go wy mi ROD. Na ra dy od -
by ły się w dniach 12–19 stycz nia 2009 r. Te ma tem na rad
by ło: spo rzą dza nie spra woz da nia fi nan so we go za 2008 r.,
spo rzą dza nie pre li mi na rzy fi nan so wych na 2009 r., omó -
wie nie no we go za kła do we go pla nu kont PZD. 

Na to miast po zo sta łe na ra dy od by ły się w dniach od
17.11.2009 r. do 20.11.2009 r. Te ma tem szko le nia by ło:

spo rzą dza nie bi lan sów i spra woz dań fi nan so wych za 2009 r.
zgod nie z za kła do wym pla nem kont PZD, spo rzą dza nie
pre li mi na rzy fi nan so wych na 2010r. zgod nie z za kła do -
wym pla nem kont PZD, ewi den cja księ go wo – fi nan so wa
grun tów PZD zgod na z no wym za kła do wym pla nem kont,
wpi so we w okrę gu su dec kim wraz z in for ma cją do ty czą -
cą fi nan so wa nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” dla no wo
przy ję tych człon ków PZD, roz ra chun ki we wnątrz or ga ni -
za cyj ne do ty czą ce skład ki człon kow skiej i za ku pio nych
to wa rów.  Fre kwen cja w po wyż szych na ra dach wy no si ła
98 %. Na ra dy te pro wa dzi ła Głów na Księ go wa Okrę gu
Su dec kie go. 

149



Okręg su dec ki udzie lał wspar cia, po mo cy or ga ni za cyj -
nej, praw nej, fi nan so wej przez ca ły rok wszyst kim za rzą -
dom ogro dów dział ko wych. Po moc ta re ali zo wa na by ła w
trak cie spo tkań w te re nie oraz w to ku bie żą cej pra cy biu -
ra Okrę go we go Za rzą du. Po nad to, Ogro do we Za rzą dy na
prze strze ni ca łe go ro ku za opa try wa ne by ły w dru ki i wy -

daw nic twa związ ko we. Okrę go wy Za rząd ko or dy no wał 
i nad zo ro wał Wal ne Ze bra nia Spra woz daw cze. Po nad to,
wszyst kie ma te ria ły spły wa ją ce z po wyż szych ze brań
pod da wa ne by ły szcze gó ło wej ana li zie pod ką tem ich
zgod no ści z pra wem związ ko wym. 

Wal ne Ze bra nia Spra woz daw cze

Naj lep sze dział ki i ogro dy

W mie sią cu lip cu i sierp niu 2009 r. zo sta ły prze pro wa -
dzo ne prze glą dy ROD okrę gu su dec kie go. Ogó łem prze -
glą dem ob ję to 81 Ogro dów. Pre zy dium OZS PZD wy -
róż ni ło 10 ogro dów dział ko wych, ja ko naj ak tyw niej szych
w okrę gu su dec kim. Każ dy z wy róż nio nych Ogro dów
otrzy mał na gro dę pie nięż ną.

Wraz z prze glą dem prze pro wa dzo no kon kurs na naj ład -
niej sze dział ki w na szym okrę gu. Za rzą dy Ogro dów wraz
z dział kow ca mi dba ją o po rzą dek, wy gląd i es te ty kę ogro -
dów. Wy róż nio nym dział kow com przy zna no dy plo my 
i na gro dy rze czo we w po sta ci li te ra tu ry związ ko wej.

Spra wy praw ne

OZS PZD udzie la bie żą cej i nie zbęd nej po mo cy praw -
nej ROD okrę gu su dec kie go. Przy kła dem ta kiej po mo cy
są spra wy są do we na stę pu ją cych Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych:

– ROD „Ja śmin” w No wej Ru dzie: wie lo let nia spra wa
są do wa w spra wie li kwi da cji ho dow li ba ra nów i dro biu
jed nej z dział ko wi czek za koń czy ła się na ka zem li kwi da -

cji ho dow li i eks mi sji zwie rząt z te re nu Ogro du.
– ROD „Sta ro po lan ka” w Po la ni cy Zdro ju rów nież zo -

sta ła za koń czo na po myśl nie. Po moc praw na oka za ła się
sku tecz na, bo wiem Ogród obro nił się przed rosz cze nia mi
z po wo du strat wo dy pod czas awa rii sie ci wo do cią go wej.
Ogród zo stał zwol nio ny z za pła ty 30 tys. zło tych.

Stan praw ny grun tów ROD 

W spra wach praw nych pro wa dzo ne w ubie głym ro ku
by ły pra ce zmie rza ją ce do ure gu lo wa nia sta nu praw ne go
trzech Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych:

1. ROD „Se ma for” w Mię dzy le siu
2. ROD „Ko le jarz” w Je le niej Gó rze
3. ROD „Za chód” w Je le niej Gó rze

Po nad to, OZS PZD na bie żą co ana li zu je wszel kie zmia -
ny pla nów za go spo da ro wa nia miast i gmin ce lem za bez -
pie cze nia trwa ło ści Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
w tych pla nach. 

Pre zes OZS PZD
Win cen ty Ku lik

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ Łódz kie go PZD w 2009 r.

Bez dy sku syj nie naj waż niej szym w 2009 ro ku wy da rze -
niem dla człon ków i wszyst kich struk tur Związ ku był 
I Kon gres PZD. Kon gres zwo ła ny zo stał w sy tu acji nad -
zwy czaj nej, a ta ka po wsta ła po zło że niu w Sej mie pro jek -
tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych, któ ry pod
po zo rem uwłasz cze nia dział kow ców za kła dał li kwi da cję
PZD i na cjo na li za cję je go ma jąt ku. W Kon gre sie uczest -

ni czy ła 120 oso bo wa re pre zen ta cja okrę gu łódz kie go PZD
wy ło nio na na kon fe ren cji przed kon gre so wej. W od by tej
w Ło dzi w dniu 6 czerw ca ub.r. kon fe ren cji przed kon gre -
so wej, obok człon ków or ga nów okrę go wych Związ ku
uczest ni czy ło 161 przed sta wi cie li Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Na kon fe ren cję przy był Pre zes PZD Eu ge -
niusz Kon drac ki. Spo śród za pro szo nych po słów przy by li

Kon fe ren cja przed kon gre so wa i udział re pre zen tan tów OZŁ w I Kon gre sie PZD
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pa ni Jo lan ta Szy ma nek – De resz oraz pan Ar tur Ostrow -
ski, a z sa mo rzą dow ców – przed sta wi ciel Pre zy den ta Mia -
sta Ło dzi oraz Pre zy den ta Mia sta Ra dom ska. Or ga -
ni za cyj nie kon fe ren cja by ła bar dzo do brze przy go to wa na,
by ła za pew nio na opra wa gra ficz na i me dial na. W dys ku -
sji głos za bra ło 13 przed sta wi cie li ROD. Wszy scy oni jed -
no znacz nie po tę pi li ini cja ty wę PiS oraz do bit nie wy ra zi li
wspar cie dla Związ ku, chęć zjed no cze nia w wal ce prze -
ciw ko ata kom na ogro dy i PZD. Po sło wie wy ra zi li bar dzo
rze czo we opi nie i po glą dy i wy po wie dzie li się w obro nie
dział kow ców i ogro dów, a sa mo rzą dow cy wy po wie dzie -
li się za dal szym ist nie niem ogro dów oraz do ce ni li fakt, iż
dla gmin jest to naj tań sza zie leń, bo utrzy my wa na przez
dział kow ców i ich Zwią zek. Bar dzo waż ne by ło wy stą -
pie nie Pre ze sa Kon drac kie go, w któ rym od niósł się do
wszyst kich wąt ków dys ku sji oraz przy bli żył za gro że nia
dla dział kow ców i Związ ku wy ni ka ją ce z pro jek tu usta -
wy PiS.  Kon fe ren cja przy ję ła trzy sta no wi ska: w spra wie
pro jek tu po słów PiS, w spra wie dal sze go roz wo ju ogro -
dów dział ko wych, w spra wie dzia łal no ści tzw. sto wa rzy -

szeń; ode zwę w spra wie obro ny ogro dów dział ko wych,
usta wy o ROD i PZD; apel do sa mo rzą dów te ry to rial nych
o za ję cie sta no wi ska w spra wie pro jek tu po słów PiS o
ogro dach dział ko wych; list otwar ty do par la men ta rzy stów. 

Wy ra żo ne na kon fe ren cji po glą dy oraz przy ję te do ku -
men ty zna la zły swój wy raz w udzia le de le ga cji okrę gu
łódz kie go w I Kon gre sie PZD, w tym aż sze ściu osób za -
bie ra ją cych głos, bez po śred nio w de ba cie jak i zło żo ny do
pro to ko łu. Wszy scy de le ga ci wy ka za li się wy jąt ko wą dys -
cy pli ną i od po wie dzial no ścią. Zna czą cym łódz kim ak cen -
tem Kon gre su by ło wy stą pie nie po seł Zdzi sła wy
Ja now skiej, któ ra wy ka za ła się du żą zna jo mo ścią pro ble -
mów pol skie go ogrod nic twa dział ko we go, przed sta wi ła
szko dli wość pro po no wa nych przez po słów PiS roz wią zań
praw nych. Zwró ci ła uwa gę, że dział kow cy po la tach pra -
cy mu szą mieć za pew nio ną oa zę spo ko ju w ogro dach. 
W imie niu ko le gów po le wej stro nie Sej mu za pew ni ła, że
nie zo sta wią dział kow ców bez opie ki, a ba ta lia w Sej mie
zo sta nie wy gra na. 

W obro nie praw dział kow ców, ogro dów i Związ ku

Po dob nie jak w la tach po przed nich tak i rok 2009 nie
był wol ny od ata ków wy mie rzo nych w ruch ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. W obro nę usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, praw dział kow ców i Związ ku włą -
czył się tak że Okrę go wy Za rząd Łódz ki i je go Pre zy dium. 

W dniu 28 lu te go 2009 r. Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD
oraz sta tu to we ko mi sje: re wi zyj na i roz jem cza przy ję ły
trzy waż ne do ku men ty, tj. sta no wi sko w spra wie zmia ny
prze pi sów tzw. spe cu sta wy dro go wej do ty czą cych grun -
tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, apel w spra wie
zmian do usta wy o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne oraz
sta no wi sko w spra wie ar ty ku łu pt. „Pan na ogród kach” za -
miesz czo ne go w dniu 1 lu te go 2009 r. w ty go dni ku
„Wprost”. 

Na nad zwy czaj nym po sie dze niu OZŁ w dniu 22 kwiet -
nia 2009 r. człon ko wie struk tur okrę go wych od nie śli się
do pro po zy cji po słów PiS pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych. W tej spra wie zo sta ło przy ję te sta no wi sko.

Na po sie dze niu w dniu 16 grud nia 2009 r., w opar ciu 
o prze ka za ne wia do mo ści o pod ję ciu przez Mi ni ster stwo
In fra struk tu ry prac nad zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych OZŁ i okrę go we ko mi sje: re wi zyj na 
i roz jem cza przy ję ły w tej spra wie sta no wi sko.

Pre zy dium OZŁ PZD w dniu 12 mar ca 2009r. uchwa li -
ło apel w spra wie utrzy ma nia po praw ki Se na tu RP do ty -
czą cej bu do wy al tan i obiek tów go spo dar czych na dział -
kach w ROD w zno we li zo wa nej usta wie Pra wo Bu dow-
la ne. 

W związ ku z wy emi to wa ną na ży wo w TVP IN FO kon -
fe ren cją pra so wą Pra wa i Spra wie dli wo ści do ty czą cą zło -
żo ne go do la ski mar szał kow skiej przez po słów tej par tii
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych oraz po wni kli -
wym za po zna niu się z tym do ku men tem i je go uza sad nie -
niem Pre zy dium OZŁ w dniu 2 kwiet nia 2009 r. w tej
spra wie w przy ję tym sta no wi sku wy ra zi ło ne ga tyw ny po -
gląd.

Po dob nie w dniu 14 ma ja 2009 r., Pre zy dium OZŁ przy -
ję ło sta no wi sko w na wią za niu do za miesz czo ne go w dniu
13 ma ja 2009 r. na ła mach ga ze ty „Pol ska Dzien nik Łódz -
ki” ar ty ku łu pt.„Ogród ki dział ko we bę dą już na wła -
sność”.

Wszyst kie w/w do ku men ty zo sta ły wy ko rzy sta ne 
w wal ce w obro nie praw dział kow ców, ogro dów i Związ -
ku. By ły prze ka zy wa ne bez po śred nio na spo tka niach lub
za po śred nic twem pocz ty na rę ce osób ma ją cych wpływ na
po dej mo wa ne de cy zje, naj czę ściej po słom zie mi łódz kiej.

Dzia ła nia do ty czą ce sy tu acji te re no wo -praw nej ROD

Po nie waż re gu la cja sy tu acji praw nej grun tów ROD i za -
bez pie cze nie in te re sów praw nych dział kow ców trak to wa -
ne są w Związ ku, ja ko jed no z naj waż niej szych za dań,
dla te go za gad nie nia te są cią gle mo ni to ro wa ne a uzy ska -

ne wy ni ki ana li zo wa ne. Prze pro wa dzo ne w 2009 r. kom -
plek so we ba da nia una ocz ni ły, że w okrę gu łódz kim sy tu -
acja jest zła. Stan praw ny nie ure gu lo wa ny wy ka za no 
w sto sun ku do po nad 1/3 po wierzch ni te re nów za go spo da -
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ro wa nych przez ROD. Sy tu acja ta po wo du je, że OZŁ jest
uczest ni kiem licz nych po stę po wań ad mi ni stra cyj nych 
i pro ce sów są do wych. 

W mi nio nym ro ku kil ka z nich uda ło się za koń czyć suk -
ce sem.

Wśród naj waż niej szych osią gnięć na tym po lu na le ży
wy mie nić spra wę ROD „Re laks” z Ło dzi, któ ra zna la zła
swo je za koń cze nie po trwa ją cej od 1998 ro ku ba ta lii 
w obro nie te re nu ogro du, za gro żo ne go rosz cze nia mi pry -
wat nych wła ści cie li, któ rzy od zy ska li go na mo cy po sta -
no wie nia są do we go.

Po 11 la tach po stę po wań ad mi ni stra cyj nych i są do wych
stwier dzo ne zo sta ło za sie dze nie przez Skarb Pań stwa 
7,17 ha te re nu i tym sa mym po nad 100 ro dzin za cho wa ło
pra wo do dal sze go użyt ko wa nia dzia łek.

Ko lej ną, któ rą OZŁ PZD wy grał w ubie głym ro ku, by -
ła spra wa ROD im. Rey mon ta w Ło dzi. W tym wy pad ku
sąd od da lił skie ro wa ne prze ciw Związ ko wi po wódz two 
o za pła tę za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tu.

Rok 2009 to rów nież dal szy ciąg spraw do ty czą cych

ROD „De me ter” w Ło dzi. Mi mo wy gra nej przez OZŁ PZD
w pro ce sie o wy da nie spor nej czę ści ogro du, wła ści ciel ka
grun tu skie ro wa ła ko lej ne rosz cze nia wo bec dział kow ców.
Dzia ła jąc w obro nie in te re sów bli sko 190 ro dzin dział ko -
wych OZŁ roz po czął ne go cja cje w spra wie wy ku pu nie ru -
cho mo ści, dą żąc do po lu bow ne go za ła twie nia spra wy.

OZŁ na bie żą co śle dzi po dej mo wa ne przez gmi ny kro -
ki w za kre sie przy go to wa nia i uchwa la nia stu diów i pla -
nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz bie rze
czyn ny udział w tych pro ce du rach.

W ro ku 2009 w związ ku z pod ję ty mi w tym za kre sie
pra ca mi, wy stę po wa li śmy m.in. do gmin: Zgierz, Skier -
nie wi ce, Łę czy ca, To ma szów Ma zo wiec ki o za cho wa nie
w pla nach ist nie ją cych te re nów ogro dów oraz o za bez pie -
cze nie ob sza rów zie le ni dział ko wej. W grud niu ub. r.
przed sta wi cie le OZŁ bra li udział w pu blicz nej dys ku sji
nad opra co wa nym przez Gmi nę Łódź stu dium uwa run ko -
wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia -
sta.Dal sze dzia ła nia w tej spra wie bę dą kon ty nu owa ne 
w ro ku bie żą cym.

Po moc fi nan so wa na re ali zo wa ne w ROD in we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry ogro do wej

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we re ali zu ją ce za da nia in we -
sty cyj ne i re mon to we w 2009 r. otrzy ma ły w for mie do ta -
cji ogó łem kwo tę 54 tys. 350 zł, w tym kwo tę 24.350, – zł.
ze środ ków Fun du szu Roz wo ju OZŁ PZD. Po nad to de -
cy zją Pre zy dium KR PZD udzie lo no 20 tys. zł. ty tu łem

po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go KR PZD.  Naj -
wię cej środ ków prze zna czo no na bu do wę i mo der ni za cję
sie ci ener ge tycz nej i wo do cią go wej oraz bu do wę i re mon -
ty bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych i świe tlic ogro do wych.

Dni Dział kow ca i ju bi le usze ROD

Na miej sce ob cho dów Okrę go wych Dni Dział kow ca 
w 2009 r. wy bra no ROD „Pie ni sta” w Ło dzi, któ ry po -
wstał ja ko za mien ny za li kwi do wa ne pod prze bu do wę
ukła du dro go we go w re jo nie dwor ca ko le jo we go Łódź
Ka li ska. Użyt kow ni cy dzia łek w tym ogro dzie do świad -
czy li na wła snym przy kła dzie, że przy na leż ność do PZD
i obo wią zu ją ca usta wa, wów czas o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych po mo gła w dal szym ko rzy sta niu z do -
bro dziej stwa ogro du i dział ki.  W uro czy sto ści tej, w dniu
12 wrze śnia obok 120 uczest ni ków I Kon gre su PZD
udział wzię li po seł Zdzi sła wa Ja now ska i po seł Ar tur
Ostrow ski. Mia sto Łódź re pre zen to wał Wi ce pre zy dent
Wło dzi mierz To ma szew ski. Pod czas uro czy sto ści, w ra -
mach po dzię ko wa nia za wspar cie dział kow ców i włą cze -
nie się w obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych po słom zo sta ły wrę czo ne wy gra we ro wa ne ta -

blicz ki pa miąt ko we z oka zji I Kon gre su PZD. Tak że po -
sa dzo no drzew ko kon gre so we, któ re zo sta ło ufun do wa ne
przez KR PZD i prze ka za ne w dniu I Kon gre su PZD. Ob -
cho dom Dni Dział kow ca to wa rzy szy ło wie le atrak cji: wy -
sta wa dział ko wych plo nów, wy sta wa fo to gra ficz na 
z I Kon gre su PZD, kier masz ro ślin i środ ków do pro duk -
cji ogrod ni czej. Uro czy stość po łą czo no ze zwie dza niem
ogro du i wspól nym gril lo wa niem przy dźwię kach Ka pe li
Ba łuc kiej. W tym szcze gól nym dla człon ków PZD dniu
nie za bra kło przed sta wi cie li świa ta me diów – dzien ni ka -
rzy pra sy, ra dia i te le wi zji. 

Idea sa dze nia sym bo licz ne go drzew ka kon gre so we go
prze nie sio na zo sta ła do ogro dów, na ob cho dy Dni Dział -
kow ca oraz ju bi le usze ROD. Mi nio ny rok był ju bi le uszo -
wym dla bli sko dwu dzie stu ROD, któ re z tej oka zji OZŁ
uho no ro wał oko licz no ścio wy mi pu cha ra mi. 

Szko le nia dla in struk to rów SSI i dział kow ców

W ra mach dzia łal no ści oświa to wo – szko le nio wej OZŁ
PZD był or ga ni za to rem wio sen nej re jo no wej kon fe ren cji

szko le nio wej dla in struk to rów kra jo wych i okrę go wych SSI
PZD. W trzy dnio wej kon fe ren cji ogrod ni czej uczest ni czy -
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ło 50 osób z okrę gów: Lu blin, Łódź, Rze szów i War sza wa.
Pro gram me ry to rycz ny obej mo wał sześć te ma tów do któ -
rych za pew nio no wy kła dow ców z In sty tu tu Sa dow nic twa i
Kwia ciar stwa w Skier nie wi cach. Rów nież zor ga ni zo wa no
szko le nio wy wy jazd au to ka rem do No we go Dwo ru ce lem
zwie dze nia szkół ki ro ślin ozdob nych i sa du eko lo gicz ne go.
Na za koń cze nie każ dy uczest nik otrzy mał wy daw nic twa
PZD: Ter mi narz ochro ny ro ślin na 2009 r., „Upra wę wa -
rzyw i owo ców pod osło na mi” oraz „Upra wę ziół”. 

Po nad to dla spo łecz nej służ by in struk tor skiej OZŁ zor -
ga ni zo wa ne zo sta ły dwa szko le nia, w któ rych łącz nie
uczest ni czy ło 69 osób. Jed no z nich to se mi na rium szko -
le nio we prze pro wa dzo ne w Sta cji Do świad czal nej SGGW
w Skier nie wi cach, na któ rym wy kła dow cy przy bli ży li słu -
cha czom za gad nie nia do ty czą ce  upraw ro ślin ma ło zna -
nych. Szko le niem dla osób ubie ga ją cych się o przy dział
dział ki ob ję to łącz nie 591 osób. Te ma ty ka tych wszyst -
kich szko leń obej mo wa ła po zna nie obo wią zu ją cych 

w Związ ku prze pi sów, za rów no w za kre sie funk cjo no wa -
nia je go or ga nów, praw i obo wiąz ków dział kow ca jak 
i za sad współ ży cia spo łecz ne go i za go spo da ro wa nia dział -
ki oraz za po zna nie ze spe cy fi ką upra wy ro ślin i ich ochro -
ny przed cho ro ba mi i szkod ni ka mi.  W 2009 ro ku oma-
wia na by ła ak tu al na sy tu acja PZD i ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w kon tek ście pro po no wa nych przez PiS zmian
prze pi sów usta wo wych do ty czą cych ogro dów i Związ ku. 

W ra mach in nych ro dza jów szko leń pro wa dzo no in -
struk taż po przez te le fo nicz ny punkt kon sul ta cyj ny udzie -
la jąc w 2009 r. bli sko 200 po rad.

Dą żąc do roz sze rze nia i upo wszech nia nia po rad nic twa
In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej Okrę go -
we go Za rzą du utrzy my wa li ści słą współ pra cę z lo kal ny mi
me dia mi. W ra diu „Pa ra da” co dzien nie, z wy jąt kiem po -
nie dział ku, w au dy cji pn. „Ogro do we no win ki ciot ki Ma -
lin ki” prze ka zy wa no no win ki ogrod ni cze, prak tycz ne po -
ra dy i za le ce nia.

Przy go to wa nie do kam pa nii spra woz daw czo – wy bor czej w ROD

Pierw sze de cy zje w za kre sie przy go to wa nia kam pa nii
spra woz daw czo – wy bor czej w ROD w 2010 ro ku pod ję -
te zo sta ły przez Pre zy dium i OZŁ już w grud niu 2009 r.
W opar ciu o wy tycz ne KR PZD po wo ła no 51-oso bo wy
ze spół, któ re go człon ko wie włą czą się w przy go to wa nie 

i ob słu że nie wal nych ze brań w ROD. Ce lem OZŁ jest za -
pew nie nie po mo cy w za kre sie me ry to rycz ne go przy go to -
wa nia wal ne go ze bra nia, a obec ność przed sta wi cie la
Okrę gu na każ dym wal nym ze bra niu ma gwa ran to wać je -
go pra wi dło wy prze bieg.  

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ War miń sko -Ma zur skie go PZD w Olsz ty nie w 2009 r.

Ze bra nia Spra woz daw cze w ROD

Zgod nie ze Sta tu tem PZD i Re gu la mi nem ROD w usta -
wo wym ter mi nie od by ło się 176 ze brań spra woz daw czych
w tym 4 kon fe ren cje de le ga tów. Nie od by ło się tyl ko 1 ze -
bra nie (cho ro ba Pre ze sa Ogro du).W pierw szym ter mi nie
od by ło się 10 ze brań. Wszyst kie zo sta ły ob słu żo ne przez
człon ków Okrę go we go Za rzą du, pra cow ni ków biu ra 
i człon ków ko mi sji sta tu to wych. Śred nia fre kwen cja 
25–30%. Zmia ny pre ze sów na stą pi ły w 10 ogro dach. Po -
wtó rzo ne zo sta ły 3 ze bra nia.

Wio dą cy mi te ma ta mi by ły:

– Sy tu acja Związ ku wy ni ka ją ca z pro jek tu usta wy
uwłasz cze nio wej PiS,

– Re mon ty i in we sty cje w ROD,
– Wy so kość opłat na rzecz ogro du,
– Bez pie czeń stwo i kra dzie że w ogro dach.
Ze bra nia zo sta ły do brze prze pro wa dzo ne i uzgod nio ne

z Okrę go wym Za rzą dem. Wpływ na to mia ły spo tka nia 
z Pre ze sa mi, Za rzą da mi i wy pra co wa nie wspól nej me to -
dy i spo so bu ich or ga ni za cji. Bar dzo przy dat ne by ły ma -
te ria ły opra co wa ne przez Kra jo wą Ra dę.

Obro na ogro dów i Związ ku

Wiel kie obu rze nie i wrza wę wśród dział kow ców wy wo -
łał przy go to wa ny przez PiS pro jekt usta wy uwłasz cze nio -
wej, któ ry za kła dał w isto cie wy własz cze nie dział kow ców
i li kwi da cję Związ ku. Ja ko Okrę go wy Za rząd włą czy li -
śmy się rów nież w obro nę na szej usta wy o ROD. Zor ga -
ni zo wa ne zo sta ły spe cjal ne Pre zy dia, Okrę go wy Za rząd,

spe cjal ne spo tka nia z Pre ze sa mi i Za rzą da mi ROD. Wy -
sła nych zo sta ło kil ka dzie siąt sta no wisk, pe ty cji i re zo lu cji
od wszyst kich sta tu to wych or ga nów na sze go Okrę gu, Za -
rzą dów ROD, ze brań spra woz daw czych i po je dyn czych
dział kow ców. Pro te sty te zo sta ły wy sła ne do Pre mie ra,
Klu bów Par la men tar nych, Se na tu i Sej mu i po słów.  
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W obro nę tę za an ga żo wa ny był ca ły Zwią zek. Obro na
usta wy o ROD by ła naj waż niej szym ce lem dla dział kow -
ców, ogro dów i Związ ku. 

W okre sie tym po ja wi ły się jesz cze in ne za gro że nia dla
dział kow ców ta kie jak:

– Spe cu sta wa dro go wa, któ ra po zba wi ła dział kow ców
od szko do wa nia i pra wa do te re nu za stęp cze go w miej sce
li kwi do wa nych dzia łek,

– Zmia ny za pi sów w Pra wie Bu dow la nym, po le ga ły na
wpro wa dze niu obo wiąz ku dla dział kow ców le ga li za cji al -
tan w sta ro stwie Po wia to wym, co wią za ło się z do dat ko -
wy mi kosz ta mi i pro ce du ra mi.

W obu przy pad kach zde cy do wa na po sta wa wszyst kich
struk tur Związ ku i dział kow ców do pro wa dzi ła do od rzu -
ce nia przez par la men ta rzy stów tych pro jek tów i przy wró -
ce nie prze pi sów ko rzyst nych dla dział kow ców.

Kon gres PZD

By ło to bar dzo waż ne, cen ne i być mo że hi sto rycz ne
wy da rze nie w ca łym Związ ku. Wy pra co wa ne na nich kie -
run ki, pod ję te sta no wi ska, re zo lu cje do brze słu żą dział -
kow com i są waż ne i ak tu al ne w przy szło ści. Wy ty cza ją
słusz ne i wła ści we kie run ki roz wo ju Związ ku. Kon gres
oka zał się ogrom nym suk ce sem oraz świa dec twem in te -
gra cji i si ły na sze go śro do wi ska. Po przez udział przed sta -

wi cie li Rzą du, par la men ta rzy stów i sa mo rzą dow ców, któ -
rzy w nim uczest ni czy li oraz na gło śnie nie przez me dia
prze ka za ny zo stał praw dzi wy wi ze ru nek ogro dów i
Związ ku. W Kon gre sie uczest ni czy ło z na sze go Okrę gu
100 dział kow ców wy bra nych na spo tka niach przed kon -
gre so wych w Gi życ ku i Olsz ty nie. Ja ko Okrę go wy Za rząd
czyn nie uczest ni czy li śmy w pra cach przed kon gre so wych.

Od rzu ce nie pro jek tu PiS

Wy ni kiem za an ga żo wa nia i zde cy do wa nej po sta wy
dział kow ców i ca łe go Związ ku w obro nie na szej usta wy
o ROD, uwień czo nej i pod no szo nej  pod czas Kon gre su,

by ło od rzu ce nie pro jek tu usta wy PiS przez Sejm w pierw -
szym czy ta niu dwa dni po je go za koń cze niu. 

In we sty cje i re mon ty w ROD

Mi ja ją cy 2009 rok to ko lej ny wzrost po dej mo wa nych
przez ROD in we sty cji i re mon tów. Okrę go wy Za rząd
udzie lił do ta cji dla 43 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
na su mę 137 tys. zł. 

Naj czę ściej wy ko ny wa ne za da nia to:
– Sieć wo do cią go wa i re mon ty hy dro for ni 19 ROD,
– Ogro dze nia 6,
– Sieć ener ge tycz na 7,

– Świe tli ce 8,
– In ne (dro gi) 3.
Za zna czyć na le ży rów nież, że 25 ROD pod ję ło re mon -

ty z wła snych środ ków.
Z Kra jo wej Ra dy otrzy ma li śmy do ta cje dla 3 ROD na

su mę 15 tys. zł. Po życz kę w wy so ko ści 50 tys. zł otrzy mał
ROD „Mio dów ko” w Mio dów ku na re mont sie ci elek -
trycz nej ogro du

Na ra dy i szko le nia Pre ze sów ROD

W dniach 7-8.11.2009 r. zo sta ła zor ga ni zo wa na na ra da
szko le nio wa. Omó wio no na niej za da nia, któ re re ali zo wa -
li śmy w mi ja ją cym ro ku. Prze dys ku to wa ne i usta lo ne zo -
sta ły rów nież kie run ki wspól nych za ło żeń na 2010 r.
Szcze gó ło wo usta lo no i omó wio no kam pa nie spra woz -

daw czo -wy bor czą w 2010 r. Od by li śmy rów nież w mi ja -
ją cym ro ku 8 na rad re jo no wych z Pre ze sa mi i Za rzą da mi
ROD i dwa spo tka nia przed kon gre so we. Na ra dy te ma iły
na ce lu omó wie nie i usta le nie wspól nej obro ny usta wy 
o ROD oraz spra wy re gu la mi no we i bie żą ce.

Na ra dy i szko le nia księ go wych ROD i Prze wod ni czą cych Ogro do wych Ko mi sji Re wi zyj nych

W ubie głym ro ku prze pro wa dzo ne zo sta ły 3 na ra dy
księ go wych  (jed na 2 dnio wa) W dniu 24.01. w Olsz ty -
nie. W dniu 31.01. w Eł ku Omó wio no na nich za ło że nia

do spra woz dań fi nan so wych za 2008 r. i pre li mi na rza na
2009 r. oraz wdro że nie Za kła do we go Pla nu Kont. 
W dniach 3–4.10 prze pro wa dzi li śmy na ra dę księ go wych
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wspól nie z Prze wod ni czą cy mi Ogro do wych Ko mi sji Re -
wi zyj nych. Te mat: Szcze gó ło we omó wie nie za gad nień fi -
nan so wo -księ go wych. Za uwa żyć rów nież na le ży, że

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na wspól nie z Głów ną Księ -
go wą prze pro wa dzi ła kon tro le w 18 ROD.

Na ra dy i szko le nia in struk to rów ogrod ni czych (wszyst kich szcze bli) i dział kow ców

Dla in struk to rów ogro do wych zor ga ni zo wa ne by ło 
2-dnio we szko le nie w dn. 7–8.11.2009 r. Okrę go wa Ko -
mi sja Oświa to wa od by ła 6 spo tkań ce lem uzgod nie nia
szko leń i usta le nia prak tycz nych spo tkań na ogro dach.
Prak tycz ne po ka zy cię cia i prze świe tla nia drzew i krze -
wów prze pro wa dzo no w 13 ROD. W spo tka niach tych
uczest ni czy ły 334 oso by. Omó wio no rów nież za sa dy

kom po sto wa nia i spa la nia od pa dów ro ślin nych. W mie -
sią cu mar cu w każ dą śro dę prze pro wa dzo ne by ły otwar te
szko le nia dla miesz kań ców Olsz ty na. Wy kła dy te pro wa -
dzi li in struk to rzy Okrę go we go Za rzą du oraz na ukow cy 
z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie.
Spo tka nia te cie szą się co raz więk sza fre kwen cją. 

Dni Dział kow ca

W dniu 22 sierp nia od by ły się w Iła wie Okrę go we Dni
Dział kow ca po łą czo ne z ob cho da mi 50-le cia ROD
„Grząd ka” w Iła wie. Zo sta ły wzo ro wo zor ga ni zo wa ne.
Uczest ni czy li w nich przed sta wi cie le Władz Okrę go wych,
lau re aci kon kur sów or ga ni zo wa nych przez Okręg oraz sa -
mo rzą dow cy z Bur mi strzem i Sta ro stą Iław skim. Oprócz

wy staw i kier ma szów przy go to wa no tak że wy stę py ze -
spo łów re gio nal nych. W ob cho dach udział wzię ło ok. 700
osób. Na za koń cze nie zor ga ni zo wa no dla chęt nych za ba -
wę ta necz ną w Do mu Dział kow ca. At mos fe ra by ła pod -
nio sła a uczest ni cy ży li Kon gre sem PZD i ode tchnę li 
z ulgą po od rzu ce niu pro jek tu usta wy PiS.     

Pre zes Okrę go we go Za rzą du War miń sko -Ma zur skie go
PZD w Olsz ty nie

mgr inż. Zbi gniew Ko ło dziej czak

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Go rzo wie Wiel ko pol skim w 2009 ro ku.

Dzia ła nia w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Okrę go wy Za rząd PZD w Go rzo wie Wlkp. oraz ro dzin -
ne ogro dy dział ko we pro wa dzi ły in ten syw ne dzia ła nia w
obro nie ru chu dział ko we go przed li kwi da cyj ny mi za ku -
sa mi ze stro ny PiS i nie któ rych po słów PO. W tym ce lu
zor ga ni zo wa no:

– spo tka nie dział kow ców okrę gu go rzow skie go i zie lo -
no gór skie go z wi ce wo je wo dą lu bu skim Ja nem Świ re po.
Przy bli żo no pro ble my po szcze gól nych ogro dów wła dzom
wo je wódz twa, w tym pro blem wno sze nia do dat ko we go
po dat ku za po bór wo dy,

– spo tka nia z po sła mi i se na to ra mi PO oraz SLD, na któ -
rych oma wia na by ła: spec usta wa dro go wa, usta wa pra -
wo bu dow la ne, a tak że pro jek ty usta wy o ogrod nic twie
dział ko wym au tor stwa PiS,

– kie ro wa no li sty i sta no wi ska do po słów PiS, PSL, PO
i SLD z ape lem o do ko na nie zmian w usta wie pra wo bu -
dow la ne i spec usta wie dro go wej oraz o od rzu ce nie usta -
wy o ogrod nic twie dział ko wym au tor stwa PiS w pier-
w szym czy ta niu. 

Pod su mo wa niem na szych dzia łań by ła I Przed kon gre so -
wa Kon fe ren cja z udzia łem przed sta wi cie li wszyst kich
ogro dów, a tak że:

se na to ra RP – Hen ry ka Ma cie ja Woź nia ka (PO),
po sła RP – Ja na Ko cha now skie go (SLD),
wi ce pre zy den ta mia sta Go rzo wa Wlkp. – Ewy Pie karz,
wój ta San to ka – Sta ni sła wa Chu dzi ka,
przed sta wi ciel KR PZD – Gra ży na Fran ke,
przed sta wi cie li pra sy.
Na I Kon gres PZD wy bra no 50 de le ga tów, a po nad to w

Kon gre sie uczest ni czył 1 se na tor, je den po seł oraz by ły
wo je wo da go rzow ski. W ga li sztan da ro wej wy stą pił po -
czet sztan da ro wy z OZ Go rzów Wlkp. Głos za brał je den
przed sta wi ciel i je den głos od da no do pro to ko łu. Przed -
sta wi ciel OZ pra co wał w Ko mi sji Uchwał i Sta no wisk.

I Kon gres PZD upa mięt nia drzew ko kon gre so we – Ro -
bi nia pseu do aca cia „Tor tu osa” po sa dzo ne na dzie dziń cu
OZ z udzia łem wszyst kich pre ze sów okrę gu  i uczest ni -
ków Kon gre su w War sza wie.
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Wy prze dza jąc Dni Dział kow ca, je den z ogro dów ROD
„Wal cza ka” – Go rzów Wlkp. w ma ju 2009 r. zor ga ni zo wał
„Świę to Kwia tów” w któ rym uczest ni czył eu ro de pu to wa -
ny prof. Bo gu sław Li be radz ki oraz pre zes OZ. Świę to
prze bie ga ło w at mos fe rze po wa gi i ra do ści.

Pra wie na wszyst kich ogro dach od by ły się uro czy ste
„Dni Dział kow ca”. Pod su mo wa niem tych dzia łań by ły
ob cho dy Okrę go wych Dni Dział kow ca w Słu bi cach. Ko -

lej ny raz na sze uro czy sto ści od by ły się w mie ście z udzia -
łem miej sco we go spo łe czeń stwa oraz licz nej gru py miesz -
kań ców Frank fur tu nad Od rą oraz przed sta wi cie li ogro-
dów nie miec kich.W uro czy sto ściach po nad to udział wzię -
li po sło wie SLD i PO, sa mo rzą dow cy ze Słu bic i Ko strzy -
na nad Od rą, przed sta wi ciel OZ Szcze cin, a tak że przed-
sta wi cie le nie mal wszyst kich ogro dów okrę gu. 

Uro czy sto ści Okrę go wych Dni Dział kow ca

Re mon ty i roz wój in fra struk tu ry ogro do wej

Zgod nie z przy ję tym sta no wi skiem na I Przed kon gre -
so wej Kon fe ren cji na szą od po wie dzią na za ku sy nie któ -
rych par tii po li tycz nych i po li ty ków by zli kwi do wać ruch
dział ko wy w Pol sce, a roz bu do wać stre fę be to nu i mar ke -
tów by ła in ten sy fi ka cja re mon tów i mo der ni za cji ogro dów
przy wy raź nej po mo cy OZ PZD i tak:

• ROD „Pia stow ski” - Strzel ce Kraj. Wy ko nał od wod -
nie nie na te re nie ca łe go ogro du. Otrzy mał tak że po moc
Urzę du Mia sta i Gmi ny,

• ROD „Bu dow la ni – Go rzów Wlkp. – do pro wa dził wo -
dę z sie ci miej skiej. Pra ce fi zycz ne – nie fa cho we wy ko na -
li dział kow cy,

• ROD „Re laks” - Go rzów Wlkp. – wy ko nał sieć elek -
trycz ną,

• ROD „Ju trzen ka” - Słu bi ce – zmo der ni zo wał sa ni taria ty,
• ROD „Wal cza ka” – Go rzów Wlkp. – wy mie nił urzą -

dze nia stud ni głę bi no wej oraz po ło żył no we da chy z bla -
chy na hy dro for ni i świe tli cy.

W wie lu ogro dach roz po czę to pra ce mo der ni za cyj ne,
któ re skut ko wać bę dą w la tach na stęp nych.

Pro wa dzi li śmy rów nież re mont i mo der ni za cję po miesz -
czeń biu ro wych OZ. Wy cho dzi my z za ło że nia, że „jak Cię
wi dzą, tak Cię pi szą”. Urzą dza my rów nież po miesz cze -
nie na ar chi wum OZ i ogro dów.

Kon kur sy Kra jo we, Okrę go we, Miej skie, a tak że we wnątrz ogro do we

Ko lej ny raz dział kow cy na sze go okrę gu uczest ni czy li
w kon kur sie Kra jo wym „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy” 
i „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2009”. 

Okręg od niósł suk ces, bo ROD „Ju trzen ka” ze Słu bic
zna lazł się na li ście lau re atów, a dział ka Pań stwa Pyr kosz
z ROD „No wa lij ka” w Go rzo wie Wlkp. uzy ska ła mak sy -
mal ną ilość punk tów.

Na szcze blu Okrę gu wy róż nio no 10 dzia łek i 7 ogro -
dów. W mie ście Go rzo wie Wlkp. ogro dy licz nie uczest -
ni czą w kon kur sie roz pi sa nym przez Pre zy den ta Mia sta.
Suk ce sem kon kur su by ła oce na ogro dów przez Ko mi sję
zgod nie z re gu la mi nem opra co wa nym w opar ciu o re gu -
la min KR PZD.

Szko le nie dla Za rzą dów, dział kow ców

Zgod nie z pla nem dzia ła nia Pre zy dium OZ w Go rzo wie
Wlkp., w mie sią cu stycz niu i lu tym zor ga ni zo wa no szko -
le nia wszyst kich za rzą dów ROD oraz Ko mi sji Sta tu to -
wych na te mat przy go to wa nia i prze pro wa dze nia wal nych
ze brań. Efek tem te go dzia ła nia by ły wła ści wie przy go to -
wa ne prze pro wa dzo ne ze bra nia oraz wy pro wa dzo na do -
ku men ta cja ogro do wa.

Prze pro wa dzo no rów nież do rocz ne szko le nie pre ze sów
i księ go wych ROD z udzia łem przed sta wi cie la KR PZD.

Omó wio ny zo stał do kład nie No wy Za kła do wy Plan Kont
oraz stan praw ny grun tów przez przed sta wi cie la KR PZD.

Sys te ma tycz nie raz w mie sią cu są pro wa dzo ne przez
OZ szko le nia dla no wo przy ję tych dział kow ców. Ta kie sa -
me szko le nia od by wa ją się w Słu bi cach, Ko strzy nie nad
Od rą i Mię dzy rze czu. Efek ty są wi docz ne na ogro dach,
bo prze szko lo ne oso by oprócz so lid nej por cji wia do mo ści
otrzy mu ją nie zbęd ne do ku men ty for mal no-praw ne.

Współ pra ca mię dzy okrę go wa

Okrę go wy Za rząd ini cjo wał wy mia nę do świad czeń z
okrę ga mi są sia du ją cy mi. Ta ka wy mia na po glą dów mo że

skut ko wać lep szą pra cą i więk szą sku tecz no ścią w dzia ła -
niu. Wie le sko rzy sta li śmy ze współ pra cy z OZ Szcze cin,
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OZ Słupsk, OZ Ko sza lin, OZ Zie lo na Gó ra i OZ Ślą ski w
Ka to wi cach. Je ste śmy prze ko na ni, że na sze do bre roz wią -

za nia rów nież bę dą wy ko rzy sty wa ne w okrę gach z na mi
współ pra cu ją cy mi. 

Pre zes OZ PZD
mgr Ta de usz Śmi giel

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Po zna niu w 2009 ro ku

I Kon gres PZD

W dniu 14 lip ca 2009 r. od był się po raz pierw szy w 110-
let niej hi sto rii pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go
I Kon gres PZD. Zo stał zwo ła ny w związ ku ze zło że niem
do Sej mu pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych przez
gru pę po słów PiS. Pod ha słem „uwłasz cze nia dział kow -
ców”, do ku ment ten zmie rzał do uchy le nia po wszech nie
po pie ra nej usta wy o ROD oraz li kwi da cji or ga ni za cji
dział kow ców i na cjo na li za cji spo łecz ne go ma jąt ku. Dla te -
go też Kon gres od był się pod ha sła mi „Na sza usta wa –
tra dy cja i przy szłość ogro dów” oraz „Zwią zek to my – mi -
lion pol skich dział kow ców”. W Kon gre sie udział wzię ło
bli sko 2600 dział kow ców wy bra nych na re gio nal nych
kon fe ren cjach w ca łym kra ju. Wśród uczest ni ków Kon -
gre su by ła 150 oso bo wa gru pa dział kow ców po znań skich
oraz wiel ko pol scy par la men ta rzy ści: Sta ni sław Ka lem ba,
Wie sław Szcze pań ski, Kry sty na Ły bac ka, Sta ni sław Stec,
Ta de usz To ma szew ski. Za uwa żo ną przez ca łą Pol skę by -
ła obec ność na Kon gre sie prze wod ni czą ce go Związ ku

Miast Pol skich, Pre zy den ta Mia sta Po zna nia Ry szar da
Gro bel ne go, któ ry z mów ni cy Kon gre su dał do wo dy ro zu -
mie nia idei ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i je go zna -
cze nia dla spo łe czeń stwa pol skich miast. Rów nież
obec ność na Kon gre sie bur mi strza No we go To my śla Hen -
ry ka Hel win ga, przed sta wi cie li władz ad mi ni stra cyj nych
i sa mo rzą do wych by ły moc nym ak cen tem obec no ści
Wiel ko po lan na Kon gre sie. Do ce nio no też ak tyw Okrę -
gu. Wi ce prze wod ni czą cym ob rad Kon gre su wy bra no wi -
ce pre ze sa OZ PZD Syl we stra Chę ciń skie go, a funk cję
prze wod ni czą ce go ko mi sji sta no wisk i wnio sków po wie -
rzo no pre ze so wi OZ PZD Zdzi sła wo wi Śli wie.  Kon gres
przy jął dzie sięć sta no wisk i in nych do ku men tów, któ re
wy ra ża ją po glą dy dział kow ców na naj waż niej sze spra wy
do ty czą ce funk cjo no wa nia ogro dów i Związ ku. I Kon gres
PZD oka zał się ogrom nym suk ce sem oraz świa dec twem
in te gra cji i si ły śro do wi ska pol skich dział kow ców.

Od rzu ce nie pro jek tu usta wy PiS

Wnie sie nie do Sej mu przez po słów PiS pro jek tu usta wy
o ogro dach dział ko wych wy wo ła ło wśród dział kow ców po -
znań skich wiel ki nie po kój. Zde cy do wa na więk szość dział -
kow ców za czę ła oba wiać się o utra tę dział ki wsku tek
nie ja snej sy tu acji praw nej grun tów ich ogro dów. Dział kow -
cy ma so wo pro te sto wa li prze ciw ko złe mu, nie kon sul to wa -
ne mu z ni mi pro jek to wi, któ ry mógł by sta no wić kres

ogrod nic twa dział ko we go, zwłasz cza w wiel kich mia stach.
Po wszech na obro na ogro dów i Związ ku, któ ra zo sta ła
zwień czo na I Kon gre sem PZD, wal nie przy czy ni ła się do
te go, że już dwa dni po ob ra dach Kon gre su Sejm od rzu cił
w pierw szym czy ta niu szko dli wy pro jekt usta wy. Fakt ten
wzbu dził ogrom ne za do wo le nie ca łe go śro do wi ska dział -
ko we go w na szym Okrę gu. 

Pre zy dent (mia sta) za sa dził Drzew ko Kon gre so we

Od 30 paź dzier ni ka drzew ko kon gre so we Ro bi nia psu -
do aca cia ‘Tor tu osa’ upa mięt nia w po znań skim Ro dzin -
nym Ogro dzie Dział ko wym imie nia 2 Ar mii Woj ska
Pol skie go Pierw szy Kon gres PZD – naj waż niej sze wy da -
rze nie ży cia Związ ku. Ro bi nię aka cjo wą – czy li drzew ko
nie do po ko na nia – za sa dził pre zy dent Po zna nia Ry szard
Gro bel ny, prze wod ni czą cy Związ ku Miast Pol skich, któ -
ry 14 lip ca z kon gre so wej try bu ny wy stę po wał w obro nie
dział kow ców i usta wy o ROD. W sa dze niu drzew ka „po -

ma ga li” m.in. po seł Sta ni sław Ka lem ba, dy rek tor Wy dzia -
łu Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej Mia sta Po zna -
nia Jan Ma rek Sta cho wiak oraz Zdzi sław Śli wa – or ga ni -
za tor tej uro czy sto ści, pre zes Okrę go we go Związ ku Dział -
kow ców, a jed no cze śnie pre zes Za rzą du ROD im. 2 Ar -
mii WP. W uro czy sto ści licz nie wzię li udział uczest ni cy
Kon gre su oraz dział kow cy Ogro du. Wy da rze nie re la cjo -
no wa ły lo kal ne me dia. 
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Ostat ni rok przy niósł zwy cię ską ba ta lię o zmia nę wy -
jąt ko wo krzyw dzą cych prze pi sów tzw. spe cu sta wy dro -
go wej, któ ra po zba wia ła dział kow ców pra wa do od -
szko do wa nia i dzia łek za stęp czych w ra zie li kwi da cji
ogro dów na ce le dro go we. Dzię ki ol brzy mie mu za an ga żo -
wa niu wszyst kich struk tur PZD, na cze le z Kra jo wą Ra dą,
od nie śli śmy suk ces i prze ko na li śmy par la men ta rzy stów
do przy ję cia na szej pro po zy cji zmia ny nie ko rzyst nych

prze pi sów. Tym sa mym dział kow com przy wró co no ich
pod sta wo we pra wa. Uda ło się tak że w Sej mie, głów nie
dzię ki po par ciu Se na tu RP obro nić obo wią zu ją ce prze pi -
sy pra wa bu dow la ne go zwal nia ją ce dział kow ców od obo -
wiąz ku re je stro wa nia w urzę dach bu do wy i roz bu do wy
al tan. Wy wal czy li śmy tak że zwol nie nie z opłat za po bór
wód pod ziem nych przez ogro dy, któ re to opła ty ogro dy
mu sia ły wno sić do Urzę du Mar szał kow skie go od 2002 r.

Obro na ko rzyst nych za pi sów pra wa

Okrę go we Dni Dział kow ca w ROD Wi śnie wo

W tym ro ku świę to dział kow ców, ja kim są Kra jo we Dni
Dział kow ca, od by ło się w ROD „Ra ko wiec” w War sza -
wie. Tra dy cyj nie też ta kie świę to jest or ga ni zo wa ne 
w Okrę gu w ogro dzie – lau re acie kon kur su „Ro dzin ny
Ogród Dział ko wy Ro ku”. W 2009 r. dział kow ców ca łe go
Okrę gu go ścił ROD Wi śnie wo w Wa go wie w gmi nie Po -
bie dzi ska. Ogród ten świę to wał jed no cze śnie 25-le cie ist -
nie nia. Ja ko lau re at kon kur su „Ro dzin ny Ogród Dział-
ko wy Ro ku 2009” i „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2009” za -
pre zen to wał cie ka wie za go spo da ro wa ne dział ki i funk cjo -
nal ne te re ny ogól ne. Ogród re ali zu je ideę ogro du
otwar te go, za pra sza jąc i udo stęp nia jąc swój te ren wszyst -
kim chęt nym. Za pro sze nie na Okrę go wy Dzień Dział kow -
ca przy ję li po sło wie na Sejm RP, przed sta wi cie le
sa mo rzą dów lo kal nych i ad mi ni stra cji. Ob cho dy Okrę go -
we go Dnia Dział kow ca w Po zna niu od by wa ły się pod ha -
słem – I Kon gres PZD wy znacz ni kiem roz wo ju dro gi
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, pod kre śla jąc istot ny

wpływ Kon gre su PZD, któ ry od był się 14 lip ca 2009 ro -
ku w War sza wie i przy ję tych na nim uchwał i sta no wisk.
Ogro dy dział ko we w dzi siej szych wa run kach spo łecz nych
ma ją bo wiem waż ną ro lę do speł nie nia, słu żąc nie tyl ko
sa mym dział kow com, ale tak że lo kal nym spo łecz no ściom.
Uro czy sto ści roz po czę ły się mszą świę tą po lo wą spra wo -
wa na przez bi sku pa po moc ni cze go Ar chi die ce zji Gnieź -
nień skiej Bog da na Woj tu sia. Ofi cjal ną część Okrę go we go
Dnia Dział kow ca roz po czął, wi ta jąc za pro szo nych go ści
oraz wszyst kich ze bra nych w tym wy jąt ko wym dniu, go -
spo darz ogro du Pre zes ROD „Wi śnie wo” Hie ro nim Mie -
sza ła. Na stęp nie glos za brał Pre zes Okrę go we go Za rzą du
Zdzi sław Śli wa, któ ry w swo im wy stą pie niu pod kre ślił at -
mos fe rę ra do ści wy ni ka ją cej z ko lej nej zwy cię skiej ba ta -
lii o los pol skich ogro dów dział ko wych. Zwy cięz cy
Kon kur sów na naj pięk niej szy ogród, naj pięk niej szą dział -
kę oraz naj ład niej szą kro ni kę ogro du zo sta li uho no ro wa -
ni dy plo ma mi uzna nia i na gro da mi rze czo wy mi. 

Dział kow cy po znań scy w Par la men cie Eu ro pej skim

De le ga cja dział kow ców re pre zen tu ją cych Okręg Po -
znań ski pod kie row nic twem pre ze sa OZ PZD Zdzi sła wa
Śli wy wraz z wo lon ta riu sza mi po ma ga ją cy w kam pa nii
wy bor czej Mar ka Siw ca w dniach 9 i 10 grud nia 2009 r.
od wie dzi ła sto li cę zjed no czo nej Eu ro py. Za pro sze nie
dział kow ców do Bruk se li by ło wy peł nie niem obiet ni cy
da nej przez po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go Mar ka
Siw ca pod czas Kon fe ren cji Przed kon gre so wej PZD 
w dniu 5 czerw ca 200 9r. w Po zna niu.  Pod czas po by tu 
w Bruk se li uczest ni cy wy jaz du za po zna li się ze spe cy fi ką
prac Par la men tu Eu ro pej skie go oraz in nych in sty tu cji
unij nych. Za pro sze ni go ście oprócz od wie dze nia naj waż -
niej szych miejsc w Par la men cie Eu ro pej skim (m.in. sa li

ple nar nej), spo tka li się z po sła mi do Par la men tu Eu ro pej -
skie go – Mar kiem Siw cem oraz Ja nu szem Ze mke. Przed -
mio tem roz mów de le ga cji dział kow ców z po sła mi by ły
moż li wo ści pre zen to wa nia ru chu dział kow ców na fo rum
Par la men tu, a tak że moż li wo ści po zy ski wa nia fun du szy
eu ro pej skich dla ogro dów w sfe rze eko lo gii, ochro ny śro -
do wi ska oraz po li ty ki spo łecz nej. Omó wio no tak że ak tu -
al ną sy tu ację ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców po I Kon gre sie PZD i od rzu ce niu przez
Sejm RP pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor -
stwa po słów PiS. Uczest ni cy wy jaz du od wie dzi li też In fo
Po int, w któ rym otrzy ma li ma te ria ły in for ma cyj ne o pra -
cy PE.

Roz wią zy wa nie sy tu acji kon flik to wych

Od po cząt ku 2009 r. trwał w ROD Kwit ną ca Do li na w
Swa rzę dzu ostry kon flikt wy wo ła ny przez od wo ła ne go pre -

ze sa za rzą du ROD Ire ne usza J., któ ry ra żą co ła mał po sta no -
wie nia sta tu tu i Re gu la mi nu ROD. Ten że wraz z gru pą po -
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dob nie ła mią cych pra wo sprze ci wił się uchwa łom or ga nów
Związ ku i za ło żył sto wa rzy sze nie, któ re mia ło na ce lu wy -
pro wa dzić ogród ze struk tur PZD. Człon ko wie te go nie za -
re je stro wa ne go sto wa rzy sze nia si łą za czę li prze ko ny wać do
swo ich ra cji dział kow ców ogro du. Po bi to dwo je człon ków
za rzą du ko mi sa rycz ne go, znisz czo no dział ki, prze bi ja no
opo ny w sa mo cho dzie, ka mie nia mi ob rzu ca no lu dzi i po jaz -
dy. Nie stłu mio no jed nak wśród dział kow ców wo li obro ny
swo je go ogro du. Ar gu men ty za rzą du ko mi sa rycz ne go oraz
dzia ła nia sto wa rzy sze nia prze ko na ły zde cy do wa ną więk -
szość uczest ni ków nad zwy czaj ne go wal ne go ze bra nia wy -
bor cze go w dnu 28 li sto pa da, któ rzy swo ją po sta wą
do wie dli, że ma ją dość awan tur nic twa gru py zwo len ni ków
Ire ne usza J., że ma ją dość ak tów agre sji i ter ro ru wo bec
osób ma ją cych in ne zda nie o spo so bie funk cjo no wa nia

ogrod nic twa dział ko we go niż oni. Dział kow cy sprze ci wi li
się tak że za mia ro wi wy ko rzy sty wa nia ogro du na ce le
miesz ka nio we i prze ja wom sa mo wo li bu dow la nej. To ja -
sne sta no wi sko więk szo ści dział kow ców, któ rzy w gło so -
wa niach da wa li po par cie dla chcą cych upra wiać dział kę na
za sa dach okre ślo nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, sta tu cie PZD i Re gu la mi nie ROD spo wo do -
wa ło, że w de mo kra tycz nych wy bo rach zde cy do wa ną
więk szo ścią gło sów wy bra no za rząd i ko mi sję re wi zyj ną
ogro du spo śród lu dzi wal czą cych o pra wo do nor mal no ści
w ogro dzie. Ta ka po sta wa dział kow ców bu dzi na dzie ję, że
ra cje Związ ku i wo la wal ki o czy stość ogrod nic twa dział ko -
we go za wsze zwy cię żą z pry wa tą i ten den cja mi roz bi ja nia
jed no ści dział kow ców, tak do bit nie pod kre ślo nej pod czas 
I Kon gre su PZD.

Do ta cje i po życz ki udzie lo ne przez OZ PZD dla ROD

Od po cząt ku 2009 r. OZ PZD udzie lił do ta cji dla 63
ROD na łącz ną kwo tę po nad 240 000 zł.  Do ta cje i po -
życz ki zo sta ły udzie lo ne na re ali za cję za dań in we sty cyj -
nych i re mon to wych. Naj wię cej środ ków prze zna czo no

na bu do wę i mo der ni za cję sie ci ener ge tycz nej i wo do cią -
go wej, bu do wę i re mont do mów dział kow ca, re mont dróg
we wnętrz nych, wy mia nę ogro dzeń oraz na in ne ce le.

Przy go to wa nie do kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej w ROD w 2010 r.

Jed nym z naj waż niej szych za dań ro ku 2010 bę dzie
kam pa nia spra woz daw czo -wy bor cza w ROD.  Okrę go wy
Za rząd w opar ciu o wy tycz ne KR PZD po wo łał do ob słu -
gi ze brań ze spół, któ re go człon ko wie za an ga żu ją się w
przy go to wa nie wal nych ze brań przez za rzą dy ROD oraz
bę dą ob słu gi wać wal ne ze bra nia. Dą ży my, by na każ dym

ze bra niu był obec ny przed sta wi ciel Okrę gu i by czu wał
nad pra wi dło wym prze bie giem ze bra nia.  KR PZD wy po -
sa ży ła wszyst kie ogro dy we wzo ry do ku men tów i po rad -
ni ki do prze pro wa dze nia wal ne go ze bra nia. Wszyst ko to
win no za pew nić wła ści wy prze bieg tej waż nej kam pa nii 
w na szych ogro dach.

Szko le nia dla in struk to rów ogro do wych

Wzo rem lat po przed nich OZ PZD zor ga ni zo wa ła kon fe -
ren cję szko le nio wa oraz na ra dy śro do wi sko we dla in struk -
to rów kra jo wych, okrę go wych i ogro do wych. Roz po czę to
tak że no wy kurs dla kan dy da tów na spo łecz nych in struk -
to rów ogrod nic twa z te re nu m. Po zna nia, w któ rym bie rze

udział po nad 30 dział kow ców. In struk to rzy ak tyw nie pro -
wa dzą swo ją dzia łal ność w ogro dach dział ko wych or ga ni -
zu jąc po ka zy i szko le nia dla dział kow ców. Ich ro la 
w ogro dach jest nie do prze ce nie nia. 

Po pu la ry za cja ogrod nic twa dział ko we go

Tra dy cyj nie OZ PZD sta rał się po pu la ry zo wać w spo łe -
czeń stwie idee ogrod nic twa dział ko we go. Do brze te mu
ce lo wi słu ży ło uczest nic two dział kow ców w kon kur sie or -
ga ni zo wa nym przez Pre zy den ta Po zna nia „Zie lo ny Po -
znań 2009”. W XVI już edy cji kon kur su uczest ni czy ło
3524 dział kow ców z 55 ROD. Kon kurs „Zie lo ny Po znań”
roz po czął się w ma ju na te re nie Par ku Wil so na kier ma -
szem, w któ rym swo je sto isko pre zen to wał tak że OZ PZD.
Sto isko kier ma szo we zor ga ni zo wa ne pod ha słem „Chcesz

dział kę przyjdź do nas” ob słu gi wa li in struk to rzy dzia ła ją -
cy przy Okrę go wym Za rzą dzie PZD w Po zna niu. Lau re -
ata mi kon kur su „Zie lo ny Po znań 2009” w ka te go rii
dzia łek w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych zo sta li:

• I miej sce – Alek san dra i Ma rian Ma tu szew scy z ROD
im. A. Pasz ko wia ka, 

• II miej sce – Ha li na i Sta ni sław Pa ter ko wie z ROD
„Syp nie wo”, 
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• III miej sce – Bar ba ra Fran cusz kie wicz w ROD „Re -
laks – Umul to wo”. 

Na gro dy zwy cięz com wrę czo no w Urzę dzie Mia sta.
Tak że w OZ PZD i licz nych ogro dach or ga ni zo wa ne są
spo tka nia uczest ni ków kon kur su i wrę cza ne na gro dy. Tak -
że w in nych mia stach Okrę gu od by wa ły się po dob ne kon -
kur sy. W Gnieź nie zor ga ni zo wa no już dru gi fe styn
spor to wo -re kre acyj ny dla dział kow ców i miesz kań ców
mia sta. Wie le im prez dla spo łe czeń stwa od by wa ło się 
w No wym To my ślu. Ko mi sie po li ty ki spo łecz nej or ga ni -
zo wa ły w wie lu ogro dach spo tka nia i fe sty ny dla dzie ci 
i mło dzie ży, eme ry tów i ren ci stów itp. Przy OZ PZD za -
ło żo no „Klub Se nio ra Dział kow ca”, któ ry już w pierw -

szym ro ku swo je go dzia ła nia zgro ma dził po nad 30 człon -
ków i za czy na od no sić pierw sze suk ce sy.

In ną rów nie spraw dzo ną for mą po pu la ry zo wa nia ogrod -
nic twa jest uczest nic two OZ PZD w tar gach „Gar de nia”,
od by wa ją cych się na te re nie MTP. Tak że tam pod ak tu al -
ny mi ha sła mi pre zen to wa li śmy do ro bek Związ ku i za chę -
ca li śmy do upra wy dzia łek.

Zmie ni ła swój wy strój na sza stro na in ter ne to wa. Ma my
na dzie ję, że in for ma cje na niej przed sta wia ne speł nia ją
ocze ki wa nia Pań stwa Dział kow ców. Cie szy my się, że ko -
lej ne ogro dy otwie ra ją swo je stro ny in ter ne to we pre zen tu -
jąc swój do ro bek.

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ Ślą skie go PZD w 2009 ro ku

W dniu 16 kwiet nia 2009 r. od by ło się w Okrę gu Ślą -
skim VII Nad zwy czaj ne Po sie dze nie Okrę go we go Za rzą -
du, któ re go te ma tem by ła obro na ist nie nia ogro dów
dział ko wych i praw dział kow ców w związ ku ze zło że niem
w Sej mie przez po słów PiS pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych. Pod czas po sie dze nia uczest ni cy kry tycz nie
wy po wia da li się na te mat zło żo ne go w Sej mie pro jek tu
usta wy, oraz wy ra zi li sta now czy pro test prze ciw ko pró -
bom uchy le nia do tych czas obo wią zu ją cej Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r. 
W okre sie wio sen nym w OZ Ślą skim zor ga ni zo wa no wie -

le spo tkań po świę co nych rów nież in nym dzia ła niom 
w obro nie związ ku i dział kow ców, za koń czo nych przy ję -
ciem odezw i pe ty cji, skie ro wa nych do po słów i se na to -
rów z na sze go okrę gu wy bor cze go oraz do Kan ce la rii
Sej mu. Dys ku sje kon cen tro wa ły się wo kół bar dzo istot -
nych w tym cza sie za gad nień, tj. oprócz pro jek tu usta wy
PiS, rów nież w spra wie no we li za cji usta wy „Pra wo bu -
dow la ne” oraz wcho dzą cej w ży cie tzw. spe cu sta wy dro -
go wej, co zna la zło swój wy raz w do ku men tach kie -
ro wa nych na rę ce par la men ta rzy stów.

W obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Re jo no we Kon fe ren cje Przed kon gre so we w OZ Ślą skim

Na pod sta wie Uchwa ły Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie
za sad or ga ni za cji kon fe ren cji przed kon gre so wych, Pre zy -
dium Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go pod ję ło uchwa łę
okre śla jąc w niej miej sce, ter min i po rzą dek ob rad kon fe -
ren cji przed kon gre so wych w De le ga tu rach Re jo no wych
OZ Śl. oraz spo sób wy ła nia nia uczest ni ków I Kon gre su
PZD. Re jo no we Kon fe ren cje Przed kon gre so we by ły waż -
nym wy da rze niem dla dział kow ców, ogro dów i ca łe go
okrę gu ślą skie go PZD. By ły one pod su mo wa niem wy ni -

ków dys ku sji to czą cej się w ogro dach w spra wie zło żo ne -
go w Sej mie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych
przez po słów PiS, oraz wy ło ni ły uczest ni ków I Kon gre su
PZD z na sze go okrę gu. Okrę go wy Za rząd re pre zen to wa -
ny był przez 260 uczest ni ków wy bra nych z wszyst kich
de le ga tur: Biel sko Bia ła  –16, By tom  –18, Cho rzów –14,
Gli wi ce – 32, Ka to wi ce  – 26, Ru da Ślą ska  –15, Ryb nik  –33,
So sno wiec  – 52, Tar now skie Gó ry –16, Ty chy  –18, 
Za brze  – 20.

Do ta cje na mo der ni za cję i roz wój Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Po myśl nie re ali zo wa no „Otwar ty, dłu go fa lo wy pro gram
roz wo ju i mo der ni za cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych”, w ra mach któ re go 220 ogro dom przy dzie lo no do -

ta cje, wy ko rzy sta ne na re mon ty in fra struk tu ry ogro do wej
(wy mia na ogro dzeń, in sta la cji wod nych i elek trycz nych)
oraz re mon ty do mów dział kow ca. 
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W dniach 27–29 sierp nia 2009 r. w Cie szy nie w sie dzi -
bie Ślą skie go Zam ku Sztu ki i Przed się bior czo ści, oraz w
Cze skim Cie szy nie w Re gio nal nej Sie dzi bie Współ pra cy
Pol sko -Cze skiej, od by ła się Mię dzy na ro do wa Wy sta wa
Ogrod nic twa Dział ko we go „DZIAŁ KOW CY WSPÓL -

NIE”. Pro jekt był współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go za po śred nic -
twem Eu ro re gio nu Śląsk Cie szyń ski – Te sin ske Slez ko.

Wy da no wspól ne opra co wa nie pt. „Ka ta log sta rych od -
mian ja bło ni”.

Mię dzy na ro do wa Wy sta wa Ogrod nic twa Dział ko we go

Pol ski Zwią zek Dział kow ców na Mię dzy na ro do wych Tar gach Ka to wic kich

Pol ski Zwią zek Dział kow ców – OZ Ślą ski wziął udział
w XXX Ju bi le uszo wych Tar gach Ro ślin Ozdob nych i Ar -
chi tek tu ry Ogro dów „ FLO WER TARG 2009”, któ re od -
by ły się w dniach 17–19 kwiet nia 2009 r. w Ka to wi cach,
na te re nach wy sta wien ni czych Mię dzy na ro do wych Tar -

gów Ka to wic kich. Ce lem udzia łu Okrę go we go Za rzą du
Ślą skie go w Tar gach, by ła pro mo cja ogro dów dział ko -
wych PZD i Związ ku. Tar gom to wa rzy szy ło sze reg wy -
kła dów i se mi na riów pro wa dzo nych przez wy bit nych
spe cja li stów z bran ży ogrod ni czej.

VIII Gieł da „DOM, OGRÓD, PO DRÓ ŻE” w Za brzu

Pod ha słem "Dla do mu, ogro du, wy po czyn ku" w dniach
25–26 kwiet nia 2009r. w Za brzu przy Ha li MO SiR, od -
by ły się tar gi i kier masz, oraz wy sta wa ogrod ni cza 
VIII Edy cji „Gieł da, Dom, Ogród, Po dró że”. OZ Śl. jak
za wsze pre zen to wał Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we w for -
mie wy sta wy fo to gra ficz nej, oraz pro wa dził ką cik po rad
ogrod ni czych i sta tu to wo -re gu la mi no wych. Po rad ogrod -

ni czych udzie la li spe cja li ści Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej z De le ga tu ry Re jo no wej Okrę go we go Za rzą du
Ślą skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Za brzu.
By ła to ko lej na ini cja ty wa Okrę go we go Za rzą du Ślą skie -
go w ra mach dzia łal no ści pro mo cyj nej Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w spo łe czeń stwie.

Re jo no we Dni Dział kow ca

Prócz tra dy cyj nych Dni Dział kow ca od by wa nych 
w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, Urząd Mia sta i
Dziel ni cy wspól ne z De le ga tu rą Re jo no wą zor ga ni zo wał
kon kurs „Wzo ro wy ogród”. Im pre za od by ła się w dziel -

ni cy - Tar no wi ce Sta re, a zwy cięz cą kon kur su zo stał ROD
„Zryw”. Po dob ne im pre zy od by ły się w Za brzu, Cho rzo -
wie, Cze la dzi, Sie mia no wi cach Ślą skich i w Ka to wi cach.

Uro czy ste nada nie sztan da ru De le ga tu rze Re jo no wej w Ryb ni ku i ROD „Mal wa” w By to miu

Uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD nada no sztan dar De le ga -
tu rze Re jo no wej w Ryb ni ku. Ob cho dy te go wy da rze nia
by ły bar dzo uro czy ste, przy by li na nie zna mie ni ci go ście,
m.in. przed sta wi cie le 17 gmin. Człon ko wie De le ga tu ry
opra co wa li pro jekt gra ficz ny sztan da ru zgod nie z Uchwa -
łą Kra jo wej Ra dy PZD, a wy ko na nie sztan da ru po wie rzo -

no Pra cow ni Ha ftu Ar ty stycz ne go w Go do wie.  W By to -
miu pod czas ju bi le uszo wych ob cho dów 30-le cia ROD
„Mal wa”, uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD na stą pi ło uro czy -
ste nada nie sztan da ru. Wy róż nia ją cym się człon kom
Związ ku zo sta ły wrę czo ne od zna cze nia związ ko we i oko -
licz no ścio we pu cha ry.

Haj duc kie Do żyn ki

ROD „Niedź wie dzi niec” w Cho rzo wie we współ pra cy
z Miej skim Do mem Kul tu ry „Ba to ry” zor ga ni zo wał „Haj -
duc kie Do żyn ki”. Jest to tra dy cyj na im pre za, w któ rej licz -

nie uczest ni czą przed sta wi cie le cho rzow skich Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych.
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Jak co ro ku zo stał zor ga ni zo wa ny kon kurs na naj lep sze
dział ki i ogro dy. W ka te go rii „Ro dzin ny Ogród Dział ko -
wy Ro ku 2009” zwy cięz ca mi zo sta li: ROD ”Gór nik” 
z Ryb ni ka i ROD „Wy po czy nek gór ni ka” z Cho rzo wa.

Na gro dę za „Wzo ro wa Dział kę Ro ku 2009” otrzy ma li
Pań stwo Ja ni na i Jan Chrza now scy z Ryb ni ka -ROD „Gór -
nik”, Dział ka nr 5 oraz Pań stwo Da nu ta i Jan Brem bor 
z Cho rzo wa -Dział ka nr 35 z ROD „Wy po czy nek gór ni ka”. 

Naj lep sze dział ki i ogro dy

Jubileusze ROD

Sa dze nie drzew ka kon gre so we go

Drzew ko upa mięt nia ją ce Pierw szy Kon gres Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zo sta ło po sa dzo ne przed bu dyn -
kiem De le ga tu ry Re jo no wej w Gli wi cach. By wy eks po no -

wać sym bo licz ne drzew ko na no wo za go spo da ro wa no te -
ren wo kół bu dyn ku oraz wy ko na no nie zbęd ne pra ce re -
mon to we.

Uru cho mie nie stro ny in ter ne to wej De le ga tu ry Re jo no wej w Ryb ni ku

Stro na po wsta ła w ra mach pro jek tu „Ini cja ty wa”, któ ry
współ fi nan so wa ny jest przez Unię Eu ro pej ską w ra mach

W 2009r. ju bi le usze ob cho dzi ły 74 ogro dy:  
100-le cie ROD im. T. Ko ściusz ki w Ka to wi cach, po nad -

to 22 ROD ob cho dzi ły ju bi le usz 25 le cia za ło że nia ogro -

du, 8 ROD – 30-le cia, 8 ROD 40-le cia, 9 ROD 50-le cia,
5 ROD 55-le cia, 9 ROD 60-le cia, 8 ROD 75-le cia, 4 ROD
90-le cia.  

TVS w Ogro dzie

Od 13 czerw ca na gry wa ne by ły w Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych Okrę gu Ślą skie go PZD, cy klicz ne pro gra my
„TVS w Ogro dzie”, pro mu ją ce ogro dy i uka zu ją ce po trze -
bę funk cjo no wa nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w spo -
łe czeń stwie. Dla pod nie sie nia atrak cyj no ści pro gra mu,
dział kow cy z po szcze gól nych ogro dów to czy li mię dzy so -
bą tur nie je o cha rak te rze roz ryw ko wym, a zwy cięz cy w bo -
ju fi na ło wym otrzy ma li atrak cyj ne na gro dy. W pro gra mie
wzię ło udział 12 ogro dów: ROD „Od ro dze nie” z Za brza,
ROD „Lep sza przy szłość” z Tar now skich Gór, ROD

„POCH” z Gli wic, ROD „Ener ge tyk” z Ru dy Ślą skiej,
ROD „Jed ność Ro bot ni cza” z By to mia, ROD „27 Stycz -
nia” z So snow ca, ROD „Niedź wie dzi niec” z Cho rzo wa,
ROD „Po la na” z Ty chów, ROD „Gór nik” z Ryb ni ka,
ROD im. A. Mic kie wi cza z Biel ska Bia łej, z De le ga tu ry
Re jo no wej w Ka to wi cach - ROD „Sza rot ka” w Sie mia -
no wi cach Ślą skich i ROD „Wie czor ka” z Pie kar Ślą skich.
Naj lep szym z tych ogro dów oka zał się Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy „Ener ge tyk” z Ru dy Ślą skiej.

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Słup sku w 2009 r.

W dniu 14 lip ca 2009 r. od był się pierw szy w hi sto rii
pol skie go ogrod nic twa dział ko we go oraz w po nad dwu -
dzie sto ośmio let niej dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców I Kon gres PZD. Zwo ła nie Kon gre su by ło
po dyk to wa ne po wa gą sy tu acji ja ka wy ni ka ła z za gro żeń
wy ni ka ją cych z pro jek tu usta wy PiS . Skrom ny swój
udział w pod ję ciu de cy zji ma ją dział kow cy okrę gu słup -

skie go któ rzy na wal nych ze bra niach spra woz daw czych 
i kon fe ren cjach de le ga tów jed no myśl nie po dej mo wa li sta -
no wi ska w obro nie usta wy o ROD . Świad czy to o głę bo -
kiej świa do mo ści jak rów nież jest to efekt do brej 
i rze tel nej in for ma cji któ ra wszel ki mi moż li wy mi ka na ła -
mi do pły wa ła do dział kow ców by ło to moż li we dzię ki do -
brej współ pra cy OZ i or ga nów sta tu to wych ro dzin nych

I Kon gres PZD

Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
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ogro dów dział ko wych. Dzi siaj oce nia jąc z per spek ty wy
mi ja ją ce go cza su dzia ła nia na szych prze ciw ni ków moż na
śmia ło stwier dzić, że osią gnę li cel zu peł nie in ny od za -
mie rzo ne go za miast po dzie lić śro do wi ska dział kow ców
na sze go okrę gu na stą pi ła ich więk sza in te gra cja. Uczest -

ni cy Kon gre su a za ich po śred nic twem sze ro kie gro no
dział kow ców uzna ło w peł ni za słusz ną de cy zje o zwo ła -
niu Kon gre su. W kon gre sie uczest ni czy li przed sta wi cie le
wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych z te re nu
dzia ła nia okrę gu.

Obro na praw dział kow ców 

Okrę go wy Za rząd jak rów nież ak tyw ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych brał czyn ny udział w obro nie in te re su
dział kow ców wy ni ka ją cych z za gro żeń na sku tek uchwa -
le nia tzw. spe cu sta wy dro go wej, zmian w usta wie pra wo
bu dow la ne .Suk ce sem za koń czy ła się rów nież wie lo let -
nia wal ka o zwol nie nie ogro dów dział ko wych z po no sze -
nia obo wiąz ku opłat za ko rzy sta nie ze śro do wi ska.

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny wła ści wie zin ter pre to wał
na szą usta wę i uznał opła ty za ko rzy sta nie ze śro do wi ska
ja ko swe go ro dza ju po da tek z któ re go je ste śmy zwol nie -
nie. Mar sza łek Wo je wódz twa Po mor skie go zwró cił nie -
słusz nie po bra ne opła ty za okres 5 lat dla ogro dów któ re
te opła ty po no si ły.

Do ta cje udzie lo ne z fun du szu roz wo ju dla ROD

W ro ku 2009 udzie lo no 9 do ta cji z fun du szu roz wo ju znaj du ją ce go się w dys po zy cji OZ w łącz nej kwo cie 29.500,00 zł

Usta le nie sta nu praw ne go grun tów ROD

W 2009 ro ku prze ję to nie od płat nie w wie czy ste użyt ko -
wa nie od Woj sko wej Agen cji Miesz ka nio wej je den z te re -
nów ROD im. Ika ra w Re dzi ko wie, jest to uwień cze nie

bli sko dzie się cio let nich dzia łań OZ i za rzą du ROD jest to
rów nież efekt do brej współ pra cy z sa mo rzą dem gmi ny.

Przy go to wa nie i prze pro wa dze nie kam pa nii spra woz daw czej w ROD

Do bre przy go to wa nie wal nych ze brań spra woz daw -
czych jak rów nież kon fe ren cji de le ga tów, na by te do świad -
cze nia a tak że ma te ria ły przy go to wa ne przez Kra jo wą
Ra dę po zwo li ły na spraw ne i zgod nych z obo wią zu ją cy -

mi prze pi sa mi prze pro wa dze nie ze brań do wo dem na to
jest fakt, że nie by ło po trze by uchy la nia uchwał. Wszyst -
kie ze bra nia zo sta ły ob słu żo ne przez człon ków Pre zy dium
OZ w zde cy do wa nej więk szo ści przez pre ze sa OZ.

Współ pra ca OZ z za rzą da mi ROD

Od wie lu lat OZ za prio ry te to we za da nie przy jął
wszech stron ną współ pra cę z za rzą da mi ogro dów któ rej
ce lem jest po moc a tak że bu do wa au to ry te tu za rzą dów.
Po wo du je to, że wszyst kie spra wy a tak że pro ble my zgod -

nie z kom pe ten cja mi roz wią zy wa ne są na po zio mie ogro -
du co po wo du je w prak ty ce wy eli mi no wa nie skarg kie ro -
wa nych do Kra jo wej Ra dy i OZ.

Szko le nia dla dział kow ców 

Okrę go wy Za rząd pro wa dzi szko le nia dla no wo przy ję -
tych dział kow ców na te re nie dzia ła nia okrę gu. Oprócz te -
go pro wa dzo ne są szko le nia fa cho we pro wa dzo ne przez

oso by po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje. Or ga ni zo -
wa ne są w te re nie po ka zy cięć drzew i krze wów.

Pre zes OZ
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1. OZ PZD To ruń sko-Wło cław ski oraz ogro dy dział ko -
we pro wa dzi ły in ten syw ne dzia ła nia w obro nie ru chu
dział ko we go i PZD w kon tek ście pro jek tu usta wy au tor -
stwa PiS -u. W tym ce lu zor ga ni zo wa no rów nież spo tka nia
z par la men ta rzy sta mi wszyst kich opcji po li tycz nych oraz
wy stę po wa no do władz pań stwo wych i me diów. Pod su -
mo wa niem tej dzia łal no ści by ła Okrę go wa Kon fe ren cja
Przed kon gre so wa z udzia łem przed sta wi cie li wszyst kich
ogro dów. Kon fe ren cja pod ję ła 5 sta no wisk w spra wie
obro ny i roz wo ju ogro dów dział ko wych oraz wy ło ni ła 
70-cio oso bo wy skład de le ga cji okrę gu na I Kon gres PZD.

2. Na I Kon gre sie PZD uwi docz nił się ak tyw ny udział
OZ To ruń sko-Wło cław skie go PZD:

– dwa pocz ty sztan da ro we,
– wy stą pie nia 2 de le ga tów,
– wy stą pie nie po sła na sze go okrę gu Pa na Je rze go Wen -

der li cha,
– udział przed sta wi cie la na sze go okrę gu w Ko mi sji

Uchwał i Sta no wisk,
– pra wie 100% udział de le ga tów Okrę gu w ob ra dach

Kon gre su,
– pa mięć o Kon gre sie utrwa la drzew ko kon gre so we

oraz głaz pa miąt ko wy po sa do wio ne w ogro dzie przed sie -
dzi bą Okrę go we go Za rzą du.

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ To ruń sko-Wło cław skie go PZD w 2009 ro ku

In ten syw ne dzia ła nia w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Uro czy sto ści Okrę go wych Dni Dział kow ca

Waż nym wy da rze niem by ło wrę cze nie sztan da ru dla
ogro dów zie mi wło cław skiej po łą czo ne z uro czy sto ścia mi

Okrę go wych Dni Dział kow ca. Uro czy sto ści te po twier -
dzi ły jed ność i in te gra cję ru chu dział ko we go w Okrę gu.

In ten syw ne re mon ty oraz roz wój i od twa rza nie in fra struk tu ry ogro dów

Rok 2009 był ro kiem in ten syw nych re mon tów obiek -
tów OZ PZD we Wło cław ku, To ru niu i Gru dzią dzu. W
ośrod kach tych po za dzia łal no ścią fi nan so wo - księ go wą
stwo rzo no wa run ki do spo tkań, szko leń i in nych ze brań
szcze gól nie dla ogro dów, któ re nie dys po nu ją wła sny mi
obiek ta mi.  Okręg za dbał o roz wój i od two rze nie in fra -
struk tu ry ogro dów. Na ten cel prze zna czo no kwo tę 

250 000 zł (dwie ście pięć dzie siąt ty się cy zło tych).
OZ PZD pro wa dził in ten syw ne per trak ta cje z wła dza -

mi lo kal ny mi i in we sto ra mi w ce lu uzy ska nia ko rzyst nych
dla dział kow ców i PZD od szko do wań i kosz tów od two -
rze nia oraz uzy ska nia grun tów za mien nych prze ka za nych
pod bu do wę tras ko mu ni ka cyj nych.

Kon kur sy „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy 2009 ro ku” i „Wzo ro wa Dział ka 2009 ro ku”

Dział kow cy z na sze go Okrę gu bra li czyn ny udział w
kon kur sach ogro do wych, okrę go wych i kra jo wych „Ro -
dzin ny Ogród Dział ko wy 2009 ro ku” i „Wzo ro wa dział -
ka 2009 ro ku”. Suk ce sem za koń czy ło się zdo by cie ty tu łu
„Ro dzin ny Ogród Dział ko wy 2009 ro ku” i „Wzo ro wa

dział ka 2009 ro ku” na Kra jo wych Dniach dział kow ca. Na
szcze blu okrę gu wy róż nio no 56 dzia łek i 7 ogro dów. Po -
nad to Za rzą dy ROD wy róż ni ły w ra mach uro czy sto ści
„Dni Dział kow ca” w ogro dach, in dy wi du al nych użyt kow -
ni ków dzia łek.

Szko le nia dla in struk to rów SSI i dział kow ców

W okrę gu wpro wa dzo no no wy sys tem szko leń z wy -
ko rzy sta niem no wo cze snych środ ków au dio wi zu al nych.
Za pew nio no udział wy so kiej kla sy spe cja li stów. Szko le -

nia mi ob ję to oso by funk cyj ne z or ga nów ogro dów i kan -
dy da tów na dział kow ców.
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Mi nio ny rok był szcze gól ny dla człon ków PZD, ob fi tu -
ją cy w sze reg wy da rzeń, któ re wy ci snę ły swo je pięt no na
na szym związ ku i na szej świa do mo ści. Przy po mnę, iż nie
tak daw no ape lo wa li śmy do wszyst kich człon ków na sze -
go związ ku o dzia ła nia po pie ra ją ce obro nę ist nie ją ce go
sta nu praw ne go a szcze gól nie na szej Usta wy o ROD 
z 8 lip ca 2005 ro ku. By ła to wal ka prze ciw ko za pi som: 

• spec usta wie dro go wej wraz z jej sła wet nym art.11j 
– mo cą, któ rej wy łą czo ne zo sta ło za sto so wa nie art. 17 do
22 usta wy o ROD a w kon se kwen cji zwią zek i dział kow -
cy po zba wie ni zo sta li pra wa do od szko do wań za ma ją tek,
któ ry im od bie ra no. Przy wró ce nie te go pra wa na stą pi ło 
w kwiet niu br. po no we li za cji przy ję tej przez sejm RP. 

• Ko lej na spra wa to no we li za cja Pra wa Bu dow la ne go
na kła da ją ca na dział kow ców sze reg no wych obo wiąz ków
for mal no -praw nych. Po fa li ape li i wy sy ła nych sprze ci -
wów, naj pierw Se nat od rzu cił po praw ki a na stęp nie ko -
rek ty Se na tu przy jął Sejm. No we li za cja Pra wa Bu dow-
la ne go bez zbęd nych ob cią żeń dla dział kow ców sta ła się
pra wem obo wią zu ją cym.

• Mie li śmy też epi zod z tak zwa nym wy ro kiem Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go w wy ni ku, któ re go TK stwier dził
nie zgod ność art. 10 i 17 usta wy o ROD z Kon sty tu cją RP.
Orze cze nie nie wpły nę ło na in ne ar ty ku łu na szej usta wy 

i nie mo gło w ża den spo sób za ha mo wać dal sze go roz wo -
ju ru chu ogrod nic twa dział ko we go i spo so bu funk cjo no -
wa nia związ ku w Pol sce. 

• Naj więk szym jed nak za gro że niem dla dal sze go funk -
cjo no wa nia związ ku stał się pro jekt usta wy au tor stwa PiS
i po sła De ry, któ ry ma mił wszyst kich uwłasz cze niem 
a tak że za kła dał li kwi da cje PZD wraz z na cjo na li za cją ma -
jąt ku związ ku. Prze ciw ko te mu tak złe mu i nie spra wie dli -
we mu spo łecz nie pro jek to wi sprze ci wi ły się wszyst kie
struk tu ry i zde cy do wa na więk szość in dy wi du al nych
człon ków związ ku. By ła to przy sło wio wa cza ra go ry czy,
któ ra się prze la ła.

Kra jo wa Ra da pod ję ła de cy zje o zwo ła niu Kon gre su
PZD. W du żym tem pie przy go to wa no i prze pro wa dzo no
tak du żą im pre zę ma so wą, ja ką był I Kon gres PZD. 
W kon gre sie wzię ło udział po nad 2,5 tys. uczest ni ków
człon ków związ ku w tym 80 oso bo wa de le ga cja dział -
kow ców z Po mo rza i Ku jaw. 

Wśród go ści Kon gre su by li przed sta wi cie le naj wyż -
szych or ga nów pań stwo wych i par tyj nych oraz wie lu or -
ga ni za cji spo łecz nych i sa mo rzą do wych. Kon gres po ka zał
fak tycz ną si łę związ ku a tak że przy jął kil ka na ście sta no -
wisk i ape li do ty czą cych dal sze go funk cjo no wa nia ogro -
dów w Pol sce.

Dzia ła nia w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów Re gu la mi nu ROD, Sta tu tu PZD i Usta wy o ROD

Pro wa dzo no in ten syw ne dzia ła nia sta tu to we i or ga ni za -
cyj ne szcze gól nie w za kre sie nie prze strze ga nia prze pi -

Pre zes OZ PZD
/-/ Edward Śmi giel ski

Człon ko wie Pre zy dium OZ PZD
/-/ Ry szard Do rau

/-/ Grze gorz Ku czo ra

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Zdzi sław Lem par ty

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Byd gosz czy w 2009 r.

Echa I Kon gre su PZD

Ka na li za cja ROD z te re nu My ślę cin ka 

Przy pod su mo wa niu dzia łań OZ w 2009 r. nie spo sób
po mi nąć jed nej z naj więk szych in we sty cji w hi sto rii okrę -
gu, ja ka zo sta ła na rzu co na nam de cy zją ad mi ni stra cyj ną
Pre zy den ta Mia sta Byd gosz czy. Mó wię o ko niecz no ści
ska na li zo wa nia ogro dów w My ślę cin ku. Okręg re ali zu je
har mo no gram wy ni ka ją cy z tej de cy zji, bo ta ki ma usta -
wo wy obo wią zek, na to miast dział kow cy z tych ogro dów
mu szą przy jąć na sie bie za da nie czę ścio we go sfi nan so wa -
nia te go za da nia, któ re pod nie sie war tość ryn ko wą dzia -

łek, ale i ja kość za so bów wo dy pit nej dla mia sta Byd gosz -
czy. Bez zro zu mie nia pro ble mu i od po wied nie go przy go -
to wa nia się w cza sie do po nie sie nia ta kich kosz tów bę dzie
to pra wie nie wy ko nal ne. Mia sto jak do tej po ry wy wią zu -
je się ze swo ich obiet nic po mo cy w re ali za cji tej tak kosz -
tow nej dla dział kow ców in we sty cji, za pła ci ło w po ło wie
grud nia 2009 r. ze swej ka sy kwo tę 185 tys. zło tych za wy -
ko na nie do ku men ta cji tech nicz nej. 
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W ma ju ur. po ja wi ła się w Byd gosz czy ja ko pierw sza 
w Pol sce kon tro la NIK. Kon tro la obej mo wa ła wpraw dzie
spo sób funk cjo no wa nia UM Byd gosz czy, nie mniej jej skut -
ki już w bar dzo szyb kim cza sie zna la zły swo je od bi cie w
spo so bie funk cjo no wa nia więk szo ści ogro dów z te re nu
mia sta Byd gosz czy, ale i tak że tych z oko licz nych gmin.

Zja wi sko bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go prze sta ło
być tyl ko na szym związ ko wym pro ble mem, za le ce nia
kon tro le rów z NIK, któ re wy da li, wzmo gły za in te re so wa -
nie się nad me tra żem w ogro dach przez pra cow ni ków wy -
dzia łu opłat i po dat ków lo kal nych, a w szcze gól nie
ra żą cych przy pad kach Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru

Bu dow la ne go. W na szym OZ to zja wi sko zo sta ło roz po -
zna ne już bli sko dwa la ta te mu przez okrę go wą ko mi sję
ds. ła du i po rząd ku, jed nak pro blem ist nie je na dal i mi mo
wie lu prób prze ciw dzia ła nia, na dzień dzi siej szy mo że my
po wie dzieć, iż w nie któ rych ogro dach uda ło się to do pie -
ro wy ha mo wać a nie po wstrzy mać cał ko wi cie. W zwal -
cza niu tej cho ro by nie ste ty nie po ma ga ją nam de cy zje
urzęd ni ków z wy dzia łu ewi den cji lud no ści mel du ją ce
dział kow ców na te re nie ogro dów. Wal ka z ła ma niem § 13
p. 4 usta wy o ROD wy ma gać bę dzie do brej współ pra cy
za rzą dów wszyst kich ogro dów i okrę go we go za rzą du
PZD z urzęd ni ka mi miast i gmin.

Wal ka z bu dow nic twem po nadnor ma tyw nym i nie le gal nym za miesz ki wa niem

Li kwi da cja ROD Swo bo da

Aby mo gła po wstać no wo cze sna bi blio te ka dla dy na -
micz nie roz wi ja ją ce go się UKW, Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD na wcze śniej szy wnio sek Mia sta Byd gosz czy 
w paź dzier ni ku ub. r. pod ję ło uchwa łę o li kwi da cji ROD
Swo bo da w Byd gosz czy na uzgod nio nych i zgod nych 
z pra wem za sa dach. Był to naj star szy ogród w na szym re -
gio nie okro jo ny już dwu krot nie w la tach mi nio nych na po -
trze by roz wo ju sie ci ko mu ni ka cyj nej mia sta. Za od da ne
1,43 ha grun tu zwią zek otrzy mał ja ko te ren za mien ny na
po trze by od two rze nia zli kwi do wa ne go ogro du 3,69 ha

grun tu przy uli cy Wy zwo le nia. Dział kow com in we stor
wy pła cił od szko do wa nia za utra co ne mie nie. Zgod nie 
z przy ję tym har mo no gra mem prac, mia sto od two rzy in -
fra struk tó re (ogro dze nie ze wnętrz ne, sieć wod na i elek -
trycz na, dom dział kow ca) a dział kow cy na no wy te ren
wej dą wio sną 2012 ro ku. Mi mo na ci sków me dial nych 
i sze re gu trud no ści z róż nych stron w tym i nie licz nej gru -
py sa mych dział kow ców ca ły tak trud ny pro ces uda ło się
prze pro wa dzić ter mi no wo i zgod nie z obo wią zu ją cym sta -
nem praw nym.

Do ta cje Okrę go we go Za rzą du w Byd gosz czy dla ROD 

W 2009 ro ku na pod sta wie de cy zji w for mie uchwał OZ
przy znał  do ta cje 26 ogro dom na łącz ną kwo tę 84.6 tys.
zło tych. Dzię ki tym środ kom ogro dy mo gły re mon to wać
ist nie ją ce ogro dze nie, mo der ni zo wać sieć elek trycz ną 

i wod ną oraz po pra wiać wi ze ru nek i es te ty kę bu dyn ków.
Do ta cje przy zna wa ne by ły na okre ślo nych wa run kach
zgod nie z re gu la mi nem do ta cjo dla OZ.

Zwro ty opłat za wy do by cie wo dy

Nie bez zna cze nia na bu dże ty na szych ogro dów by ła de -
cy zja NSA, któ ry uznał pra wo dział kow ców do bez płat ne -
go ko rzy sta nia z wo dy wy do by wa nej z wła snych stud ni
głę bi no wych. Tym sa mym su my już wpła co ne z te go ty -
tu łu do Urzę du Mar szał kow skie go bę dą zwra ca ne (za 5
lat wstecz od chwi li zło że nia wnio sku) i po słu żą ogro dom

do re ali za cji ce lów re mon to wych i in we sty cyj nych. Po raz
ko lej ny oka za ło się, że za an ga żo wa ni dzia ła cze oraz fa -
cho we służ by zor ga ni zo wa ne w na szym Związ ku po tra fią
wy gry wać trud ne i skom pli ko wa ne spra wy w imie niu i na
ko rzyść dział kow ców. Pierw sze zwro ty od no to wa li śmy
już w grud niu 2009 r.

Stan praw no -grun to wy ROD na na szym te re nie

Na pod sta wie prze pro wa dzo ne go przez OZ PZD ba da -
nia sta nu praw ne go ROD na na szym te re nie stwier dzić na -
le ży, iż: na 218 jed no stek or ga ni za cyj nych za ure gu lo wa ny
stan praw ny uznać moż na 152 jed nost ki, co sta no wi 72%
po wierzch ni ogól nej. Nie ure gu lo wa ny stan praw ny po sia -

da ją 66 ROD, co sta no wi 28% po wierzch ni cał ko wi tej bę -
dą cej w użyt ko wa niu związ ku na te re nie OZ. Pra cow ni cy
OZ w ra mach swych za dań mo ni to ru ją za pi sy w Księ gach
Wie czy stych oraz za pi sy w two rzo nych przez po szcze gól -
ne gmi ny pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go 
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– stu dium. Po dej mu ją dzia ła nia zwią za ne z ujaw nia niem
użyt ko wa nia PZD w przy pad ku ROD, któ re ma ją nie ure -

gu lo wa ny jesz cze stan praw ny użyt ko wa nych przez zwią -
zek grun tów.

Dzia łal ność kon kur so wa i szko le nio wa OZ

Co rocz nie OZ w Byd gosz czy przy po mo cy człon ków
Okrę go wej Ko mi sji Kon kur so wej or ga ni zu je kon kur sy na
naj ład niej za go spo da ro wa ny ROD i naj ład niej szą dział kę.
Dzia łal ność kon kur so wa słu ży pod nie sie niu po zio mu kul -
tu ry go spo da ro wa nia, es te ty ki ogro du i dzia łek, pod no sze -
nia war to ści wspól ne go do bra i zro zu mie nia miej sca
czło wie ka w ota cza ją cej go przy ro dzie. 

Ogro dy z na sze go re gio nu w kon kur sach kra jo wych od
lat zaj mu ją miej sca w ści słej czo łów ce, po dob nie by ło i w
mi nio nym ro ku. Lau re ata kon kur su Kra jo we go OZ do dat -

ko wo uho no ro wał przy zna niem drzew ka kon gre so we go.
Uro czy ste po sa dze nie od by ło się 15 wrze śnia ub. na pla -
cu przed bu dyn kiem za rzą du ROD „Pod Kasz ta na mi”
w Żur czy nie k/Byd gosz czy. Du żą po pu lar no ścią i za in te -
re so wa niem cie szą się szko le nia po łą czo ne z po ka zem
prak tycz nym dla ka dry in struk to rów ogro do wych. Do bra
i wie lo let nia współ pra ca z ka dra na uko wą Uni wer sy te tu
Tech nicz no Przy rod ni cze go (daw niej ATR) przy no si wy -
mier ne ko rzy ści dla obu stron.

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Szcze ci nie w 2009 r.

Rok 2009 był cza sem żmud nej i upo rczy wej wal ki o za -
cho wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, o za cho wa -
nie praw dział kow ców oraz o ist nie nie i funk cjo no wa nie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Owo cem zma gań Okrę go we go Za rzą du ra zem z ca łym
mi lio no wym Związ kiem są efek ty w po sta ci za cho wa nia
praw na by tych w za kre sie od szko do wań przy li kwi da -
cjach ROD, w za kre sie pra wa bu dow la ne go i zwol nie nia
z po dat ków.

Naj waż niej szym i wy mow nym efek tem by ło od rzu ce nie
przez Sejm RP po sel skie go pro jek tu PiS o ogro dach dział -
ko wych, któ re go re ali za cja by ła by to tal ną klę ską dla spo -
łecz ne go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce 
i za prze pasz cze niem nie mal dwu set let nie go je go do rob ku.

To wszyst ko na szczę ście jest już po za na mi. Na le ży iść
na przód, wal czyć na dal je że li zaj dzie ta ka po trze ba. Pó ki
co, na le ży do sko na lić na sze dzia ła nia or ga ni za cyj ne dla
do bra ro dzin dział kow ców i spo łe czeń stwa, w któ rym ży -
je my i je ste śmy je go czę ścią.

Do bry start do dzia łań w 2010 ro ku stwa rza ją osią gnię -
cia ro ku mi nio ne go, do któ rych na le ży przede wszyst kim
za li czyć:

1. Do sko na le nie ba zy tech nicz nej ro dzin nych ogro dów
dział ko wych przez mo der ni za cję in fra struk tu ry. W ra mach
re mon tów i in we sty cji ogro dy dział ko we szcze ciń skie go
okrę gu po nio sły na kła dy rzę du 2 141 963,00 zł. Okrę go -
wy Za rząd do fi nan so wał w for mie do ta cji wspo mnia ne
dzia ła nia na kwo tę 783 469,00 zł.

W wy ni ku przed się wzięć re mon to wo – in we sty cyj nych
po wsta ło:

• Ogro dzeń – 9 183 mb
• Sie ci ener ge tycz nych – w 18 ogro dach (5 bu -

do wa, 13 re mont)
• Sie ci wod ne – w 16 ogro dach (16 re -

mont)

• Obiek ty ku ba tu ro we – w 13 ogro dach (2 bu -
do wa, 11 re mont)

Łącz nie zre ali zo wa no i roz li czo no 95 za dań re mon to wo
– in we sty cyj nych.

2. Po moc praw na dla ROD i dział kow ców in dy wi du al -
nych.

• Pro wa dze nie spraw są do wych – 15
• Pro wa dze nie spraw ad mi ni stra cyj nych – 5
• Udzie lo no po rad praw nych in dy wi du al nych – 274
3. W dzia łal no ści oświa to wo – szko le nio wej:
• Prze ka za no nie od płat nie dla dział kow ców i in struk to -

rów SSI wy daw nic twa na kwo tę 25 tys. zło tych.
• Prze szko lo no w 12 ośrod kach na 26 szko le niach 965

kan dy da tów na człon ków PZD.
• 7 in struk to rów kra jo wych, 16 in struk to rów okrę go -

wych oraz 186 in struk to rów ogro do wych prze pro wa dzi ło
58 szko leń, 214 po ka zów cięć, udzie lo no 478 po rad. 
W szko le niach uczest ni czy ło 1275 dział kow ców.

• W dzia łal no ści kon kur so wej wzię ło udział 9 ogro dów
oraz 25 in dy wi du al nych dzia łek

4. Wyj ście z pro ble ma ty ką ogrod nic twa dział ko we go do
spo łe czeń stwa:

• Or ga ni za cja Okrę go wych Dni Dział kow ca wspól nie 
z Wo je wódz kim Związ kiem Pszcze la rzy po łą czo nych 
z kier ma szem pod na zwą „Pa mię taj cie o ogro dach”

• Re pre zen to wa nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze -
ci nie na gieł dzie ogrod ni czo – pszcze lar skiej „Ogród” na
te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów Szcze ciń skich

• Re pre zen to wa nie OZ PZD na ma jo wym kier ma szu
„Pa mię taj cie o ogro dach”

• Udział OZ PZD w pre zen ta cji or ga ni za cji po za rzą do -
wych „Pod Pla ta na mi” w Szcze ci nie.

Na wspo mnia nych im pre zach in struk to rzy SSI udzie la -
li po rad ogrod ni czych, okre śla li PH gle by, roz pro wa dza li
wy daw nic twa, udzie la li in for ma cji na te mat pra wa związ -
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ko we go, funk cjo no wa nia ogro dów, a tak że zbie ra no pod -
pi sy pod ape lem o za cho wa nie usta wy o ROD.

5. Po pra wa sta nu bez pie czeń stwa w ROD przez:
• Or ga ni za cję spo tkań ze służ ba mi po rząd ko wy mi gmin
• Dzia ła nie okrę go wej ko mi sji w spra wie bez pie czeń -

stwa ROD
• Na gła śnia nie pro ble mu w lo kal nych me diach
6. Po moc dla ogro dów do tknię tych po wo dzią:
• Lu stra cja przez ko mi sję OZ
• Osza co wa nie strat spo wo do wa nych po wo dzią
• Udział w na ra dzie z or ga na mi sa mo rzą do wy mi 
• Za pla no wa nie po mo cy fi nan so wej na od two rze nie in -

fra struk tu ry w wy so ko ści 30 000,00 zł
7. In te gra cja we wnętrz na dział kow ców oraz ze spo łecz -

no ścią lo kal ną.
W ra mach dzia łań in te gra cyj nych w mi nio nym ro ku

Okrę go wy Za rząd ob słu żył 39 im prez ogro do wych z oka -
zji Dni Dział kow ca, w tym uświet nie nie 2 ju bi le uszy 
60-le cia, 1 ju bi le uszu 50-le cia, 2 ju bi le uszy 45-le cia, 1 ju -
bi le uszu 35-le cia i 1 ju bi le uszu 30-le cia. Im pre zy o cha -
rak te rze sze ro kie go otwar cia się na spo łe czeń stwo 
z udzia łem mło dzie ży szkol nej, przed sta wi cie li sa mo rzą -
dów, we te ra nów dział ko wych i me diów.

8. Ob słu ga wal nych ze brań (kon fe ren cji) spra woz daw -
czych:

• Na 174 ogro dy ob słu żo no 165 ze brań spra woz daw -
czych

• Do ko na no oce ny do ku men tów spra woz daw czych 
i we ry fi ka cji pod ję tych uchwał

9. Ni we lo wa nie kon flik tów śro do wi sko wych w ROD
„Pio nier” Choszcz no, „Vi sta Bel la” Gry fi no, „Nad Grzep -
ni cą” Po li ce, „Nad Dziw ną” Mię dzy wo dzie, „Nad Za le -

wem” Świ no uj ście, „Gryf”, „Zjed no cze nie”, „No we Ży -
cie”, „Piast”, „Hut nik” Szcze cin z eg ze kwo wa niem pra wa
przez oso by funk cyj ne w ROD, cze go wy ni kiem by ło kil -
ka na ście przy pad ków od wo łań z człon ków or ga nu za rzą -
dza ją ce go.

10. Za ła twia nie spraw w ra mach roz pa try wa nia skarg 
i wnio sków na pły wa ją cych do OZ w ilo ści 72 spra wy.

11. Kon tro l no – in struk ta żo wa dzia łal ność owo co wa ła:
• Kon tro lą po łą czo ną z in struk ta żem przez ze spo ły OZ

– 19
• Kon tro lą po łą czo ną z in struk ta żem Okrę go wej Ko mi -

sji Re wi zyj nej – 46
12. Ob słu ga pro ce su li kwi da cyj ne go obej mo wa ła 3

przy pad ki cza so we go za ję cia te re nów oraz 3 przy pad ki
czę ścio wej li kwi da cji ROD.

13. Pod ję cie ra dy kal nych dzia łań w za kre sie zwal cza -
nia ne ga tyw nych skut ków za miesz ki wa nia, bu do wy al tan
po nadnor ma tyw nych oraz na ru sza nia prze pi sów pra wa
przez nie od po wie dzial nych dział kow ców, skut ku ją cych
wy pa cze niem ob ra zu funk cjo no wa nia ogro dów dział ko -
wych.

14. Po rząd ko wa nie do ku men ta cji zwią za nej z praw nym
ure gu lo wa niem użyt ko wa nych grun tów.

15. W ra mach uspraw nień or ga ni za cyj nych pod ję to
dzia ła nia:

• W ce lu po pra wy kom for tu ob słu gi dział kow ców zre or -
ga ni zo wa no układ funk cjo nal ny biu ra oraz do sto so wa no
go dzi ny pra cy przy jaź nie dla dział kow ca

• Po wo ła no do ży cia ośro dek księ go wy przy OZ
16. Do pro wa dzo no do za koń cze nia pro ces zwią za ny 

z od two rze niem ogro du dział ko we go im. „Sto krot ka” 
w Trze bia to wie.

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZPZD we Wro cła wiu w 2009 r.

W 2009 ro ku zre ali zo wa no w 47 ro dzin nych  ogro dach
dział ko wych 55 za dań in we sty cyj nych, któ re Okrę go wy

Za rząd ob jął nad zo rem i udzie lił do ta cji w wy so ko ści
553.369 zł, oraz po ży czek w wy so ko ści 139.500 zł

Za da nia in we sty cyj ne

Dzia łal ność szko le nio wa

Zre ali zo wa no peł ny pro gram szko le nio wy. Szko le nia -
mi kan dy dac ki mi ob ję to 915 no wych dział kow ców z te re -
nu Wro cła wia oraz zre ali zo wa no szko le nia kan dy da tów i
dział kow ców w po zo sta łych sze ściu mia stach po wia to -
wych okrę gu wro cław skie go tj. w Wo ło wie, Jel czu, La -

sko wi cach, Oła wie, Ole śni cy, Sy co wie, Śro dzie Ślą skiej.
Zre ali zo wa no rów nież spe cja li stycz ne 9-dnio we szko le -
nie kan dy da tów na in struk to rów SSI w ROD, któ re ukoń -
czy ło 54 oso by, po któ rym po wo ła no 38 no wych in -
struk to rów.

Re gu la cje praw ne grun tów

Za koń czo no skła da nie wnio sków do Są du i uzy ska nie
wpi sów w Księ gach Wie czy stych pra wa użyt ko wa nia

wie czy ste go PZD w sto sun ku do 1708 ha grun tów 168
ROD.
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Uzy ska no sze ro kie po par cie sta no wi ska Związ ku przez
Za rzą dy ROD i dział kow ców okrę gu wro cław skie go 
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
W obro nie usta wy zło żo no po nad 45 tys. pod pi sów, co sta -
no wi ło 80% człon ków Związ ku oraz uzy ska no sze ro kie
po par cie sta no wi ska Związ ku prze ciw ko pro jek to wi usta -
wy „PiS”. Sprze ciw wo bec te go pro jek tu wy ra zi ła więk -

szość za rzą dów i dział kow ców ROD. Po nad 130 ogro dów
skie ro wa ło 150 pi sem nych pro te stów w tej spra wie do
Sej mu RP, Rzą du i Pre zy den ta.

Tak du że po par cie sta no wisk Związ ku świad czy o prze -
ko na niu do nich za rzą dów, ko mi sji sta tu to wych i dział -
kow ców okrę gu wro cław skie go, oraz o do brej współ pra cy
Okrę go we go Za rzą du z Za rzą da mi ROD.

Pre zes OZ we Wro cła wiu
mgr Ja nusz Mosz kow ski

W obro nie usta wy o ROD

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w El blą gu w 2009 ro ku

1. Zre ali zo wa no za da nie in we sty cyj ne do ty czą ce re no -
wa cji ro wów przy kra jo wej E7 co po zwo li ło na od pro wa -
dza nie wód z ro wów me lio ra cyj nych do je zio ra Druż no.
Za da nie zre ali zo wa no wspól nie z GDD KiA oraz Urzę dem
Mia sta w El blą gu. Ca łość za da nia wy nio sła po nad 40
tys.zł. Z uzy ska ne go efek tu sko rzy sta ło 5 ROD, co po -
zwo li ło na od wod nie nie ogro dów i zli kwi do wa nie za sto -
in wod nych na ROD.

2. Do pro wa dzo no i roz pro wa dzo no do po szcze gól nych
dzia łek ener gię elek trycz ną do ROD im.Sien kie wi cza 
w El blą gu.

3. Wy ko na no wspól nie z EPWiK przy łą cze wod ne do
ROD im. Trau gut ta w El blą gu co po zwo li ło na do pro wa -
dze nie i roz pro wa dze nie wo dy do ogro du.

4. Wy ko na no z uzy ska nej do ta cji z Urzę du Miej skie go

kosz to rys i do ku men ta cję na przy łą cze wo dy do ROD
im.”IKAR” i ROD im.”KO TLIN KA” w El blą gu.

5. Wy ko na no do ku men ta cję na do pro wa dze nie ener gii
elek trycz nej i wo dy do ROD im.”MO DRZE WI NA” w El -
blą gu. Prze sta wio no ogro dze nie ze wnętrz ne ogro du zgod -
nie z do ku men ta cją geo de zyj ną.

6. Uzy ska no do ta cję z Urzę du Mia sta w El blą gu Wy dział
Ochro ny Śro do wi ska na za kup sa dzo nek na ży wo pło ty.

7. Wy bu do wa no świe tli cę ogro do wą w ROD im.”21-
Paź dzier ni ka”w El blą gu.

Łącz ny koszt po mo cy fi nan so wej dla ROD z urzę dów 
i in nych in sty tu cji oraz OZ PZD i KR PZD wy niósł oko -
ło 250 000 zł. – jest to naj więk sza kwo ta prze zna czo na na
re ali za cję in we sty cji i re mon tów wy ko rzy sta nych w ro ku
2009.

Pre zes OZ PZD
inż. Bo le sław Mi ko łaj czyk

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach w 2009 ro ku

Mi nio ny rok 2009 był ro kiem na ce cho wa nym sze ro ką
dzia łal no ścią wszyst kich struk tur PZD, w tym i sze ro kie -
go ak ty wu wszyst kich szcze bli Okrę gu Świę to krzy skie -
go, na kie ro wa ną na obro nę Dział kow ców, Ogro dów 
i Związ ku.

W ob li czu wie lo ra kich za gro żeń mu sie li śmy po dej mo -
wać róż no ra kie for my obro ny tj. sta no wi ska, ape le, wy -
stą pie nia i pe ty cje kie ro wa ne do władz rzą do wych,
sa mo rzą do wych oraz usta wo daw czych.

W dniu 17 czerw ca 2009 ro ku od by ła się przed kon gre -
so wa kon fe ren cja Okrę gu Świę to krzy skie go. Wzię ło 
w niej udział 121 przed sta wi cie li re pre zen tu ją cych 80
ROD z te re nu OZŚ PZD w Kiel cach. 

Uczest ni cy kon fe ren cji jed no myśl nie stwier dzi li ko -
niecz ność i po trze bę dal sze go so li dar ne go dzia ła nia zmie -

rza ją ce go do prze ciw sta wie nia się ata kom na in dy wi du -
al nych użyt kow ni ków dzia łek oraz struk tur Związ ku, nie
tyl ko na te re nie wo je wódz twa świę to krzy skie go, ale obej -
mu ją ce go ob szar ca łe go kra ju, co po win no zna leźć swo je
zwień cze nie na I Kon gre sie PZD.

Owo cem przed kon gre so wej kon fe ren cji Okrę gu Świę -
to krzy skie go by ło przy ję cie na stę pu ją cych do ku men tów:

1) Sta no wi sko Kon fe ren cji na Kon gres PZD w spra wie
pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

2) Sta no wi sko w spra wie dal sze go roz wo ju ogro dów
dział ko wych zgod nie z po trze ba mi spo łecz ny mi

3) Sta no wi sko w spra wie zmian za go spo da ro wa nia 
i funk cjo no wa nia ogro dów

4) Apel do sa mo rzą dów o okre śle nie i przed sta wie nie
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swych sta no wisk na re al ność uwłasz cze nia dział kow ców
we dług pro jek tu PiS na te re nie miast

5) Ode zwa przed sta wi cie li Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych uczest ni czą cych w Kon fe ren cji Przed kon gre so -
wej w dniu 17 czerw ca 2009 ro ku w Kiel cach do dział-
kow ców i wszyst kich struk tur ogro do wych Pol skie go
Związ ku Dział kow ców

6) Zna cze nie i ro la ogro dów dział ko wych w obec nym
kry zy sie go spo dar czym

7) Uchwa ła Nr 1/2009 Przed kon gre so wej Kon fe ren cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 17 czerw ca 2009 r.
w spra wie wy ło nie nia uczest ni ków Kon gre su PZD

Naj bar dziej wy mow nym zna kiem, któ ry sku pił dział -

kow ców po przez swych przed sta wi cie li był I hi sto rycz ny
Kon gres PZD.

W dniu 14 lip ca w Sa li Kon gre so wej Pa ła cu Kul tu ry 
i Na uki w War sza wie na Kon gre sie PZD uczest ni czy ło 60
de le ga tów z te re nu na sze go dzia ła nia wraz z Wi ce pre zy -
den tem Mia sta Kiel ce, Bur mi strzem Mia sta i Gmi ny Ka -
zi mie rza Wiel ka oraz po słem Le wi cy Pa nem Hen ry kiem
Mil ca rzem.

Naj waż niej szym do rob kiem te go wy da rze nia jest świa -
do mość, że dział kow cy zjed no cze ni ra zem u bo ku Kra jo -
wej Ra dy PZD sta no wią od po wied nią si łę bę dą cą
wy ra zem trwa ło ści ogro dów i przy szło ści ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w na szym kra ju.

In ne dzia ła nia w obro nie praw Dział kow ców i ogro dów

Za rzą dy i ak tyw ROD na prze strze ni mi nio ne go ro ku
ak tyw nie włą cza ły się w obro nę praw Dział kow ców 
i Związ ku po przez wy sto so wa ne sta no wi ska, pe ty cje i
ape le do Sej mu i Se na tu w spra wie od rzu ce nia pro jek tu

usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów PiS, 
a tak że wal ka o zmia nę za pi sów Spe cu sta wy dro go wej 
i Pra wa bu dow la ne go, któ re w swych re gu la cjach by ły da -
le ce krzyw dzą ce dla użyt kow ni ków dzia łek.

In we sty cje i re mon ty w ROD

W ro ku 2009 ro ku 5 Za rzą dów ROD otrzy ma ło do ta cje
z Kra jo wej Ra dy PZD w kwo cie 25 ty się cy zł na do fi nan -
so wa nie pro wa dzo nych za dań w ra mach Dłu go fa lo we go
Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD.

In we sty cje i re mon ty pro wa dzo ne są ak tu al nie na te re -
nie 40 ogro dów. Pro wa dzo ne pra ce zmie rza ją do po pra -

wy sta nu za go spo da ro wa nia ROD do pro wa dza jąc je do
obec nych wa run ków i ocze ki wań.

W wy ni ku dzia łań zmie rza ją cych do po pra wy sta nu za -
go spo da ro wa nia ogro dów i li kwi da cji wol nych dzia łek,
przy ję to na człon ków 650 osób i przy dzie lo no im dział kę.

Pod no sze nie wie dzy ogrod ni czej

W mi nio nym ro ku zor ga ni zo wa no dwa szko le nia kur -
so we dla 240 no wych dział kow ców oraz jed no dla 80 in -
struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej. Po nad to
pro wa dzo no in ne for my pod no sze nia wie dzy z za kre su

upra wy i pie lę gna cji ro ślin tj. po ga dan ki, pre lek cje, po ka -
zy prak tycz ne: cię cia drzew i krze wów owo co wych,
szcze pie nia i oczko wa nia itp.

Kon kur sy w OZ i ROD

W ce lu zwięk sze nia sta nu za go spo da ro wa nia ogro dów
na te re nie OZ roz wi nię to kon kur sy:

– „Naj ład niej szy ROD”
– „Wzo ro wa dział ka”
– lo kal ne kon kur sy z ini cja ty wy ko mi sji kon kur so wych

i Za rzą dów ogro dów
Lau re aci kon kur sów na szcze blu OZ zo sta li wy róż nie -

ni dy plo ma mi uzna nia oraz na gro da mi rze czo wy mi.
Sze ro ko roz wi nię tą dzia łal no ścią pro mo cyj ną by ła or -

ga ni za cja ogro do wych i re jo no wych wy staw plo nów 
z dzia łek. W ubie głym ro ku, tak jak i w po przed nich la -
tach, Okrę go wy Za rząd PZD w Kiel cach z udzia łem Za -

rzą dów ogro dów brał czyn ny udział w Świę to krzy skich
Do żyn kach Wo je wódz kich, im pre zie „Da ry Je sie ni” 
w Mu zeum Wsi Kie lec kiej w To kar ni oraz w Do żyn kach
Po wia to wych.

Cha rak te ry stycz ną ini cja ty wą na te re nie na sze go okrę -
gu by ła już XXIV Wo je wódz ka Wy sta wa Li lii, cie szą ca
się du żym uzna niem wśród miesz kań ców Kielc oraz re -
gio nu, w któ rej uczest ni czy ły Za rzą dy ROD oraz ogrod -
ni cy – ama to rzy. Wśród od wie dza ją cych wy sta wę,
znaj du ją się miesz kań cy z in nych wo je wództw oraz za -
gra nicz ni go ście co znaj du je od bi cie na kar tach pro wa dzo -
nej kro ni ki pa miąt ko wej. 
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Po dej mo wa ne in we sty cje na szcze blu sa mo rzą do wym
w za kre sie in fra struk tu ry miej skiej wią za ły się z cza so -
wym za ję ciem te re nów 6 ROD. W wy ni ku za war tych
umów – po ro zu mień mię dzy OZ a in we sto ra mi, Za rzą dy

ogro dów dział ko wych za si lo ne zo sta ły łącz nie kwo tą po -
nad 15 ty się cy zł z prze zna cze niem na Fun dusz Roz wo ju
tych ROD.

Cza so we za ję cia ROD

Wspar cie ROD ze stro ny sa mo rzą dów te ry to rial nych

Re zul ta tem przed kła da nych wnio sków o do fi nan so wa -
nie in we sty cji w ROD i ape lem uczest ni ków IX po sie dze -
nia OZŚ PZD w Kiel cach z dnia 9 wrze śnia 2009 ro ku 
w spra wie przy szło ści ROD są otrzy ma ne do ta cje ze stro -
ny 6 sa mo rzą dów te ry to rial nych. 

Tak po zy ska ne środ ki fi nan so we prze zna cza ne by ły 
w szcze gól no ści na elek try fi ka cję ogro du, za opa trze nie 
w wo dę, roz bu do wę do mu dział kow ca oraz urzą dze nie te -
re nów ogól ne go użyt ku.

Re gu la cje sta nu praw ne go ROD

W związ ku z po trze bą re gu la cji sta nów praw nych ogro -
dów, OZ wie le cza su po świę ca na kom ple to wa nie do ku -
men ta cji ROD, zwłasz cza tych za kła da nych przed 1980 r.

Ak tu al nie na szcze blu OZ pro wa dzo ne są po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne i są do we w od nie sie niu do 34 Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych.

In spek tor ds. te re no wo -praw nych
Jan Stań czyk

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Ko sza li nie w 2009 ro ku

Ze bra nia spra woz daw cze w ROD

Zgod nie z tra dy cją na te re nie na szej dzia łal no ści przy -
go to wa nie do ze brań roz po czę li śmy je sie nią 2008 r. na
szko le niu Pre ze sów ROD, na któ rym zo sta ły wy zna czo ne
prio ry te ty do dzia ła nia Za rzą dów wy ma ga ją ce roz wi nię -

cia i uszcze gó ło wie nia oraz przy ję ciu do re ali za cji na wal -
nych ze bra niach. Kam pa nia ze brań od by ła się w za sa dzie
w sta tu to wym ter mi nie.

Obro na ogro dów i Związ ku

Na wal nych ze bra niach de le go wa ni przed sta wi cie le
Okrę go we go Za rzą du in for mo wa li na szych dział kow ców
o za gro że niach wy ni ka ją cych z for so wa nia pro jek tu usta -
wy PiS.Z ich spra woz dań wy ni ka, że w dal szym cią gu
wie dza na te mat re al nych za gro żeń jest nie do sta tecz na.
Do pie ro rze tel ne przed sta wie nie w ostrym świe tle te go co
kry je się w pro jek cie una ocz ni ła ze bra nym re al ny stan za -
gro że nia.Resz ty w pod nie sie niu świa do mo ści do peł nił 
I Kon gres PZD.

Wy da je się ko niecz nym opra co wa nie w for mie ko lo ro -
we go fol de ru ze zdję cia mi i czy tel ny mi wy kre sa mi na te -
mat Kon gre su bo in for ma cji o je go zdo by czach ni gdy za
wie le.O Kon gre sie w krót kich wy stą pie niach mó wi li na si
dzia ła cze bę dąc za pro sze ni na ogro do we do żyn ki z oka zji
Dni Dział kow ca, a te wy stą pie nia by ły ko men to wa ne
przez uczest ni czą cych w świę cie przed sta wia li ad mi ni -
stra cji pań stwo wej. Dzia ła nia te po czy tu je my so bie ja ko
do ko na nia w tym za kre sie ro ku 2009.

Re gu la cje praw ne grun tów

Te ren ca łe go kra ju zo stał po mie rzo ny no wo cze sny mi
me to da mi. Dla usta le nia pre cy zyj ne go za so bów Pań stwa
to do bre, zaś dla nas przy spo rzy ło to du żej ro bo ty. W prak -

ty ce oka za ło się, że użyt ko wa ne przez nas te re ny ob mie -
rza ne kracz ką przez geo de tów zu peł nie nie pa su ją do ob -
mia ru ak tu al ne go. W związ ku z tym od po ło wy 2009 ro ku
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przy stą pi li śmy do ich uak tu al nia nia. W nie któ rych przy -
pad kach ko niecz no ścią jest zle ce nie geo de tom pro sto wa -
nie gra nic nie któ rych ogro dów. Roz po czę li śmy szcze -
gó ło we usta le nie w ogro dach fak tycz nej po wierzch ni
użyt ko wej. Czy ni li śmy usil ne sta ra nia o uzy ska nie praw -

ne go umo co wa nia no ta rial ne go, tych kil ku ogro dów, któ -
re te go sta tu tu jesz cze nie otrzy ma ły. W tej spra wie pro wa -
dzi li śmy ne go cja cje ze Sta ro sta mi, Pre zy den ta mi i Bur-
mi strza mi miast. Kon ty nu ację tych dzia łań roz cią gnę li -
śmy na rok 2010.

Nad zór nad pra cą Za rzą dów w za kre sie ści słe go za sto so wa nia nor ma ty wów za bu do wy dział ki 

Do te go te ma tu we szli śmy w ści słe kon tak ty z nad zo -
rem bu dow la nym an ga żo wa nym w dra stycz nych spra -
wach. Pod ko niec ro ku przy stą pi li śmy do opra co wa nia
me tod by współ pra cu jąc z Za rzą da mi wy eg ze kwo wać w

ogro dach pra wo. Naj waż niej szym za da niem obok dzia łań
or ga ni za cyj nych Okrę go we go Za rzą du w 2009 ro ku by ło
za sto so wa nie z do bry mi wy ni ka mi re żi mu fi nan so we go. 

Szko le nia

Z uwa gi na uspra wie dli wio ne oko licz no ści zre ali zo wa no
mniej szko leń niż zwy kle. Zdo ła li śmy prze pro wa dzić re jo -
no we szko le nie człon ków Ogro do wych Ko mi sji Roz jem -
czych, szko le nie Spo łecz nych In struk to rów Ogrod nic twa
szcze bla Okrę go we go, pre ze sów Za rzą du oraz Księ go wych
i człon ków Ogro do wych Ko mi sji Re wi zyj nych. Prze pro -
wa dzi li śmy we wszyst kich ROD lu stra cję w ra mach prze -

glą du go spo dar no ści w ogro dach i na dział kach.  Prze pro -
wa dzi li śmy kon kurs o „Naj lep szy ROD w Mie ście, Po -
wie cie i Okrę gu.”

Roz pa try wa li śmy skar gi i za ża le nia człon ków Związ ku
na pły wa ją cych do Okrę go we go Za rzą du i ści słe współ -
pra co wa li śmy w tym za kre sie z Okrę go wą i Ogro do wy mi
Ko mi sja mi Roz jem czy mi.  

Pre zes PZD OZ Ko sza lin
Sta ni sław Su szek

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ Ma ło pol skie go PZD w Kra ko wie w 2009 r.

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD w Kra ko wie in for -
mu je, że głów ne dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol -
skie go i ogro dów dział ko wych w 2009 ro ku kon cen-
tro wa ły się z uwa gi na sy tu ację wo kół Związ ku i usta wy
o ROD, wo kół obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, Związ ku, ogro dów i dział kow ców.

W tym ce lu zor ga ni zo wa no spo tka nia dział kow ców 
z po sła mi i se na to ra mi PO, PSL i SLD na któ rych oma -
wia no: no we li za cję spec usta wy dro go wej, usta wę pra wo
bu dow la ne, pro jek ty usta wy o ogrod nic twie dział ko wym
pro jek tu au tor stwa PiS.

Do po słów, se na to rów, klu bów po sel skich kie ro wa no
sta no wi ska, pe ty cje z ape lem o wpro wa dze nie zmian w

usta wie pra wo bu dow la ne i spec usta wie dro go wej oraz
od rzu ce nie usta wy au tor stwa PiS.

W ro ku 2009 naj więk szym wy da rze niem był I Kon gres
PZD, któ ry po ka zał jed ność dział kow ców w obro nie usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Z okrę gu ma ło -
pol skie go w Kon gre sie uczest ni czy ło 80 osób. Wy da-
rze nia Kon gre su upa mięt nia nam „Drzew ko Kon gre so -
we”, uro czy ście po sa dzo ne pod czas Dni Dział kow ca 
w naj star szym kra kow skim ogro dzie „Dęb ni ki”. Świę to -
wa nie po łą czo ne z od sło nię ciem pa miąt ko we go obe li sku
prze bie ga ło z udzia łem przed sta wi cie li licz nych ogro dów,
miej sco we go spo łe czeń stwa, lo kal nych władz dziel ni co -
wych.

Usta le nie sta nu praw ne go grun tów ROD.

W 2009 ro ku OZM pro wa dził ba da nia sta nu praw ne go
ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz wpro wa dze nie ich
do pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go miast 
i gmin. Do ku men ta cja ta rzu tu je na per spek ty wy ist nie nia
i dal szy roz wój kon kret nych ogro dów. W ro ku ubie głym

w Okrę gu Ma ło pol skim zre ali zo wa no w 16 ro dzin nych
ogro dach dział ko wych za da nia in we sty cyj ne o łącz nej
war to ści 276.793 zł, udzie lo no 12 do ta cji i 2 po ży czek 
w wy so ko ści 102.500 zł.

172



Dzia łal ność szko le nio wa

Zre ali zo wa no pro gram szko le nio wy. Szko le nia mi dla
no wych dział kow ców ob ję to 360 osób w dzie wię ciu mia -
stach po wia to wych Okrę gu Ma ło pol skie go. Prze pro wa -

dzo no spe cja li stycz ne 2 dnio we szko le nie in struk to rów
SSI w In sty tu cie Kwia ciar stwa i Sa dow nic twa w Brze -
znej, w któ rym uczest ni czy ło 21 osób.

Dzia łal ność kon kur so wa

Ko lej ny raz dział kow cy i ogro dy Okrę gu Ma ło pol skie -
go uczest ni czy li w kon kur sie okrę go wym na wzo ro wą
dział kę i naj pięk niej szy ogród.

Na szcze blu Okrę gu wy róż nio no 2 ogro dy i 16 dzia łek.
Na szcze blu Kra jo wym 2 dział ki Pań stwa Ja ni ny i Hen ry -
ka Gor czy ca z ROD „Tro pi szów” w Tro pi szo wie oraz Ste -
fa nii i Sta ni sła wa Mróz z ROD „Gó ra Za be łec ka” 

w No wym Są czu zna la zły się na li ście lau re atów w kon -
kur sie Kra jo wym.

W mie ście Gor li cach miej sco we ogro dy uczest ni czy ły
we współ za wod nic twie spor to wo -dział ko wym wspól nie
z ogro da mi ze Sło wa cji z Pre sze wa i Bar de jo wa. Prze pro -
wa dzo no po ka zy cię cia drzew i za wo dy spor to we, po dob -
na im pre za od by ła się w No wym Są czu.

Pre zes OZM PZD w Kra ko wie
/-/ Ro mu ald No cuń

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ Pod la skie go PZD w 2009 ro ku

1. Nie wąt pli wie naj waż niej szym wy da rze niem w dzia -
łal no ści OZP PZD w 2009r by ło zor ga ni zo wa nie kon fe -
ren cji przed kon gre so wej, pod czas któ rej dział kow cy
wy ra zi li swo ją wo lę nie na ru szal no ści usta wy o ROD, po -
zo sta wie nia PZD w spo ko ju, jed no ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go oraz udział w, moż na śmia ło po wie dzieć, hi -
sto rycz nym I Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Sa li kon gre so wej w War sza wie. Ob ra dy I Kon gre su,
wy stą pie nia przy by łych go ści – nie jed no krot nie bar dzo
zna czą cych osób w na szym pań stwie – przed sta wi cie li
ogro dów dział ko wych i dys ku sja da ły ob raz zjed no czo -
ne go, sil ne go Związ ku cie szą ce go się po par ciem pra wie
wszyst kich sił po li tycz nych kra ju.

Nie je den uczest nik I Kon gre su PZD z Okrę gu Pod la -
skie go wy ra żał po dzię ko wa nie za moż li wość uczest ni cze -
nia w ob ra dach Kon gre su, któ ry za koń czył się peł nym
suk ce sem.

2. Sze ro ki udział dział kow ców z Pod la sia w obro nie
Usta wy o ROD i od da le niu pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych au tor stwa po sła An drze ja De ry z PiS -u.

Dział kow cy na si, dzię ki ana li zie za pi sów pro jek tu usta -
wy w wy da niu PiS wy ko na nej przez praw ni ków KR PZD,
do wie dzie li się po upo wszech nie niu tych ma te ria łów
przez Okręg na róż nych spo tka niach, że jest to wy własz -
cze nie z dzia łek, a nie szum nie za po wia da ne przez PiS
uwłasz cze nie. W związ ku z tym dział kow cy zde cy do wa -
nie od rzu ci li ten pro jekt, cze mu da li wy raz w bar dzo wie -
lu sta no wi skach za rów no wy ra ża nych w in dy wi du al nych
pi smach jak i sta no wi skach za rzą dów ROD, ko mi sji sta -
tu to wych, wal nych ze brań.

3. Zmia na za pi sów no we li za cji tzw. spe cu sta wy dro -
go wej. 

Prze ciw tej no we li za cji, któ ra wpro wa dzo na pod ob ra -
dy Sej mu RP tyl ny mi drzwia mi po zba wi ła dział kow ców
od szko do wa nia i te re nu za stęp cze go w przy pad ku li kwi -
da cji ROD pod dro gi pu blicz ne za pro te sto wał Okręg i
zwró cił się o po moc do za rzą dów ROD i dział kow ców.
Na stą pi ła re ak cja i dzię ki wy so kiej świa do mo ści dział -
kow ców zdo by tej na róż nych spo tka niach or ga ni zo wa -
nych przez OZP, po pły nę ły do naj wyż szych or ga nów RP,
po słów i se na to rów ma so we pro te sty.

W efek cie na szych pro te stów po łą czo nych z pro te sta mi
dział kow ców z in nych okrę gów, PZD uzy skał no we li za -
cję spe cu sta wy przy wra ca ją cą od szko do wa nie za te re ny
za stęp cze.  

4. Zmia na za pi sów no we li za cji usta wy „Pra wo Bu -
dow la ne”. 

No we li za cja ta na ło ży ła na dział kow ców obo wią zek
spo rzą dza ni do ku men ta cji tech nicz nej na bu do wę i mo -
der ni za cję al tan i uzy ska nie in nych do ku men tów, nie mal -
że ta kich jak przy du żych in we sty cjach bu dow la nych.

I tu, tak jak przy pro jek cie usta wy PiS -u i spe cu sta wy
Okręg, za rzą dy ROD i dział kow cy wy stą pi li zgod nie 
o cof nie cie tych za pi sów.

Ogól no związ ko we pro te sty, do któ rych do łą czy li się na -
si dział kow cy przy nio sły po zy tyw ny efekt i nie ko rzyst ne
za pi sy zo sta ły usu nię te z no we li za cji usta wy „Pra wo Bu -
dow la ne”.

5. Osią gnię cie ko rzyst ne go orze cze nia NSA w spo rze 
z Mar szał kiem Wo je wódz twa Pod la skie go do ty czą ce -
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go opłat za ko rzy sta nie z wo dy pod ziem nej. Uzy ska li -
śmy z po mo cą praw ni ków KR PZD po twier dze nie NSA,
że po bie ra na przez Mar szał ka opła ta jest po dat kiem, a w
związ ku z tym, że PZD na pod sta wie usta wy o ROD z
2005 r. jest zwol nio ny z po dat ków więc rów nież jest zwol -
nio ny z tych opłat.

6. Osią gnię cie ko rzyst ne go po ro zu mie nia z Pre zy den -
tem Mia sta Bia łe go sto ku w spra wie od szko do wa nia i te -
re nu za stęp cze go w związ ku z czę ścio wą li kwi da cją
ROD im. 1 Ma ja w Bia łym sto ku na dro gę pu blicz ną.

Po wy czer pu ją cej i stre su ją cej wal ce z Urzę dem Mia sta
uda ło się, rów nież z po mo cą praw ni ków KR PZD, do pro -
wa dzić Urząd Mia sta do za sto so wa nia pro ce du ry okre ślo -
nej usta wą o ROD i prze pi sa mi związ ko wy mi.

7. Zor ga ni zo wa nie kon fe ren cji szko le nio wej w Su -
pra ślu k/Bia łe go sto ku dl in struk to rów SSI z pię ciu Okrę -
go wych Za rzą dów PZD.

8. Osią gnię cie do brych wy ni ków w szko le niu no wych
dział kow ców.

Na 17 kur sach or ga ni zo wa nych dla no wych dział kow -
ców w 2009 ro ku prze szko lo no 656 dział kow ców, co sta -
no wi 80% tych, któ rym nada no człon ko stwo PZD i przy-
dzie lo no dział kę.

9. Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD.
W wy ni ku po świę ce nia du żej uwa gi te mu za gad nie niu

na stę pu je sta ły po stęp w usu wa niu bra ków w do ku men ta -
cji ROD i po więk sza nie ilo ści ROD o ure gu lo wa nym sta -
nie praw nym.

Obec nie wpis do księ gi wie czy stej po sia da 93 ROD.
10. Ob słu ga Wal nych Ze brań.
Na 104 ROD wal ne ze bra nia zo sta ły ob słu żo ne – przez

po wo ła ny spo śród człon ków OZP ze spół – ze bra nia w 96
ogro dach.

11. Re ali za cja Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju i
Mo der ni za cji ROD. 

W 2009 r. na uję tych w tym pro gra mie 16 za dań in we -
sty cyj nych na kwo tę 442.000,- zł zre ali zo wa no 6 za dań
na kwo tę 199.000,- zł. w to ku re ali za cji jest 10 za dań na
kwo tę 242.000,- zł.

12. Do ta cje w 2009 ro ku.
Ro dzin ne ogro dy dział ko we re ali zu jąc w 2009r. za da -

nia in we sty cyj ne ko rzy sta ły z do ta cji Kra jo wej Ra dy PZD
i Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go:

• z KR PZD do ta cje dla 7 ROD na kwo tę 37.600,- zł
• z OZP PZD do ta cje dla 3 ROD na kwo tę 70.572,- zł
13. Cza so we za ję cie te re nu ROD.
OZP PZD w 2009r. pro wa dził 10 po stę po wań w spra wie

cza so we go za ję cia te re nu 12 ROD, za wie rał po ro zu mie nia
o wa run kach, rów nież fi nan so wych, na któ rych na stę po -
wa ło cza so we za ję cie te re nu ROD.

Przed sta wio ne po wy żej do ko na nia nie wy czer pu ją za -
kre su dzia ła nia OZP, wska zu ją jed nak na ro lę ja ką od gry -
wa Okręg w udzie la niu po mo cy za rzą dom i dział kow com
w pro wa dze niu ogro dów i obro nie dział kow ców i Usta -
wy o ROD z 2005 r. do brze słu żą cej nam wszyst kim 
i ogrod nic twu dział ko we mu w Pol sce.

Pre zes OZP PZD
/-/ inż. Wie sław Sa wic ki

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ Pod kar pac kie go PZD w 2009 ro ku

OZP oraz pod kar pac kie ro dzin ne ogro dy dział ko we pro -
wa dzi ły dzia ła nia w obro nie usta wy o ROD oraz skła da -
ły pro te sty i sta no wi ska od no śnie pro po zy cji no wej
usta wy przy go to wa nej przez PiS. Or ga ni zo wa no spo tka -
nia z po sła mi na Sejm oraz wy stę po wa no do me diów lo -
kal nych w obro nie praw dział kow ców za gwa ran to wa nych
usta wą o ROD. Pod su mo wa niem tej dzia łal no ści by ła zor -

ga ni zo wa na w ma ju 2009 r. Okrę go wa Kon fe ren cja Przed -
kon gre so wa z udzia łem przed sta wi cie li wszyst kich ogro -
dów dział ko wych oraz po słów na Sejm. Kon fe ren cja
pod ję ła sze reg sta no wisk w spra wie obro ny i dal sze go roz -
wo ju ogro dów dział ko wych oraz wy ło ni ła de le ga cję na 
I Kon gres PZD w War sza wie.

Dzia ła nia w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Uro czy sto ści Okrę go wych Dni Dział kow ca

W dniu 29 sierp nia 2009 r. na te re nie Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go „Mo krzy szów” w Tar no brze gu od by ły
się Okrę go we Dni Dział kow ca. W świę cie dział kow ców
wzię li udział przed sta wi cie le sa mo rzą dów te ry to rial nych
z Tar no brze ga, Sta lo wej Wo li, No wej Dę by, Ni ska oraz
po sło wie na Sejm RP. Uro czy sto ści, w któ rych wzię li

udział przed sta wi cie le dział kow ców z po szcze gól nych re -
gio nów Okrę gu Pod kar pac kie go, po twier dzi ły jed ność 
i in te gra cję ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym
Okrę gu. Waż nym punk tem uro czy sto ści by ło za sa dze nie
drzew ka kon gre so we go, upa mięt nia ją ce go I Kon gres
PZD.
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Re mon ty oraz roz wój in fra struk tu ry ogro dów

W ro ku 2009 pro wa dzo no pra ce nad roz wo jem i mo der -
ni za cją in fra struk tu ry w ogro dach. Okrę go wy Za rząd Pod -
kar pac ki w 2009 ro ku udzie lił 16 Ro dzin nym Ogro dom
Dział ko wym do ta cji na łącz ną kwo tę 48.500 zł. OZP pro -

wa dził ne go cja cje z wła dza mi sa mo rzą do wy mi i in we sto -
ra mi w ce lu uzy ska nia ko rzyst nych dla dział kow ców 
i Związ ku od szko do wań oraz te re nów za mien nych za grun -
ty ROD prze zna czo ne pod re ali za cję ce lów pu blicz nych.

Kon kurs „Wzo ro wa Dział ka 2009 ro ku”

Dział kow cy z na sze go Okrę gu bra li udział w kon kur sie
„Wzo ro wa Dział ka 2009 ro ku”. Lau re aci te go kon kur su
na szcze blu okrę go wym zdo by li rów nież na gro dy w kon -
kur sie kra jo wym. Po nad to nie któ re Za rzą dy ROD i in dy -

wi du al ni dział kow cy otrzy ma li cen ne na gro dy w kon kur -
sach or ga ni zo wa nych przez sa mo rzą dy te ry to rial ne (np.
w Tar no brze gu, No wej Dę bie, Sta lo wej Wo li, Rud ni ku).

Dzia ła nia w za kre sie re gu lo wa nia sta nu praw ne go grun tów ROD

Dzię ki sta ra niom człon ków Okrę go we go Za rzą du Pod -
kar pac kie go ro dzin ne ogro dy dział ko we w Prze my ślu, na -
le żą ce do Sto wa rzy sze nia Ogro dów Dział ko wych, we szły
w struk tu ry or ga ni za cyj ne Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Prze my skie Sto wa rzy sze nie Ogro dów Dział ko wych
prze sta ło ist nieć.

Zgod nie z wy ro kiem Są du prze ję to bu dy nek sta no wią -
cy wła sność PZD, miesz czą cy się przy ul. Pia stow skiej 16
w Kro śnie, któ ry do tych czas zaj mo wa ło Biesz czadz kie
Sto wa rzy sze nie Ogro dów Dział ko wych. Za koń czo no po -
myśl nie dla PZD spór z Za rzą dem Elek trow ni Sta lo wa

Wo la S.A. o grunt za ję ty przez ROD „Elek trow nia”, zda -
niem dy rek cji bez praw nie. W wy ni ku ne go cja cji dy rek cja
Elek trow ni zde cy do wa ła prze ka zać grunt w użyt ko wa nie
PZD i wy ko nać ogro dze nie te re nu ROD. Ne go cja cje z dy -
rek cją Elek trow ni pro wa dził ze stro ny PZD Wi ce pre zes
OZP Pan Wła dy sław Bie niek.

Pro wa dzo no dzia ła nia w ce lu ure gu lo wa nia sta nu praw -
ne go grun tów ROD, głów nie po ło żo nych w re gio nie prze -
my skim. Roz po czę to dzia ła nia w ce lu spro sto wa nia
błęd nych wpi sów praw Związ ku do grun tów ujaw nio nych
w re je strach grun tów i bu dyn ków. 

Dzia łal ność szko le nio wo -oświa to wa

Zor ga ni zo wa no i prze pro wa dzo no szko le nia dla no wych
i dłu go let nich dział kow ców z za kre su: zin te gro wa nej
ochro ny ro ślin, po le ca nych od mian drzew i krze wów
owo co wych do na sa dzeń na dział kach, je sien ne go na wo -
że nia na dział ce, po le ca nych pod kła dek i od mian ro ślin
owo co wych do na sa dzeń na dział kach, me tod za bez pie -
cza nia ro ślin i owa dów po ży tecz nych na dział kach. Pod -
czas szko leń prze pro wa dzo no we ry fi ka cję in struk to rów.
Do ko na no prze glą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych
w ce lu oce ny sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek. Przy oka -
zji prze glą dów i szko leń w ogro dach pro wa dzo no sprze -
daż ksią żek wy daw nic twa dział ko wiec.

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD zor ga ni zo wał kon -
fe ren cję szko le nio wą dla Spo łecz nych Służb In struk tor -
skich PZD z okrę gów: ma ło pol skie go, świę to krzy skie go,
lu bel skie go i pod kar pac kie go, w dniach 24–26 li sto pa da
2009 r. na te re nie Pod kar pac kie go Ośrod ka Do radz twa

Rol ni cze go w Bo gu chwa le. Wy kła dy z za kre su ochro ny
ro ślin na dział kach, na wo że nia, cię cia drzew i krze wów,
upra wy ro ślin oraz pra wi dło we go za go spo da ro wa nia
dział ki pro wa dzi li uzna ni spe cja li ści z Uni wer sy te tu Rol -
ni cze go w Kra ko wie: prof. Ka zi mierz Wiech, dr inż. Elż -
bie ta Ję drsz czyk, dr inż. Mał go rza ta Ma ślan ka oraz mgr
inż. An na Ry dzik z PODR w Bo gu chwa le i mgr Mar ta Ba -
naś z Ze spo łu Szkół Agro przed się bior czo ści w Mi ło ci nie.
Uczest ni cy kon fe ren cji zwie dzi li go spo dar stwo ogrod ni -
cze pań stwa Mar ty i Lesz ka Mu cha w Lu to ry żu, gdzie za -
po zna li się z me to da mi upra wy, roz mna ża nia  i ochro ny
ro ślin ozdob nych pod osło na mi. Wy kła dy cie szy ły się du -
żym za in te re so wa niem wśród in struk to rów, któ rzy bra li
ak tyw ny udział w kon fe ren cji za da jąc licz ne py ta nia pro -
wa dzą cym. Pre zen to wa ne te ma ty skło ni ły do wy mia ny
do świad czeń i spo so bów roz wią zy wa nia pro ble mów, 
z któ ry mi bo ry ka ją się w swej co dzien nej pra cy.

OZP PZD w Rze szo wie
/-/ Wi told Maj chro wicz
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2009 był ro kiem szcze gól nym dla funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Klub Par la men tar ny Pra wa i Spra wie dli wo ści po raz ko -
lej ny zło żył do Sej mu RP rze ko mo no wy pro jekt usta wy
o ogro dach dział ko wych, któ ry nie był ni czym no wym, 
a je dy nie po wie lał do tych cza so we pro jek ty i pro po zy cje
za war te we wcze śniej szych pro po zy cjach skła da nych od
kil ku lat.  

Pro jekt Klu bu PiS za kła dał li kwi da cję sa mo rząd ne go,
sa mo fi nan su ją ce go się po za rzą do we go sto wa rzy sze nia,
za re je stro wa ne go w Kra jo wym Re je strze Są do wym, ja -
kim jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Pro jekt za kła dał
na cjo na li za cję je go ma jąt ku, wy ga sze nie praw do grun -
tów za ję tych przez ogro dy i prze ję cie ich przez gmi ny.

Je ste śmy zde cy do wa nie prze ciw ni ta kim roz wią za niom.
Dział kow cy już wie lo krot nie opo wie dzie li za do tych cza -
so wy mi roz wią za nia mi praw ny mi i za do brze funk cjo nu -
ją cą usta wą z 8 lip ca 2005 ro ku o ROD. Na na szym te re nie
dzia ła nia ze bra no po nad 18 ty się cy pod pi sów w obro nie
wspo mnia nej usta wy, a w ca łym kra ju po nad 620 ty się cy
pod pi sów. Po nad to w mie sią cach ma rzec - kwie cień z na -
sze go te re nu dzia ła nia wy sto so wa li śmy 34 Sta no wi ska i

Ape le z ogro dów dział ko wych i Okrę go we go Za rzą du do
Sej mu RP i Se na tu RP w obro nie Związ ku i w spra wie no -
we li za cji pra wa bu dow la ne go.

W związ ku z ist nie ją cy mi za gro że nia mi Kra jo wa Ra da
PZD po sta no wi ła zwo łać na 14 lip ca 2009 ro ku I Kon gres
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry do ko nał oce ny
ak tu al nej sy tu acji dział kow ców pol skich i ogro dów dział -
ko wych. Z na sze go te re nu w Kon gre sie uczest ni czy ły 
63 oso by.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
Ka li szu w wy ni ku po wsta łej sy tu acji i zgod nie z za le ce -
nia mi Kra jo wej Ra dy zwo łał na dzień 12 czerw ca 2009 r.
Kon fe ren cję Przed kon gre so wą w Ka li szu.

Wzię li w niej udział przed sta wi cie le ze 138 Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych oraz za pro sze ni go ście, w tym: 
5 po słów RP, 2 se na to rów RP, Pre zy dent Mia sta Ka li sza,
Sta ro sta Ostrow ski, rad ni miej scy oraz przed sta wi cie le
pra sy, ra dia i te le wi zji lo kal nej. Kon fe ren cja wy ło ni ła 63
de le ga tów na I Kon gres PZD, do ko na ła oce ny ak tu al nej
sy tu acji na na szym te re nie, pod ję ła 3 Sta no wi ska oraz 1
Ode zwę i 1 Apel. 

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Ka li szu w 2009 ro ku

Dzia łal ność or ga ni za cyj na

Na te re nie Okrę go we go Za rzą du dzia ła 9 Ko le giów Pre -
ze sów dla pre ze sów ogro dów funk cjo nu ją cych 13 po wia -
tach. Po sie dze nia Ko le giów od by wa ją się kil ka ra zy 
w ro ku w za leż no ści od po trzeb. W 2009 ro ku by ło zor ga -
ni zo wa nych łącz nie 27 po sie dzeń. Po sie dze nia Ko le giów
Pre ze sów są miej scem, gdzie prze ka zu je się pre ze som
ROD na bie żą co in for ma cje o ak tu al nej sy tu acji Związ -
ku, z po sie dzeń Okrę go we go Za rzą du i Kra jo wej Ra dy,
po dej mo wa ne są dzia ła nia w obro nie ogro dów i dzia łek 

(np. w spra wie Sta no wisk ROD na za gro że nia czy dzia ła -
nia w zbie ra niu pod pi sów w obro nie ogro dów).

Po nad to Ko le gia Pre ze sów słu żą do wy mia ny po glą dów
mię dzy pre ze sa mi ROD na te mat sku tecz no ści dzia łań
Związ ku oraz po pra wy wi ze run ku i funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych.. Po sie dze nia Ko le giów Pre ze sów słu -
żą rów nież do prze pro wa dza nia szko leń dla ak ty wu
te re no we go.

Dzia łal ność oświa to wo - szko le nio wa

W dniach 16 – 18 czerw ca 2009 ro ku Okrę go wy Za rząd
wspól nie z Kra jo wą Ra dą PZD zor ga ni zo wał Kon fe ren cję
szko le nio wą dla in struk to rów kra jo wych i okrę go wych SSI
w Cen trum Edu ka cyj no – Wy sta wo wym w Mar sze wie.

W szko le niu wzię ło udział 50 in struk to rów SSI z te re nu
Okrę go we go Za rzą du w Po zna niu, Ka li szu, Szcze ci nie,
Słup sku, Ko sza li nie, Go rzo wie Wlkp. i Pi le.

Te ma ta mi szko le nia by ło: ochro na ro ślin na dział ce, do -
bór od mian ro ślin sa dow ni czych i cię cie drzew owo co -
wych, upra wa wa rzyw i na wo że nie na dział ce, upra wa na
dział ce kwia tów, ozdob nych drzew i krze wów  oraz za go -
spo da ro wa nie i mo der ni za cja dział ki. Szko le nie by ło bo -
ga te nie tyl ko w cie ka we wy kła dy, któ re pro wa dzi li

wy kła dow cy z Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie,
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, In sty tu tu Sa -
dow nic twa i Kwia ciar stwa w Skier nie wi cach, ale da ło
rów nież spo sob ność po zna nia Zie mi Ka li skiej oraz Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. ks. K. Nie sio łow skie -
go w Ple sze wie, wie lo krot ne go lau re ata kon kur sów kra -
jo wych. 

Po nad to na te re nie Okrę go we go Za rzą du w 2009 ro ku
prze szko lo no łącz nie 473 oso by - no wych człon ków PZD
z za kre su zna jo mo ści prze pi sów związ ko wych i za go spo -
da ro wa nia dzia łek. Prze pro wa dzo no tak że 6 szko leń z za -
kre su po ka zów cię cia drzew i krze wów i za bie gów
pie lę gna cyj nych łącz nie dla 151 osób.

176



Co rocz nie Okrę go wy Za rząd or ga ni zu je kon kur sy: „Ro -
dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku” i „Wzo ro wa Dział ka Ro -
ku”. W 2009 ro ku udział w kon kur sach wzię ło 17 dzia łek
i 3 ROD. Lau re aci kon kur sów otrzy ma li na gro dy pie nięż -

ne, pu cha ry, dy plo my oko licz no ścio we, na gro dy rze czo we
oraz na gro dy książ ko we. Po nad to w 2009 ro ku z na sze go
te re nu dzia ła nia 1 ROD i 1 dział ka bra li udział w kon kur -
sach kra jo wych, któ rych zo sta li lau re ata mi. 

Dzia łal ność kon kur so wa

Dni Dział kow ca i uro czy sto ści ju bi le uszo we

Na na szym te re nie co rocz nie w kil ku dzie się ciu ogro -
dach or ga ni zo wa ne są „Dni Dział kow ca” oraz w wie lu
ogro dach uro czy sto ści z oka zji ju bi le uszu za ło że nia ogro -
dów, w któ rych gre mial nie uczest ni czą dział kow cy z ro -
dzi na mi. Na uro czy sto ści te są za pra sza ni par lamen -
ta rzy ści z na sze go te re nu, pre zy den ci i bur mi strzo wie
miast, wój to wie oraz przed sta wi cie le sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. Or ga ni zo wa nie ta kich uro czy sto ści słu ży do po -
pra wy współ pra cy z sa mo rzą da mi, po pra wy wi ze run ku
ogro dów, a szcze gól nie przy czy nia się do po pra wy jed no -
ści dział kow ców i Związ ku, co jest bar dzo istot ne w sy tu -
acjach wy stę pu ją cych za gro żeń dla funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go.

W 2009 ro ku  na stę pu ją ce ogro dy ob cho dzi ły ju bi le usze
z oka zji po wsta nia:

ROD „Gór nik” w Tur ku                       40-le cie
ROD „Źró deł ko” w Tur ku 25-le cie
ROD „Przy ro da”  w Ostro wie Wlkp.   60-le cie
ROD „Wspól no ta” w Tur ku 30-le cie
ROD im. Ks. Nie sio łow skie go w Ple sze wie  85-le cie
ROD „Sza rot ka” w Ko ni nie 40-le cie
ROD „Ener ge tyk I” w Ko ni nie 40-le cie
ROD „Ko le jarz” w No wych Skal mie rzy cach  55-le cie
ROD im. 3 Ma ja w Ostro wie Wlkp. 85-le cie
ROD im. Po wstań ców Wlkp. w Koź mi nie Wlkp.   
185- le cie

Pre zy dium OZ PZD w Ka li szu

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ Ma zo wiec kie go PZD w War sza wie w 2009 ro ku

Rok 2009 był bo ga ty w wy da rze nia skie ro wa ne z róż -
nych stron prze ciw ko dział kow com i ich Związ ko wi, co
wy ma ga ło po dej mo wa nia dzia łań i wal ki o ochro nę słusz -

nych praw na by tych, nie za leż nie od re ali za cji za dań sta tu -
to wych i ko niecz no ści roz wią zy wa niu bie żą cych pro ble -
mów. 

I.  Ochro na praw dział kow ców i usta wy o ROD

Mi nio ny rok był pe łen nie po ko ju o przy szłość ogro dów
i ich Związ ku. Du ży udział miał w tym Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny, ale rów nież par la men ta rzy ści po dej mu ją cy sze -
reg ini cja tyw mo gą cych po waż nie za szko dzić dział-
kow com i ca łe mu ru cho wi dział ko we mu w Pol sce, 
w szcze gól no ści:

– zmia na usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa -
nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych
(tzw. spe cu sta wy), któ ra  od bie ra ła dział kow com i Związ -
ko wi pra wa do od szko do wań i te re nów za stęp czych w
przy pad ku li kwi da cji ogro dów pod dro gi. Ta kie roz wią -
za nie przy nio sło by wy jąt ko wo ne ga tyw ne skut ki dla
dział kow ców war szaw skich, gdyż wła śnie w War sza wie
pro wa dzo ne są in ten syw ne in we sty cje dro go we, 

– No we li za cja usta wy Pra wo bu dow la ne, któ ra spa ra li -
żo wa ła by wy ko ny wa nie ja kich kol wiek prac bu dow la nych
na dział kach,

- Pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa po -
słów PiS, li kwi du ją cy Pol ski Zwią zek Dział kow ców i od da -
ją cy ogro dy gmi nom, na cjo na li zu ją cy ma ją tek PZD i
dzie lą cy dział kow ców na wła ści cie li i dzier żaw ców dzia łek. 

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD ak tyw nie włą czył
się w obro nę na szej usta wy i ko rzyst nych dla dział kow -
ców za pi sów pra wa oraz w wal kę z po my sła mi wpro wa -
dze nia roz wią zań szko dzą cych dział kow com, w tym
przede wszyst kim pro jek tu usta wy PiS sta no wią ce go
głów ne za gro że nie dla ru chu dział ko we go. Uru cho mi li -
śmy sze ro ką ak cję in for mu ją cą ogro dy i dział kow ców 
o ak tu al nej sy tu acji. Peł na in for ma cja wśród ogro dów 
i dział kow ców, po par ta me ry to rycz ną oce ną lub ana li zą
praw ną każ de go ma te ria łu spo wo do wa ła sze ro ki od zew
wśród ogro dów i dział kow ców z Okrę gu Ma zo wiec kie go
w obro nie praw dział kow ców. Okrę go wy Za rząd Ma zo -
wiec ki i je go Pre zy dium przy ję ło sze reg sta no wisk, któ re
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skie ro wa ne zo sta ły do po słów i se na to rów z Ma zow sza.
Po nad to Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w War sza wie z dnia 17 kwiet nia 2009
r., ja ko re pre zen tant po nad 500 ogro dów, przy jął do re ali -
za cji, przez ogni wa PZD na swo im te re nie, za da nia, ja kie
za mie rza pod jąć w obro nie usta wy o ROD z 8 lip ca 2005r.
Po sta no wio no za po znać ze sta no wi skiem Związ ku po słów
i se na to rów z te re nu Ma zow sza.

W ra mach przy ję tych za dań OZM PZD zor ga ni zo wał w
dniu 30 ma ja 2009 r. w ha li spor to wej AWF spo tka nie ok.
600 ma zo wiec kich dział kow ców z po sła mi i au to rem pro -
jek tu usta wy PiS, na któ rym dział kow cy jed no znacz nie
wy po wie dzie li się w obro nie usta wy o ROD a przed sta wi -
cie le Par la men tu mo gli usły szeć bez po śred nio od dział -

kow ców , jak ne ga tyw ną oce nę dział kow cy da ją pro po zy -
cjom PiS ma ją cym po dob no ich „uszczę śli wić”.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki licz nie uczest ni czył 
w I Kon gre sie PZD. Po nad 200 de le ga tów z ogro dów ma -
zo wiec kich swo im uczest nic twem w Kon gre sie po par ło
dzia ła nia Związ ku i sta nę ło w obro nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. W Kon gre sie uczest ni czył
rów nież Wo je wo da Ma zo wiec ki oraz przed sta wi cie le Par -
la men tu z te re nu Ma zow sza. 

Jed ność Związ ku i po par cie za ma ni fe sto wa ne przez
dział kow ców na Kon gre sie nie zo sta ła nie zau wa żo na. 
Z ogrom ną ulgą przy ję li śmy fakt, że pro jekt usta wy PiS
zo stał od rzu co ny przez Sejm już w pierw szym czy ta niu.

II. Dzia ła nia kon tro l ne or ga nów ze wnętrz nych

W sto sun ku do Związ ku w 2010 r. wzmo żo ne zo sta ły
dzia ła nia kon tro l ne, któ re na szym zda niem są nie przy pad -
ko we. Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki ob ję ty zo stał 
w krót kim okre sie cza su sze re giem kon tro li: Urzę du Skar -
bo we go, a tak że dwu krot nie kon tro la mi GIO DO. Współ -
pra co wa li śmy rów nież z kon tro le ra mi NIK, któ rzy
kon tro lu jąc Mia sto st. War sza wa zwra ca li się do Okrę go -
we go Za rzą du o prze ka za nie sze re gu in for ma cji z za kre -
su sta nu praw ne go ogro dów war szaw skich, współ pra cy
gmi ny z ogro da mi, li kwi da cja mi i bu do wą in fra struk tu ry
dla ROD, co wy ni ka z usta wy o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych. Ta kie zin ten sy fi ko wa ne dzia ła nia zo sta ły
ne ga tyw nie ode bra ne przez ogro dy i przed sta wi cie li okrę -
gu, co zna la zło swo je od zwier cie dle nie w przy ję tym sta -
no wi sku Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 17 grud nia 2009 ro ku, 
w któ rym uczest ni cy zde cy do wa li prze ciw ko ata kom na
Zwią zek i dzia ła niom pod ję tym przez or ga ny i struk tu ry
Pań stwa wo bec ogro dów, Związ ku i usta wy o ROD. Ten
pro test OZM PZD, prze sła ny zo stał na stęp nie do Mi ni stra
In fra struk tu ry. 

III. Dzia ła nia praw ne

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki w mi nio nym ro ku zmu -
szo ny zo stał do pro wa dze nia sze re gu po stę po wań są do -
wych i ad mi ni stra cyj nych. Szcze gól nie na te re nie
Ma zow sza by li wła ści cie le ma so wo pró bu ją uzy skać pra -
wo do grun tów nie li cząc się z dział kow ca mi i ich mie -
niem. Rosz cze nia mi osób fi zycz nych i praw nych ob ję tych
zo sta ło po nad 710ha zaj mo wa nych przez 17 tys. dział -
kow ców.  Przy kła dem mo że być cią gną ca się od sze re gu
lat spra wa ogro du „Ka prys” w Płoc ku, gdzie te ren wy -
własz czo ny pod Fa bry kę Ma szyn Żniw nych zo stał w czę -
ści za go spo da ro wa ny przez ogród. Ko lej ne de cy zje
ad mi ni stra cyj ne wy da wa ne przez or ga ny ad mi ni stra cji
mo gły wy wo łać nie po kój wśród dział kow ców, ale dzię ki
upo ro wi i kon se kwen cji Okrę gu, wspar te go dzia ła nia mi
za rzą du ROD, uzy ska li śmy wresz cie ocze ki wa ne roz -
strzy gnię cie są du. Na szym orę żem w obro nie ogro du i je -
go dal sze go ist nie nia stał się za pis art. 24 usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wo je wódz ki Sąd
Ad mi ni stra cyj ny uznał, bo wiem, że w sto sun ku do usta wy
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi re gu la cja jest na sza usta -
wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i za spo ko je nie za -
sad nych rosz czeń do nie ru cho mo ści za ję tej przez ogród

mo że od by wać się wy łącz nie po przez wy pła tę od szko do -
wa nia al bo za pew nie nie przez wła ści cie la nie ru cho mo ści
za mien nej. Gdy by nie gwa ran cje uję te w na szej usta wie
dział kow cy mu sie li by opu ścić te ren bez od szko do wań.

To nie je dy ny pro blem, z ja kim bo ry kał się Okręg. Pro -
wa dzi li śmy 171 po stę po wań z po wódz twa władz Mia sta
St. W -wy o wy da nie nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez
101 ROD. Po stę po wa nia te, co praw da by ły na wnio sek
stron za wie sza ne, ale wy ma ga ły sta łej współ pra cy z mia -
stem i uczest nic twa w roz pra wach, w tym wy pad ku sta je -
my w obro nie ok. 12 ty się cy ro dzin dział ko wych użyt-
ku ją cych dział ki w tych ogro dach. 

Nie wąt pli wym suk ce sem Okrę go we go Za rzą du Ma zo -
wiec kie go jest rów nież fakt, iż Na czel ny Sąd Ad mi ni stra -
cyj ny w 2009 r. od rzu cił skar gę ka sa cyj ną spół ki Pro jekt
S w spra wie do ty czą cej kom plek su ogro dów przy ul. Wa -
szyng to na. Wbrew sta no wi sku mia sta Zwią zek pod jął sa -
mot nie ba ta lię w obro nie 32 ha użyt ko wa nych przez 1000
dział kow ców i ich ro dzi ny. Gdy by nie nasz upór i de ter -
mi na cja ogro dy by ły by dzi siaj pla cem bu do wy. Przy po -
mo cy Pro ku ra tu ry Okrę go wej uda ło się wzru szyć de cy zję,
któ ra sta no wi ła wy rok dla kom plek su ogro dów przy 
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ul. Wa szyng to na. NSA po twier dził, że przy zna nie pry wat -
nej spół ce pra wa do te re nów du że go kom plek su ogro dów
do ko na ne zo sta ło z na ru sze niem pra wa. Skar ga ka sa cyj na
spół ki Pro jekt S zo sta ła przez sąd od da lo na tym sa mym

Sąd po twier dził, że wy da na przez Pre zy den ta m. st. War -
sza wy de cy zja o usta no wie niu pra wa użyt ko wa nia wie -
czy ste go jest nie waż na.

IV. In we sty cje w ROD 

W 2009r. kon ty nu owa ne by ły in we sty cje na te re nach za -
mien nych w Ry ni i Je zór ku, Usta nó wek, gdzie ogro dy
otrzy ma ją dro gi we wnętrz ne, któ rych wy ko na nie za koń -
czy pro ces od twa rza nia ogro dów na te re nach za stęp czych,
uzy ska nych w ra mach li kwi da cji ROD pod ce le pu blicz -
ne. Re ali zo wa ny przez OZM pro ces od two rze nia wy ma -
gał wie le wy sił ku i za an ga żo wa nia, ale rów nież po nie -
sie nia kosz tów ze stro ny okrę gu. Okrę go wy Za rząd
uczest ni czył rów nież w spo sób ak tyw ny w uzgod nie niach
ko lej nych li kwi da cji i od twa rza niu ogro dów na prze ka za -
nych PZD ko lej nych te re nów za mien nych w miej sco wo -
ści Bu dy Strzy że. Te mat ten wy ma gał ogrom ne go
za an ga żo wa nia ze stro ny OZM po nie waż ce lem li kwi da -
cji by ły in we sty cje dro go we. Okręg w każ dym wy pad ku
sta rał się nie tyl ko za bez pie czyć na leż ne dział kow com od -
szko do wa nia czas na spo koj ne ich opusz cze nie, ale uzgad -

niał ter mi ny i prze bieg pro ce su li kwi da cji w ta ki spo sób
aby za pew nić bez piecz ne funk cjo no wa nie po zo sta łym
dział kow com z te re nu po zo sta ją ce go. 

Jed no cze śnie OZM nie za po mniał o re ali za cji za dań 
w ogro dach ist nie ją cych.  Dzię ki po sia da nym środ kom
Okręg w for mie do ta cji wsparł 78 ROD na łącz ną kwo tę
351 600 zł. Dzię ki środ kom prze ka za nym przez Okrę go -
wy Za rząd do ogro dów zmo der ni zo wa ne zo sta ły sie ci
elek tro ener ge tycz ne w 15 ROD, sie ci wo do cią go we 
w 12 ROD. Na to miast w 30 ROD uda ło się wy mie nić lub
wy re mon to wać ogro dze nia ze wnętrz ne. OZM po mógł
rów nież 9 ogro dom wy re mon to wać do my dział kow ca, 
a ko lej nym 12 ROD do fi nan so wał re mont dróg, urzą dzeń
sa ni tar nych eko lo gicz nych oraz in nych za dań słu żą cych
ogro do wi i dział kow com. 

V. In ne za da nia 

Z sze re gu in nych za dań, ja ki okrę go wy za rząd re ali zo -
wał w 2009r. na le ży wska zać zor ga ni zo wa nie kon kur su
na naj lep szy ROD i dział kę. Uro czy ste ogło sze nie wy ni -
ków Okrę go we go Kon kur su i wrę cze nie na gród od by ło
się w ogro dzie „ Be mo wo” w dniu 5 wrze śnia 2009 r.

Dzia łal ność Spo łecz na 
Brak środ ków fi nan so wych ogra ni czył w tym ro ku dzia -

ła nia Okrę gu w za kre sie or ga ni zo wa nia wcza sów dla se -
nio rów i mło dzie ży, nie zna czy to jed nak, że w Okrę gu
Ma zo wiec kim za nie cha no ta kiej dzia łal no ści. Zor ga ni zo -
wa no wcza sy w ogro dach „Ra ko wiec”, „Ko ło II” w War -

sza wie czy w ROD im Ta de usza Ko ściusz ki w Płoc ku.
Dzię ki de ter mi na cji Za rzą dów ROD i po mo cy or ga ni za cji
spo łecz nych, z ta kiej for my wy po czyn ku sko rzy sta ło 1200
war sza wia ków oraz pra wie 440 se nio rów z te re nu Płoc -
ka. To tyl ko nie licz ne za da nia, ja kie by ły re ali zo wa ne 
w OZM w 2009 r. Okrę go wy za rząd współ pra co wał 
z gmi na mi i mia sta mi w za kre sie dzia łal no ści spo łecz nej
prze ka zu jąc na rzecz do mów dziec ka, szkół czy se nio rów
plo ny dział ko we, po pu la ry zu jąc tym sa mych idę ogrod -
nic twa dział ko we go na swo im te re nie. 

VI. Szko le nia dla Służ by in struk tor skiej 

Okrę go wy Za rząd po dej mo wał rów nież te mat szko leń.
W okre sie wio sen nym zor ga ni zo wa li śmy szko le nia dla in -
struk to rów okrę go wych i ogro do wych z za kre su ochro ny
ro ślin, upra wy i na wo że nia oraz po ka zów cie cia drzew i
krze wów owo co wych w kom plek sach ogro dów. Ta kie
szko le nia od by ły się w ogro dach przy ul. Żwir ki i Wi gu -
ry, Na Pa lu chu i Wa szyng to na. Uczest ni cy mo gli w spo sób
prak tycz ny za po znać się z pra wi dło wo ścią cię cia drzew i
krze wów, po nie waż szko le nia te or ga ni zo wa ne by ły przez
wy so ko ce nio nych spe cja li stów z SGGW. Dzię ki tej for -
mie szko leń z wie dzy ogrod ni czej sko rzy sta ło ok. 80 spo -
łecz nych in struk to rów ogro do wych i okrę go wych.

Jed no cze śnie OZM wy po sa żył okrę go we służ by in struk -
tor skie w nie zbęd ny sprzęt umoż li wia ją cy im prze pro wa -
dza nie po ka zów w spo sób prak tycz ny. Dzię ki uzy ska nej
wie dzy i wy po sa że niu bę dą oni mo gli w wspie rać dział -
kow ców w pra wi dło wej pie lę gna cji i za go spo da ro wa niu
dzia łek. 

Okrę go wy za rząd nie za po mniał rów nież o no wych
człon kach PZD dla nich zor ga ni zo wa no 12 szko leń w róż -
nych miej sco wo ściach. Prze szko lo no łącz nie ok. 800 no -
wych człon ków Związ ku. Jed nak zda niem OZM jest to
dzia ła nie nie wy star cza ją ce ko niecz ne bę dzie zin ten sy fi -
ko wa nie tych szko leń. Dla te go w lu tym 2010 r. chce my
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za pro po no wać no we roz wią za nia i prze nieść szko le nia do
więk szych kom plek sów ogro do wych po sia da ją cych świe -
tli ce ogro do we, dzię ki ta kiej for mie  moż li we bę dzie zor -
ga ni zo wa nie więk szej licz by szko leń, w któ rych
uczest ni czyć bę dą w sze ro kim za kre sie in dy wi du al ni
dział kow cy chcą cy sko rzy stać z wie dzy ogrod ni czej.

Na ra dy z pre ze sa mi i ob słu gu ją cy mi wal ne ze bra nia
spra woz daw czo wy bor cze w 2010 r. 

W bie żą cym ro ku Okrę go wy Za rząd przy wią zy wał
ogrom ną wa gę do wła ści we go przy go to wa nia kam pa nii
spra woz daw czo wy bor czej w ROD, ja ka od bę dzie się 
w 2010r., Dla te go zor ga ni zo wa li śmy szko le nia dla wszyst -
kich pre ze sów ROD z te re nu Okrę go we go Za rzą du. Ce -
lem szko leń by ło przy go to wa nie za rzą dów do pra wi -
dło we go i zgod ne go z pra wem prze pro wa dze nia wal nych
ze brań spra woz daw czo wy bor czych w ogro dach w 2010 r.
W ce lu uła twie nia pre ze som ROD udzia łu w szko le niach,
zor ga ni zo wa nych zo sta ło 11 szko leń, z cze go część prze -
pro wa dzo no w de le ga tu rach. Mo że cie szyć fakt, że fre -
kwen cja na tych na ra dach by ła bar dzo wy so ka 
a po ru sza ne te ma ty wy wo ły wał za in te re so wa nie i sze ro ka
dys ku sję. 

Pre ze som ROD do star czo no rów nież przy go to wa ny
przez Kra jo wą Ra dę PZD po rad nik, któ rym znaj du je się
kom pen dium wie dzy na te mat wal nych ze brań.  Jed no -
cze śnie uczest ni cy na rad otrzy ma li in for ma cje na te mat
ak tu al nej sy tu acji Związ ku, pod su mo wa no prze bieg i zna -
cze nie I Kon gre su PZD ja ki od był się w br., po ru szo ny był
pro blem sta nu praw ne go grun tów ROD, ko niecz ność
kom ple to wa nia do ku men ta cji po wsta nia ogro dów, wpis
pra wa PZD do ksiąg wie czy stych, ale rów nież pro ble ma -
ty ka i pro ce du ry od no szą ce się do pla nów za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go i ujaw nia nia w nich ogro dów. To
tyl ko część za gad nień, ja kie po ru sza ne by ły pod czas na -
rad. Okrę go wy Za rząd za koń czył rów nież se rię szko leń
dla księ go wych i prze wod ni czą cych ko mi sji re wi zyj nych
w ogro dach. Or ga ni za to ra mi tych szko leń był Okrę go wy
Za rząd i Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na. Szko le niem ob -
ję ci zo sta ną rów nież przed sta wi cie le OZM ob słu gu ją cy
wal ne ze bra nia spra woz daw czo wy bor cze.

To ogrom ny wy si łek, ja ki pod jął w ro ku bie żą cym nasz
okręg, ale ma my na dzie ję, że przy nie sie wy mier ne efek ty
pod czas pro wa dzo nej w 2010 r. kam pa nii spra woz daw -
czej w ogro dach. 

(GF).

War sza wa, 8 stycz nia 2010 r.

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Czę sto cho wie w 2009 ro ku

ROK 2009 w dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du PZD
w Czę sto cho wie był ro kiem szcze gól nym.  Re ali zo wa ne
by ły za da nia i wy tycz ne KR oraz uchwał Zjaz dów Okrę -
go we go i Kra jo we go PZD.

W ro ku 2009 OZ PZD wspól nie z na szy mi ogro da mi
ak tyw nie włą czył się w pro ces obro ny usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Na więk szo ści ze brań ich
uczest ni cy po dej mo wa li sto sow ne sta no wi ska i pi sma w
tej waż nej dla dział kow ców i Związ ku spra wie. W su mie
pod czas ubie gło rocz nej kam pa nii spra woz daw czej w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych na si dział kow cy w spra -
wie obro ny na leż nych praw dział kow ców pol skich
wy po wia da li się 54 ra zy oraz kil ka krot nie swo je wy stą -
pie nia re da go wał OZ PZD. By ły to wy stą pie nia i sta no wi -
ska z po sie dzeń Okrę go we go Za rzą du, Pre zy dium OZ czy
na rad or ga ni zo wa nych przez Okrę go wy Za rząd PZD. 
W tym cza sie ze bra no do dat ko wo jesz cze po nad 560 pod -
pi sów po par cia na szej usta wy.

Wy ni kiem tych dzia łań - obro ny usta wy by ło pod ję cie
przez wła dze kra jo we de cy zji o od by ciu I Kon gre su PZD.
Kon gres PZD od był się w Sa li Kon gre so wej w War sza -
wie w dniu 14 lip ca 2009 ro ku. W kon gre sie ze stro ny OZ
PZD w Czę sto cho wie uczest ni czy ło 50 człon ków re pre -
zen tu ją cych wszyst kie re gio ny na sze go dzia ła nia. Pod czas
kon gre su je go uczest ni cy otrzy ma li sym bo licz ne drzew ka

kon gre so we, któ rych sa dze nie od by ło się w wy zna czo -
nych ROD. W ce re mo nii sa dze nia drzew ka kon gre so we -
go wzię li udział Pre zes OZ PZD An drzej Wo sik,
człon ko wie władz OZ oraz ROD. Po sa dze nie drzew ka
kon gre so we go od by ło się w re pre zen ta cyj nym miej scu
ROD im. WY PA LAN KI przez sie dzi bą OZ PZD.

Rok 2009 był ko lej nym ro kiem, kie dy Okrę go wy Za rząd
PZD pod jął się bu do wy od pod staw no we go ogro du. W ro -
ku 2008 urzą dzo no ogród dla 108 no wych człon ków PZD
na po wierzch ni po nad 7 ha, na to miast w 2009 dla 166 no -
wych człon ków Związ ku na po wierzch ni po nad 17 ha grun -
tu. W wy ni ku pod ję tych dzia łań wy ko na no ogro dze nie
ze wnętrz ne ogro du z płyt be to no wych wy so ko ści 1,5 mi
dłu go ści 1.500 mb, do pro wa dzo no do ogro du wo dę pit ną 
z miej skie go wo do cią gu o dłu go ści 74 mb i za si la nie ogro -
du w ener gię elek trycz ną o dłu go ści 420 mb oraz roz pro wa -
dzo no w głów nej dro dze ogro du in sta la cję wod ną na
dłu go ści 457 mb wraz z 7 stu dzien ka mi od ci na ją cy mi 
w po szcze gól ne seg men ty. War tość po nie sio nych przez OZ
PZD kosz tów zwią za nych z bu do wą in fra struk tu ry to po nad
300.000 zł. Środ ki na re ali za cję tej in we sty cji po cho dzi ły
od no wych człon ków PZD, któ rym nada no człon ko stwo
związ ku i pra wo użyt ko wa nia dział ki w tym ogro dzie.

Po nad to Okrę go wy Za rząd do sko na lił i re ali zo wał po li -
ty kę oświa to wą, któ rej wy ni kiem był prze szko le nie no -
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wych 279 człon ków PZD na szko le niach i 125 na po ka -
zach cię cia i prze świe tla nia drzew i krze wów or ga ni zo -
wa nych przez OZ PZD. Dzia ła nia szko le nio we

po dej mo wa ły rów nież ogro dy na wnio sek OZ PZD po -
przez or ga ni za cję po ka zów cię cia i prze świe tla nia, pre lek -
cji w któ rych uczest ni czy ło po nad 760 człon ków ROD.

Pre zes OZ PZD
An drzej Wo sik

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ Opol skie go PZD w 2009 ro ku

W dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD
w Opo lu, rok 2009 za pi sał się wiel ka kar tą w hi sto rii ca -
łe go ru chu dział ko we go w Pol sce. Wiel kim echem od bił
się w świa do mo ści dział kow ców od by ty w dniu 14 lip ca
2009 I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Kon -
gres speł nił ich ocze ki wa nia zwią za ne z obro na usta wy 
o ROD oraz uspo ko ił sy tu ację wo kół Związ ku i ogro dów
zwią za ną z za gro że nia mi, ja kie do świad cza li śmy w la tach
po przed nich. Kon gres wniósł na dzie ję na po sza no wa nie
na by tych praw oraz na dal szy roz wój ogro dów na mia rę
XXI wie ku.

W okrę gu opol skim oży wił się trend do pod no sze nia
stan dar du dzia łek i ogro dów dział ko wych. Na przy kład 
w ro ku 2009 – Za rząd ROD ,,Sto krot ka” w Opo lu go spo -
da ru jąc na grun tach o po wierzch ni 35 ha zre ali zo wał in -
we sty cje – bu do wa świe tli cy – war to ści koń co wej oko ło
107 tys. zło tych. W pla nie na rok 2010 za mie rza zre ali zo -
wać bu do wę (do bu dów kę) na biu ro ogro du i ma ga zy nu
na urzą dze nia ogro do we. Za da nia te za mie rza się zre ali zo -
wać w za kre sie wła snym, po dob nie jak bu do wę świe tli -
cy, udzia łem i par ty cy pa cją wszyst kich dział kow ców. 

Za rząd ROD ,,Re laks” w Brze gu za koń czył bu do wę
,,Do mu Dział kow ca”, któ re go war tość cał ko wi ta wy nio -
sła oko ło 78 tys. zło tych. Po wsta ło biu ro – sie dzi ba Za -
rzą du i miej sce dla od by wa nia ze brań or ga nów sta tu to-
wych oraz oko licz no ścio wych spo tkań dział kow ców. Za -
rząd ROD re ali zu je dłu go fa lo wy pro gram roz wo ju i mo -
der ni za cji ogro du.

W la tach 2006-2008 ROD – zre ali zo wał peł ne na wod -
nie nie wszyst kich dzia łek, część ogro du zo sta ła ze lek try -
fi ko wa na, a po zo sta łe jak te ren ,,Re laks 1” i ,,Re laks 2”
za pla no wa no do re ali za cji w 2010 r. Za rząd ROD za mie -
rza za koń czyć peł ną in fra struk tu rę Ogro du w 2010 r.

Do re ali za cji za dań mo der ni za cyj nych ogro du włą czy li
się wszy scy dział kow cy ogro du, li czą ce go 355 dzia łek
swo ją pra cą i udzia łem fi nan so wym. Za rów no Za rząd
ROD ,,Re laks” w Brze gu, jak i dział kow cy , za ich trud 
i wnie sio ną pra cę spo łecz ną za słu gu ją na du że uzna nie, 
a Za rząd ROD za wzo ro wą umie jęt ność za rzą dza nia ogro -
dem. 

ROD ,,Rey mon ta” w Pra sz ce, pod jął i zre ali zo wał 
w 2009 r. za da nie zwią za ne z wy ku pem obiek tu o ku ba tu -
rze 100 m2 po wierzch ni i ty leż grun tu w ce lu zor ga ni zo -
wa nia biu ra ogro du i świe tli cy dla pro wa dze nia dzia łal -
no ści sta tu to wej i sa mo rzą do wej. W ro ku 2010 na stą pi za -
go spo da ro wa nie te re nu – grun tu uzy ska ne go nie od płat nie
od Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Pra sz ce na ce le re kre -
acyj no – wy po czyn ko we. Za da nia te wła dze Ogro do we
re ali zu ją przy du żym za an ga żo wa niu wszyst kich dział -
kow ców li czą cych w tym ogro dzie 226 osób. Dba łość 
o za bez pie cze nie dział kow com ko rzy sta nia z peł nej in fra -
struk tu ry ogro du owo cu je pięk nie za go spo da ro wa ny mi
dział ka mi, es te tycz nym wy glą dem ca łe go ogro du i za do -
wo le niem je go użyt kow ni ków.

Przed kła da my tyl ko jed nost ko we przy kła dy dba ło ści
Za rzą dów ROD o roz wój i mo der ni za cję nie któ rych ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych – ale w okrę gu opol skim
re ali zo wa nych jest wie le in we sty cji, re mon tów i mo der ni -
za cji ogro dów – na ogól ną war tość po nad 1 mi lio na zło -
tych rocz nie. W za da niach tych ak tyw nie uczest ni czą
dział kow cy – któ rzy ma ją świa do mość, że ich udział 
w re ali za cji za dań przy ję tych przez wal ne ze bra nia człon -
ków ROD – pod wyż sza ją stan dard wy po czyn ku i ma ją
wpływ na pro duk cję ogrod ni czą – czy nią to dla sie bie,
swo ich ro dzin i dla przy szłych po ko leń.

An to ni na Bo roń

Naj waż niej sze do ko na nia Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le
 w 2009 ro ku

Dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du w obro nie na by tych praw dział kow ców, ogro dów i Związ ku

W dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le 
w 2009 ro ku naj waż niej szą spra wą by ła obro na usta wy o

ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku, praw
dział kow ców za gwa ran to wa nych usta wą oraz Związ ku 
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w wy ni ku ko lej nych na prze strze ni ostat nich 20 lat prób
ich zmia ny.

Po czą tek ro ku to ak tyw ne dzia ła nia wła dzy usta wo daw -
czej zmie rza ją ce do szyb kich zmian w tzw. Spe cu sta wie
dro go wej z dnia 25 lip ca 2008 ro ku w któ rej Sejm RP po -
przez do da nie słyn ne go art. 11j wy łą czył z na szej usta wy
art. 17–22 i po zba wił dział kow ców i Zwią zek kon sty tu cyj -
nych praw do od szko do wa nia i te re nu zstęp cze go w przy -
pad ku re ali za cji in we sty cji dro go wej na te re nie ogro du.

W tym sa mym cza sie Sejm RP w zno we li zo wa nej usta -
wie Pra wo bu dow la ne wpro wa dził za pis zo bo wią zu ją cy
dział kow ców do re je stra cji w sta ro stwie bu do wa nych al tan.

Zgod nie z ocze ki wa nia mi dział kow ców ce lem przy wró -
ce nia obo wią zu ją ce go po rząd ku praw ne go w usta wie 
o ROD, Okrę go wy Za rząd i je go Pre zy dium od by ło roz -
mo wy z par la men ta rzy sta mi zie mi pil skiej –Ro mu al dem
Aj chle rem, Sta ni sła wem Ste cem, Sta ni sła wem Ka lem bą
oraz se na to rem Mie czy sła wem Au gu sty nem. Ze bra nie
Okrę go we go PZD w dniu 23 lu te go 2009 ro ku w w/w spra -
wach skie ro wa ło list do po sła PSL Sta ni sła wa Ka lem by. 

W po wyż szych spra wach wy po wie dzia ło się wie le za -
rzą dów ogro dów, wal nych ze brań spra woz daw czych, Pre -
zy dium OZ oraz Okrę go we Ko mi sje Sta tu to we.

Po zło że niu do La ski Mar szał kow skiej w dniu 23 mar -
ca 2009 ro ku przez par la men ta rzy stów PiS pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych, Pre zy dium OZ pod ję ło
de cy zję o zwo ła niu w dniu 21 kwiet nia 2009 ro ku Nad -
zwy czaj ne go Ze bra nia OZPZD z udzia łem człon ków
Okrę go wych Ko mi sji Sta tu to wych. Ze bra nie przy ję ło sta -
no wi sko w spra wie pro jek tu PiS , któ re skie ro wa li śmy do
Mar szał ka Sej mu RP. Usta lo no har mo no gram na rad Pre -
ze sów ROD i Prze wod ni czą cych Ko mi sji Sta tu to wych
ROD z udzia łem władz sa mo rzą do wych gmin i po wia tów
oraz par la men ta rzy sta mi ce lem przed sta wie nia im no we -
go pro jek tu usta wy PiS oraz sta no wi ska Związ ku i Okrę -
go we go Za rzą du w tej spra wie.

Or ga ni za to rem spo tkań był Okrę go wy Za rząd PZD, któ -
ry prze słał za pro sze nia do udzia łu w spo tka niach z przed -
sta wi cie la mi ROD do władz sa mo rzą do wych i par la men-
ta rzy stów. 

Od by ło się 7 spo tkań z udzia łem sa mo rzą dów wszyst -
kich ogro dów na sze go okrę gu oraz wszyst kich za pro szo -
nych Sta ro stów, Pre zy den ta Pi ły, Bur mi strzów i ich
Za stęp ców, rad nych i par la men ta rzy stów.

Na wszyst kich spo tka niach przy ję to sta no wi ska w spra -
wie od rzu ce nia przez Sejm w pierw szym czy ta niu no we -
go pro jek tu usta wy PiS o ogro dach, któ re zo sta ły
prze sła ne do Mar szał ka Sej mu RP i wszyst kich par la men -
ta rzy stów okrę gu pil skie go.

Od dziel ne sta no wi ska w spra wie od rzu ce nia pro jek tu
usta wy PiS przed sta wi li: Sta ro sta Czarn kow sko – Trzcia -
nec ki – Wie sław Mar szew ski, Bur mistrz Mia sta Cho dzie -
ży – Ja cek Grusz, Bur mistrz Wą grow ca – Sta ni sław
Wil czyń ski a Ra da Po wia tu Pil skie go przy ję ła „Apel 
w spra wie od rzu ce nia no we go pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych”.

Na za pro sze nie Sta ro sty Pil skie go uczest ni czy li śmy 
w spo tka niu pn. „Po li ty cy ina czej – Po li ty ka bez kra wa -
tów” z udzia łem se na to rów RP zie mi wiel ko pol skiej, Mar -
szał ka i Wo je wo dy Wiel ko pol skie go z miesz kań ca mi
mia sta Pi ły. Pod czas spo tka nia przed sta wi li śmy i wrę czy -
li śmy se na to rom sta no wi sko OZ PZD , Kra jo wej Ra dy
PZD oraz przy ję te sta no wi ska na spo tka niach z wła dza mi
sa mo rzą do wy mi w spra wie od rzu ce nia przez par la ment
pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych.

Efek ty od by tych spo tkań to po par cie władz sa mo rzą do -
wych dla obo wią zu ją cej Usta wy o ROD z 2005 ro ku, dla
na szych dzia łań w obro nie na by tych praw dział kow ców,
ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz de kla ra -
cje par la men ta rzy stów PSL, SLD i PO, że w par la men cie
bę dą gło so wa li za od rzu ce niem no we go pro jek tu PiS.

I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Naj waż niej szym wy da rze niem w 2009 ro ku dla człon -
ków Związ ku i sa mo rzą dów ROD by ło po zło że niu w Sej -
mie przez PiS no we go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych, pod ję cie przez Kra jo wą Ra dę PZD uchwa -
ły o zwo ła niu pierw sze go w hi sto rii ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce – Kon gre su PZD w dniu 14 lip ca
2009 ro ku w War sza wie.

Okrę go wy Za rząd PZD zor ga ni zo wał Przed kon gre so -
wą Kon fe ren cję z udzia łem przed sta wi cie li wszyst kich
ogro dów na sze go Okrę gu. 

Pre zes OZ PZD Ma rian Pra czyk w swo im wy stą pie niu
do uczest ni ków kon fe ren cji po in for mo wał o wy ko na niu
przy ję tych dzia łań w obro nie obo wią zu ją cej usta wy 
o ROD z 2005 ro ku w związ ku z no wym pro jek tem au tor -
stwa par la men ta rzy stów PiS. Pod czas dys ku sji wszy scy

wy po wie dzie li się za utrzy ma niem obo wią zu ją cej usta wy
o ROD a dzia ła nia w jej obro nie uzna no za ko niecz ne 
i po trzeb ne. Pro po zy cje li kwi da cji Związ ku w no wym
pro jek cie PiS uzna li za naj więk szą stra tę dla ogro dów,
dział kow ców i ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Kon fe -
ren cja usta li ła li stę uczest ni ków Kon gre su, przy ję ła sta -
no wi ska w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogro dach
dział ko wych oraz w spra wie dzia łal no ści sto wa rzy szeń 
w ROD. Przy ję to rów nież ode zwę do dział kow ców, Za -
rzą dów ROD, Ko mi sji Re wi zyj nych i Roz jem czych o dal -
szą obro nę ogro dów dział ko wych.

W Kon gre sie na za pro sze nie okrę go we go za rzą du PZD
uczest ni czy li po sło wie: Sta ni sław Stec, Sta ni sław Ka lem -
ba, Ro mu ald Aj chler, se na tor Mie czy sław Au gu styn oraz
sa mo rzą dow cy- Pre zy dent Mia sta Pi ły Zbi gniew Ko smat -

182



ka i Bur mistrz Mia sta Cho dzie ży Ja cek Gursz. W cza sie
de ba ty kon gre so wej głos za bra ła Elż bie ta Tho mas a z za -
pro szo nych na szych go ści po seł Sta ni sław Ka lem ba, se na -
tor Mie czy sław Au gu styn oraz Pre zy dent Pi ły Zbi gniew
Ko smat ka. Gło sy do pro to kó ły zło ży li Ma ria Fojt i An -

drzej Kierz kow ski. O prze bie gu I Kon gre su PZD, przy ję -
tych do ku men tach, re la cjach jej uczest ni ków i za pro szo -
nych go ści na pi sa ła dzien ni kar ka „Ty go dni ka No we go”
za pro szo na na kon gres w ar ty ku le pt. „Za ma chow cy nie
mie li szans”.

Dzia łal ność kon kur so wa

W 2009 ro ku Pre zy dium OZ PZD ogło si ło kon kurs dla
dział kow ców pn. „Wzo ro wa dział ka ro ku 2009” oraz dla
ogro dów pn. „ROD RO KU 2009”. Po do ko na niu oce ny
zgło szo nych do kon kur su ogro dów i dzia łek przez okrę go -
wą ko mi sję ds. kon kur sów Pre zy dium OZ usta li ło li stę
lau re atów. Wy róż nio no 3 ogro dy dział ko we na gro da mi

pie nięż ny mi, pu cha ra mi i dy plo ma mi. W kon kur sie dla
dział kow ców wy róż nio no na gro da mi rze czo wy mi oraz
dy plo ma mi 19 dzia łek. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im
Bo rek z Wro nek oraz dział ka z ROD 40 – le cia WP w Pi -
le zo sta li lau re ata mi kon kur sów ogło szo nych przez Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

Okrę go we Dni Dział kow ca

Okrę go we Dni Dział kow ca od by ły się w Ro dzin nym
Ogro dzie Dział ko wym im. Prze my sła wa w Ro goź nie, któ -
ry zo stał lau re atem kon kur su okrę go we go pn. „ROD RO -
KU 2009”. W uro czy sto ściach licz nie uczest ni czy li
dział kow cy z ogro dów Ro goź na, re pre zen ta cje więk szo ści
ogro dów na sze go okrę gu oraz za pro sze ni go ście po sło wie
– Sta ni sław Ka lem ba, Sta ni sław Stec, Ro mu ald Aj chler,
Bur mistrz i Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta w Ro goź nie
oraz Wi ce pre zy dent Mia sta Pi ły.

Głów nym wy da rze niem uro czy sto ści by ło zgod nie z de -
cy zją Pre zy dium OZ, po sa dze nie drzew ka - ru bi nia aka -
cjo wa - sym bo lu I Kon gre su PZD oraz roz strzy gnię cie
kon kur sów ogło szo nych przez Pre zy dium OZ dla ogro -
dów i dzia łek. Drzew ko kon gre so we po sa dzi li wspól nie 
z Pre ze sem OZ i ROD za pro sze ni go ście. Lau re atom kon -
kur sów okrę go wych Pre zes Okrę go we go Za rzą du wrę czył
pu cha ry, dy plo my i na gro dy rze czo we.

Pro mo cja Związ ku i ru chu ogrod nic twa dział ko we go

W 2009 ro ku w Pi le od by ły się Wiel ko pol skie Wo je -
wódz ko – Die ce zjal ne Do żyn ki pod czas któ rych ogro dy
mia sta i po wia tu pil skie go za pre zen to wa ły na sto iskach 
z owo ców, wa rzyw i kwia tów swo je osią gnię cia. De le ga -
cja dział kow ców pod czas do żyn ko wych uro czy sto ści wrę -
czy ła Pre zy den to wi Pi ły kosz do żyn ko wy z owo ców i
kwia tów z pil skich ogro dów. Wy sta wę zwie dzi li za pro -
sze ni go ście z ca łej Wiel ko pol ski oraz miesz kań cy Pi ły.
Pre zy dent wszyst kim ogro dom bio rą cym udział w wy sta -
wie prze ka zał na gro dy rze czo we.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we mia sta Cho dzie ży za pre -
zen to wa ły spo łe czeń stwu mia sta swo je do ko na nia w pro -
duk cji wa rzyw, owo ców i kwia tów na wy sta wie
zor ga ni zo wa nej na te re nach zie lo nych w cen trum mia sta.
Wy sta wę od wie dzi li licz nie miesz kań cy mia sta oraz wła -
dze związ ko we i sa mo rzą do we. Sta ro sta i Bur mistrz Cho -
dzie ży w po dzię ko wa niu za pięk ną wy sta wę i prze ka za ne
plo ny do Do mu Po mo cy Spo łecz nej wrę czy li za rzą dom
ROD po dzię ko wa nia oraz ro śli ny ozdob ne.

W 2009 ro ku Okrę go wy za rząd zo stał za pro szo ny do
wzię cia udzia łu w „I Fe sti wa lu Zdro we go Ży cia”.  Fe styn
od był się w Pi le pod czas któ re go sto isko z pro duk ta mi 
i prze two ra mi z dzia łek wy sta wi ły ogro dy mia sta Pi ły. Za -

pre zen to wa li śmy rów nież wy daw nic twa związ ko we. Fe -
styn cie szył się du żym za in te re so wa niem miesz kań ców,
któ rzy licz nie przy by li na Plac Sta szi ca, zwie dzi li sto iska
wy sta wo we wie lu or ga ni za cji po za rzą do wych i wy słu cha -
li licz nych kon cer tów mu zycz nych.

W mi nio nym ro ku w ra mach dzia łal no ści ogro dów na
rzecz spo łe czeń stwa lo kal ne go se nio rzy mia sta Cho dzie -
ży wy po czy wa li w ogro dzie im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich. Or ga ni za to rem wcza sów był za rząd ogro du 
i wła dze sa mo rzą do we mia sta. Pod czas dwóch tur nu sów
mi le czas spę dzi ło 110 se nio rów.

Ogro dy mia sta Ro goż na, Cho dzie ży i ROD im. T. Ko -
ściusz ki w Łob że ni cy wspól nie z wła dza mi mia sta zor ga -
ni zo wa ły z oka zji „Dnia Dziec ka” ma so we im pre zy dla
dzie ci ro dzin dział ko wych oraz dzie ci miesz kań ców miast.

Okrę go wy Za rząd pro mu je dzia łal ność ogro dów współ -
pra cu jąc z re dak cją „Ty go dni ka No we go” oraz te le wi zja -
mi lo kal ny mi. Ty go dnik jest wy da wa ny na te re nie
pół noc nej Wiel ko pol ski. Wy mie nio ne me dia przed sta wia -
ją pro ble my ogro dów i Związ ku oraz re la cje z od by wa ją -
cych się im prez na te re nach ogro dów i miast. Za rzą dy
ogro dów współ pra cu ją z re dak cja mi me diów po wia to -
wych i gmin nych.
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Pre zy dium OZ przy zna ło z Fun du szu Roz wo ju OZ PZD
do ta cje dla 6 ogro dów na war tość 17.700,00 zło tych z
prze zna cze niem na do fi nan so wa nie re mon tów ogro dzeń
ROD i bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych ROD. Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD przy zna ło do ta cję w wy so ko ści
7.000,00 zło tych dla 1 ROD na do fi nan so wa nie re mon tu
uję cia wo dy oraz po życz kę z Fun du szu Sa mo po mo co we -

go PZD w wy so ko ści 50.000,00 zło tych dla 1 ROD na
elek try fi ka cję ogro du.

Po nad to na wnio ski Okrę go we go Za rzą du PZD zło żo ne
w Urzę dzie Mia sta w Pi le i Cho dzie ży otrzy ma li śmy do ta -
cję dla ogro dów Cho dzie ży w wy so ko ści 12 tys. zło tych
oraz dla ogro dów mia sta Pi ły w wy so ko ści 15 tys. zło tych
z prze zna cze niem na na gro dy w kon kur sach eko lo gicz nych.

Do ta cje dla ROD

Dzia łal ność kon tro l na w ROD.

Okrę go wy za rząd PZD wspól nie z Okrę go wą Ko mi sją
Re wi zyj ną prze pro wa dził kon tro le dzia łal no ści sta tu to wej,
fi nan so wej i in we sty cyj nej w 15 ROD oraz prze glą dy sta -
nu za go spo da ro wa nia w 19 ogro dach. Na to miast wspól nie

z Miej skim Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej w Pi le, po li -
cją, stra żą miej ską i stra żą po żar ną prze pro wa dzo no dwu -
krot ną kon tro lę al tan za miesz ka łych przez dział kow ców.

Dzia łal ność szko le nio wa.

Przed kam pa nią ze brań spra woz daw czych w ogro dach
zor ga ni zo wa li śmy szko le nia dla Pre ze sów i Prze wod ni -
czą cych Ko mi sji Re wi zyj nych i Roz jem czych na te mat
pra wi dło we go przy go to wa nia ze brań spra woz daw czych
w ROD za 2008 rok. Za rzą dy zo sta ły wy po sa żo ne w nie -
zbęd ne ma te ria ły przy go to wa ne przez Kra jo wą Ra dę PZD
i OZPZD. Księ go wi ROD i skarb ni cy zo sta li rów nież
przy go to wa ni do wła ści we go spo rzą dze nia spra woz dań
fi nan so wych ROD za okres spra woz daw czy. Po nad to od -
by li śmy 10 na rad w po wia tach z Pre ze sa mi ROD z udzia -
łem po li cji i stra ży miej skiej w spra wach bez pie czeń stwa

ogro dów i dział kow ców w ogro dach. W Zło to wie po po -
dzia le przez Pre zy dium OZ ogro du na 5 jed no stek or ga ni -
za cyj nych od by ły się szko le nia za rzą dów, ko mi sji
sta tu to wych, księ go wych i skarb ni ków. Od by ły się rów -
nież na ra dy szko le nio we z Pre ze sa mi, Prze wod ni czą cy mi
Ko mi sji Sta tu to wych ROD na te mat przy go to wań do
kam pa nii spra woz daw czo – wy bor czej w 2010 ro ku. Księ -
go wi ROD zo sta li rów nież prze szko le ni w spra wach przy -
go to wa nia spra woz dań fi nan so wych za 2009 rok na
ze bra nia w 2010 ro ku.

Stan praw ny grun tów ROD

Grun ty pod ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi w na -
szym okrę gu są w 98 % prze ka za ne Związ ko wi w wie -
czy ste użyt ko wa nie z wpi sem te go pra wa w księ gach
wie czy stych ROD. W miej sco wych pla nach za go spo da -
ro wa nia gmin lub w stu dium uję tych jest 95% grun tów

ROD. W mi nio nym ro ku w wy ni ku dzia łań okrę go we go
za rzą du i za rzą dów ogro dów te re ny 6 ogro dów mia sta
Wron ki za pi sa ne zo sta ły w stu dium za go spo da ro wa nia dla
gmi ny Wron ki ja ko te re ny zie le ni dział ko wej.

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

Naj waż niej sze do ko na nia i osią gnię cia OZ PZD w Le gni cy w 2009 ro ku

1. Dzia łal ność or ga ni za cyj na

Rok 2009r. był ko lej nym ro kiem in ten syw nych dzia łań
ma ją cych na ce lu obro nę Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Do ak -
cji in for ma cyj nej wy ko rzy sta no wal ne ze bra nia spra -
woz daw cze, gdzie wska za no dział kow com na za gro że nia
dla jed no ści Związ ku i ROD, od by to na ra dy z pre ze sa mi

ROD wska zu jąc, że sy tu acja wy ma ga na tych mia sto wych
dzia łań. Po nad to skie ro wa no do par la men ta rzy stów z na -
sze go okrę gu wy stą pie nia i pe ty cje a do władz sa mo rzą do -
wych List Otwar ty przed sta wia ją ce na sze sta no wi sko 
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych.
W dniu 15 czerw ca 2009r. od by ła się Kon fe ren cja Przed -
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kon gre so wa, w któ rej udział wzię li przed sta wi cie le ze 168
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, człon ko wie OZ,
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej. Kon fe ren -
cja wy ło ni ła 77 De le ga tów na I Kon gres PZD, do ko na ła
oce ny ak tu al nej sy tu acji Związ ku, ze szcze gól nym

uwzględ nie niem na sze go te re nu. Pod ję ła 4 Sta no wi ska
oraz Apel Kon fe ren cji Przed kon gre so wej skie ro wa ny do
Dział kow ców. By ło to naj więk sze wy da rze nie w hi sto rii
ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Dzia łal ność in struk ta żo wo - kon tro l na i oświa to wo – szko le nio wa

Wy ko nu jąc od lat ce le i za da nia OZ wy ni ka ją ce ze sta -
tu tu PZD, do sko na ląc me to dy in struk ta żo we i kon tro le,
któ re wy ni ka ją rów nież z uchwa ły Nr 90/2003 Pre zy dium
RK PZD z dnia 17 lip ca 2003. w spra wie wpro wa dze nia
Re gu la mi nu Kon tro li wy ko ny wa nych w ra mach nad zo ru
KR PZD i OZ PZD, Pre zy dium OZ, jak w la tach ubie -
głych tak rów nież w 2009 r. po wo łu jąc ze spo ły prze pro -
wa dzi ło kon tro le or ga ni za cyj no – fi nan so we w 41
za rzą dach ROD. Do ko ny wa no oce ny re ali za cji za dań re -
mon to wych i in we sty cyj nych słu żąc da le ko idą cą po mo -
cą za rzą dom w za kre sie me ry to rycz nym i for mal no –
praw nym. Prze pro wa dzo ne kon tro le, prze glą dy to rów -
nież spo tka nia z dzia ła cza mi or ga nów ogro du, to na wią zy -
wa nie bez po śred nich kon tak tów z dział kow ca mi. Bez -
po śred ni in struk taż, wy mia na po glą dów i opi nii to naj lep -
sza for ma współ pra cy bez po śred nio w te re nie i po moc w
roz wią zy wa niu bie żą cych pro ble mów z ja ki mi bo ry ka ją
się za rzą dy ROD. Pra ca w te re nie jest bar dzo do brze
przyj mo wa na przez dzia ła czy, spo tka nia ce chu je otwar -
tość i bez po śred niość, przede wszyst kim jest ko pal nią wie -
dzy w po dej mo wa niu de cy zji, sta no wisk i uchwał przez
Okrę go wy Za rząd i je go Pre zy dium. Przy nio sły rów nież
wy mier ne efek ty, dla przy kła du: po praw ne pro wa dze nie 
i sys te ma ty zo wa nie do ku men ta cji ogro du oraz człon ków
PZD, za bez pie cze nie do ku men tów wal nych ze brań, po -
sie dzeń za rzą du i do ku men ta cji fi nan so wej. Pra wi dło we
pro wa dze nie za dań in we sty cyj nych i re mon to wych oraz
ich roz li cza nie, wdra ża nie i oce na re ali za cji uchwał wal -
nych ze brań, prze strze ga nie praw dział kow ców, umie jęt -
ność i me ry to rycz ne roz strzy ga nie skarg, ale rów nież 

i eg ze kwo wa nie obo wiąz ków za po praw ne wy ko ny wa nie
za dań. Nie moż na po mi nąć pro wa dze nia do ku men ta cji fi -
nan so wej, kwar tal na ana li za wy ko na nia pre li mi na rzy, ter -
mi no we spo rzą dze nie wszel kich spra woz dań, to pra ca
cią gła i sys te ma tycz na. Re la cje biu ro OZ a za rzą dy ROD,
to przede wszyst kim po moc me ry to rycz na, or ga ni za cyj na
i praw na, te dzia ła nia są po zy tyw nie od bie ra ne przez ak -
tyw i in dy wi du al nych użyt kow ni ków dzia łek. Po wyż sze
po zwa la są dzić, że jest to je den z ele men tów dzię ki, któ -
re mu na te re nie na sze go okrę gu nie po wsta ją żad ne sto wa -
rzy sze nia ry wa li zu ją ce z Pol skim Związ kiem Dział-
kow ców.  Nie wy ty czo no nam a nie my pro ce sów są do -
wych, nie je ste śmy „ję zycz kiem” uwag me diów, któ re naj -
czę ściej są za in te re so wa ne po ka zy wać or ga ni za cję,
dzia ła czy w świe tle ne ga tyw nym. 

OZ PZD wy cho dząc na prze ciw po trze bom ak ty wu
związ ko we go prze pro wa dził szko le nia usta la jąc te ma ty -
kę i za gad nie nia z: pre ze sa mi za rzą dów ROD, księ go wy -
mi ROD, człon ka mi ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych
ROD, in struk to ra mi SSI.

Po nad to na te re nie OZ PZD zor ga ni zo wa no 20 kur sów
i prze szko lo no łącz nie 703 oso by – no wych człon ków
PZD z za kre su prze pi sów związ ko wych, za go spo da ro wa -
nia dzia łek, pod sta wo wych za sad upra wy i na wo że nia gle -
by, sa dow nic twa, wa rzyw nic twa i ochro ny ro ślin, 
w któ rych przede wszyst kim, ja ko wy kła dow ca mi są kra -
jo wi i okrę go wi in struk to rzy SSI. Na si no wi dział kow cy
są wy po sa ża ni w li te ra tu rę związ ko wą oraz ma te ria ły me -
to dycz ne opra co wa ne przez okrę go wą służ bę in struk tor -
ską. 

3. Współ pra ca z sa mo rzą da mi

Du żym suk ce sem OZ PZD jest do bra a w wie lu przy -
pad kach bar dzo do bra współ pra ca w wła dza mi sa mo rzą -
du te ry to rial ne go, któ ra po zwa la na bie żą ce roz wią zy-
wa nie wie lu pro ble mów, a przede wszyst kim na tu ry for -
mal no – praw nej oraz uzgod nień w za kre sie: za ję cia cza -
so we go nie ru cho mo ści PZD pod in we sty cje pu blicz ne,
usta la jąc wa run ki za war te w Po ro zu mie niach. Wy mier -
nym efek tem współ pra cy jest kon ty nu acja dzia łań w za -
kre sie umiesz cze nia w pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go oraz spo rzą dza nych stu diach funk cjo nu -
ją ce na tych te re nach ogro dy, któ rych łącz na pow. wy no -

si 1 665,86 ha, dzia łek 38 010, co sta no wi 97,21% ogól -
nej po wierzch ni i 97,17% dzia łek in dy wi du al nych. 

Do bra współ pra ca z sa mo rzą da mi po zwa la na spraw ne
prze pro wa dze nie czę ścio wej li kwi da cji ROD na ce le pu -
blicz ne, przy kła dem mo że być Pre zy dent Mia sta Bo le sła -
wiec. Spraw nie prze pro wa dzo no pro ces wy ce ny i wy-
pła ce nia od szko do wa nia dla użyt kow ni ków dzia łek. Wza -
jem ne współ dzia ła nie po zwo li ło nie tyl ko na ure gu lo wa -
nie sta nu praw ne go ROD w 2-ch przy pad kach, na któ rym
to grun cie dział kow cy urzą dzi li dział ki po nad 30 lat te mu.
Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi OZ re pre zen to wał
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PZD i pod pi sał ak ty no ta rial ne usta na wia jąc pra wo wie -
czy ste go użyt ko wa nia grun tów. W tym miej scu, na le ży
rów nież nad mie nić, że po 8 la tach pro wa dze nia ne go cja -
cji z wła ści cie lem grun tu – oso bą fi zycz ną, na któ rym w
1973 r. dział kow cy za go spo da ro wa li te ren i urzą dzi li
dział ki, du że mu za an ga żo wa niu i zro zu mie niu sy tu acji
roz strzy gnię ciu na ko rzyść PZD, a przede wszyst kim użyt -
kow ni ków dzia łek, Pre zy dent Mia sta Gło go wa do ko nał
za mien no ści grun tów, któ re w naj bliż szym cza sie zgod -
nie z pro ce du rą prze ka za ne zo sta ną PZD w wie czy ste
użyt ko wa nie. Po wyż sza spra wa dot. ROD „Dz. Gło gow -
skich” w Gło go wie. W na szej oce nie jest to przy kład
współ pra cy przy po sza no wa niu dru giej stro ny osią gnię to
suk ces. 

W re ali za cji za dań in we sty cyj nych i re mon to wych dla 8
ROD sa mo rzą dy wspar ły przed się wzię cia na ogól ną kwo -
tę 51.151,68 zł.  Urzę dy Miast an ga żu ją się rów nież w
dzia łal ność kon kur so wą wspie ra jąc ro dzin ne ogro dy

dział ko we ze swe go te re nu dzia ła nia i są to: Gło gów, Po -
lko wi ce, Cho cia nów, Bo ga ty nia, Zło to ry ja na to miast Sta -
ro stwo Po lko wic kie i Gło gow skie pro wa dzą rów nież
kon kur sy o naj lep szy ogród w za kre sie ochro ny śro do wi -
ska i dział ki wg za sad i kry te riów wspól nie opra co wa nych
przez sta ro stwa i OZ PZD, w któ rych to prze glą dach
uczest ni czy czło nek Pre zy dium, prze wod ni czą cy okrę go -
wej ko mi sji ds. kon kur sów. Na na gro dy łącz nie prze zna -
czo no oko ło 30 tys. zł na mo der ni za cję ogro dów i sprzęt.
In nym przy kła dem jest uży cze nie na okres 10 lat urzą dzeń
re kre acyj no – za ba wo wych dla 4 ROD z te re nu Po lko wic
w ce lu do po sa że nia wy zna czo nych miejsc. 

Po nad to du żym suk ce sem jest sfi na li zo wa nie trwa ją ce -
go o wie lu lat, pro ble mu ure gu lo wa nia sta nu praw ne go
nie ru cho mo ści, na któ rej zlo ka li zo wa nych jest 14 dzia łek
ROD „Od rzyc ko” w Ser bach – Gmi na Wiej ska Gło gów
na za sa dzie za mien no ści grun tów po mię dzy oso ba fi zycz -
ną a PZD, w wy ni ku cze go Zwią zek otrzy mu je wła sność. 

Dzia łal ność in we sty cyj na i re mon to wa

Jed nym z istot nych osią gnięć OZ jest przy ści słej współ -
pra cy z za rzą da mi ROD za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, co skut ku je zna czą po -
pra wą ba zy tech nicz nej i stan dard ROD. 2009 r. jest ko lej -
nym w za kre sie zre ali zo wa nych 18 za dań in we sty cyj nych
na łącz ną kwo tę 459.183,47 zł oraz 47 za dań re mon to wych
na kwo tę 675.409,01 zł. Po nad to, roz po czę to 10 za dań in -
we sty cyj nych i 30 za dań re mon to wych, na któ re w 2009 r.
po nie sio no na kła dy w wy so ko ści 711.279,00 zł. i bę dą one
kon ty nu owa ne w 2010 r. W głów nej mie rze są to przed się -
wzię cia obej mu ją ce bu do wę lub mo der ni za cję sie ci ener -
ge tycz nych i wo do cią go wych, re mon ty ogro dzeń oraz
do mów dział kow ca w ROD. 

W wy ni ku za dań in we sty cyj nych ze lek try fi ko wa no w
ca ło ści lub czę ścio wo 7 ogro dów, o łącz nej dłu gość sie ci
ener ge tycz nej wy no szą cej 3231 mb, wy ko na no 3 no we
stud nie głę bi no we, w 2 ogro dach wy ko na no przy łą cza do
sie ci wo do cią go wej oraz sieć roz pro wa dza ją cą wo dę do
dzia łek o dłu go ści 3335 m, w 2 ogro dach wy bu do wa no
no we bu dyn ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze, a w 2 ogro -
dach ada pto wa no al ta ny na sie dzi by za rzą du, wy bu do wa -
no wia tę drew nia ną słu żą cą dział kow com na miej sce
spo tkań śro do wi sko wych, w jed nym ogro dzie utwar dzo -
no kost ką z po lbru ku 1022 m2 alei głów nej od do mu
dział kow ca do bra my głów nej ogro du. W ra mach za dań
re mon to wych prze pro wa dzo no re mon ty do mów dział -
kow ca oraz bu dyn ków go spo dar czych w 16 ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, w 5 ogro dach prze pro wa dzo no re -
mont i mo der ni za cję sie ci ener ge tycz nej, w za kre sie obej -
mu ją cym wy mia nę od cin ków ka bli ener ge tycz nych oraz
wy mia nę 191 szaf roz dziel czo –po mia ro wych, w 3 ogro -
dach wy mie nio no 2196 mb sie ci wo do cią go wej, w 12

ogro dach wy mie nio no 3029 mb ogro dze nia ze wnętrz ne -
go, w 2 ogro dach wy ko na no miej sca po sto jo we.

Re ali za cja za dań in we sty cyj nych i re mon to wych 
w ROD by ła moż li wa dzię ki ini cja ty wie i za an ga żo wa niu
dział kow ców, któ rzy swo ją pra cą na rzecz ogro dów i par -
ty cy pa cją w kosz tach przy czy ni li się, do zwięk sze nia ma -
jąt ku trwa łe go ogro du wy ko nu jąc pra ce na rzecz ogro du w
ilo ści 6863 go dzi ny na łącz ną kwo tę 52.588 zł. Zna czą cą
po mo cą w osią gnię ciu efek tów rze czo wych udzie lił OZ
PZD 25 ROD przy zna jąc do ta cje ce lo we na ogól ną kwo -
tę 64.900,00 zł. 

Wy bra ne za gad nie nia nie od zwier cie dla ją efek tów dzia -
łań po dej mo wa nych przez za rzą dy ROD przy wiel kim
wspar ciu ze stro ny dział kow ców. Gdy by prze ko na nie i
wia ra wśród spo łecz no ści dział ko wej od no śnie trwa ło ści
Związ ku za pew ne wie le efek tów po zo sta ło by tyl ko na pa -
pie rze w do ku men tach wal nych ze brań, w tym uchwa łach. 

Pre zy dium dzię ku je za rzą dom ROD i dział kow com za
wspar cie dzia łal no ści i za ak cep to wa nie po dej mo wa nych
ini cja tyw przez OZ PZD.  OZ PZD re spek tu je po sta no -
wie nia sta tu tu PZD § 6 pkt. 1, że ce lem PZD jest „roz wój
ROD w spo sób za pew nia ją cy je go człon kom i ich ro dzi -
nom ak tyw ny wy po czy nek i moż li wość pro wa dze nia
upraw ogrod ni czych przede wszyst kim na wła sne po trze -
by”, a jed nost ką or ga ni za cyj ną PZD jest ro dzin ny ogród
dział ko wy, któ ry re pre zen tu je or gan, ja kim jest za rząd
ROD po cho dzą cy z wy bo rów i peł nią cy spo łecz nie funk -
cje. Dla te go wszyst kie dzia ła nia po dej mo wa ne przez OZ
PZD przy ści słej współ pra cy z za rzą da mi ROD, to efek -
ty, z któ ry mi mo że my się po dzie lić.  

PRE ZES OZ PZD W LE GNI CY
/-/ inż. Elż bie ta Dzie dzic
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Ogród nasz po wstał w 1964 r. Za ło że niu ogro du za po -
cząt ko wa ły ta kie za kła dy jak Za kład Prze my słu Te re no -
we go, Wo do cią gi, Miej skie Przed się bior stwo Ko mu -
ni ka cji, Ino wro cław skie Przed się bior stwo Bu dow la ne.

Pierw szą gru pą ini cja tyw ną re pre zen to wa li p. Je rzy Ja -
siń ski, p. Jó zef Ma cie jew ski, p. Ja nusz Stę piń ski, p. Hen -
ryk Paw la czyk.

Pre zy dium Miej skiej Ra dy a kon kret nie Wy dział Go -
spo dar ki Ko mu nal nej w 1964 r. po dzie lił te ren przy 
ul. Szo sa Byd go ska. Te ren ten był czę ścio wo po lem upra -
wo wym a po zo sta łe łą ki i ba gna. Te ren ten był wy sy pi -
skiem gru zu, zie mi z ca łe go te re nu mia sta.

Pre zy dium przy dzie li ło spy chacz do wy rów na nia zie mi.
Na gór nej czę ści ogro du od stro ny szo sy byd go skiej roz -
po czę to przy dzie lać dział ki. Dział kę nr l otrzy mał p. Ja siń -
ski, któ rą upra wia do dnia dzi siej sze go.

Pierw szym pre ze sem dzia łek zo stał p. Ka miń ski Wło -
dzi mierz.

Z po mo cą przy szedł po now nie Urząd Mia sta i przy dzie -
lił słup ki oraz siat kę ogro dze nio wą na ogro dze nie ogro -
du. Dział ko wi cze w czy nie spo łecz nym wy ko na li pra ce
ogro dze nio wą.

W 1965 r. roz po czę to bu do wę sie ci wo do cią go wej już 
z wła snych fun du szy, czy li skła dek człon kow skich. Pra cę
przy wy ko pach wy ko na no w czy nie spo łecz nym. Dłu gość
na szej sie ci wo do cią go wej 1926 mb.

W 1966 r. na stę pu je zmia na pre ze sa Za rzą du zo sta je nim
p. Ko cie niew ski Sta ni sław. Po stę pu je szyb ki roz wój ogro -
du dzię ki ofiar nej pra cy wszyst kich dział ko wi czów. 
W tym cza sie ogród li czył już 170 dzia łek za go spo da ro -
wa nych a po wierzch nia ogro du wy no si ła 7,92 ha.

Za rząd pod kie row nic twem p. Ko cie niew skie go roz po -
czął przy go to wa nia do bu do wy świe tli cy ogro du, któ ra
mia ła słu żyć do spo tkań z dział kow ca mi.

W 1970 r. ro ku roz po czę to czy nem spo łecz nym oraz za
po mo cą władz Mia sta bu do wę Do mu Dzia łow ca. Po -
wierzch nia Do mu Dział kow ca wy no si 143 m2. Ma my na -
stę pu ją ce po miesz cze nia, sa la na uro czy sto ści, kuch nia,
biu ro, oraz 2 ma ga zyn ki.

Wy sił kiem wszyst kich człon ków i tę bu do wę do koń czo no.
Ży cie na dział kach się roz wi ja ło, lu dzie dłu żej chcie li

prze by wać na ogro dzie, ale był pro blem, bo nie moż na by -
ło przy go to wać ka wy, her ba ty, obia du. Za rząd wy stą pił 
z pro po zy cją pod łą cze nia ener gii elek trycz nej do al tan.

W 1987 r. roz po czę to sta ra nia o po zy ska nie prą du oraz
przy go to wa nie pla nu pod łą czeń. Po wstał Ko mi tet na cze -
le z Pre ze sem, któ ry za jął się za ku pem od po wied nich ma -
te ria łów za ze bra ne fun du sze przez człon ków Związ ku.

Pra ce ziem ne wy ko na li dział ko wi cze znów w czy nie

spo łecz nym. Pierw sze świa tło w al ta nach za bły snę ło 
w 1988 r. Na 215 dzia łek ma my prąd w 155 al ta nach.

Pan Ko cie niew ski był pre ze sem do ro ku 1995, z przy -
czyn zdro wot nych zre zy gno wał.

Na stęp nym Pre ze sem był p. Wła dy ko Jan i pia sto wał
sta no wi sko do ro ku 1997. 

Na ze bra niu Za rzą du 1997 r. no wym pre ze sem zo stał 
p. Do mań ski Jó zef i funk cję tę peł nił do ro ku 2002. Po wy -
bo rach na Wal nym Ze bra niu no wym pre ze sem zo stał p. Ta -
de usz Bar czak i peł nił tę funk cję do stycz nia 2004 r.. 
W m -cu stycz niu 2004 r. Za rząd po re zy gna cji przez p. Bar -
cza ka z peł nie nia funk cji pre ze sa, ze swo je go gro na wy brał
no we go pre ze sa P. Zo fię Speck – peł nią cą obo wiąz ki Prze -
wod ni czą cej Ko mi sji Re wi zyj nej, któ ra peł ni funk cję pre -
ze sa do obec nej chwi li. Pod czas pra cy pod kie row nic twem
p. Speck Zo fii Za rząd roz po czął wy ko ny wa nie no we go
ogro dze nia na szych dzia łek. W 2004 i 2005 r. wy mie ni li -
śmy 180 mb. siat ki, ople tli śmy na no wo bra my i furt ki. 
W 2005 r. dzię ki po mo cy Pre zy den ta Mia sta Pa na Ry szar -
da Brej zy, któ ry in ter we nio wał w Dy rek cji Za rzą du Dróg 
i Bu do wy Au to strad w Byd gosz czy ma my przej ście dla pie -
szych z ozna ko wa nia mi.

Z Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska przy Urzę dzie Mia sta
otrzy ma li śmy na sa dze nia (li gustr), któ re po sa dził Za rząd
w czy nie spo łecz nym two rząc stre fę ochron ną.

W 2005 ro ku zor ga ni zo wa li śmy spóź nio ne 40-le cie na -
szych dzia łek.

Od 1.12.2005 je ste śmy Ro dzin nym Ogro dem Dział ko -
wym. Zmia ny do ko na li śmy zgod nie z Usta wą z dn.
8.07.2005 Dz. U. 2005 nr 169 póz. 1419. Ma my Re gon i NIP.

W Związ ku z Usta wą trze ba by ło do ko nać zmian 
w Ban ku, ZUS, ENEA, Urzę dzie Mia sta, PZU, Skar bów ce.

W 2005 r. roz po czę to czę ścio wą wy mia nę sto łów na
świe tli cy. Po wo ła no Ko mi sję Ener ge tycz ną, któ ra nad zo -
ro wa ła prze gląd li nii ener ge tycz nej we wnątrz ogro do wej -
prze świe tle nie ka bli, usu wa nie awa rii, wy mia na skrzy nek
roz dziel czych, wy mia nę ka bla, wszyst ko wy ko na ła fir ma
„Usłu gi Elek trycz ne El woj”. Po zy ska li śmy spon so ra, któ -
ry dał nam 301 emul sji, 50 kg gip su, 25 kg gła dzi, pig men -
ty i 101 uni grun tu. Wy ko na li śmy z te go ma lo wa nie świet -
li cy. Za ku pi li śmy no we kar ni sze oraz in ne na pra wy bie żą ce.

W 2007 r. wy mie ni li śmy 200 mb, ru ry wo do cią go wej.
Pra cę wy ko na no przy udzia le dział ko wi czów tyl ko ko par -
ka wy ko pa ła ro wy do po ło że nia no wej ru ry. 

Od 2002 ro ku ma my par king dla na szych dział ko wi -
czów i go ści re stau ra cji Sa va na.

Za ku pi li śmy wy po sa że nie do świe tli cy fi ra ny, ob ru sy,
ser wet ki, pły tę, któ rą po cię to i za ło żo no na ścia ny, aby nie
nisz czyć ścian krze sła mi, wy mie nio no 3 ta bli ce in for ma -

XIV. Z KART HISTORII

1. 45-le cie Ogro du im. XX -le cia w Ino wro cła wiu
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cyj ne, czę ścio wo wy mie nio no pod licz ni ki w al ta nach. 
W 2008 r. wy ko na no re mont Do mu Dział kow ca i tak:

– wy mie nio no drzwi wej ścio we 2 szt,
– wy re mon to wa no, wy ma lo wa no, po ło żo no płyt ki 

w WC dam skim i mę skim,
– po kry to dach pa pą ter mo zgrze wal ną za ło żo no wen ty -

la tor i krat ki wen ty la cyj ne, ocie ple nie ko min ków,
– po nad to wy mie nio no siat kę od stro ny par kin gu przy

współ pra cy z re stau ra cją Sa va na,
– na zi mę za in sta lo wa no ste row nik prą du,
– wy po sa ży li śmy świe tli cę w no wy zle wo zmy wak i

drob ny sprzęt.
W 2009 r. już wy ko na li śmy na stę pu ją ce re mon ty: re -

mont pie ca w kuch ni, po ma lo wa li śmy bra my i furt ki,
prze nie sie nie skrzy ni ener ge tycz nej z dział ki nr 3 na dział -
kę nr 4 oraz ma lo wa nie kuch ni i za ple cza ku chen ne go.

Co ro ku or ga ni zu je my dla na szych dział kow ców 
w ogro dzie: Dzień Dział kow ca, Dzień Dziec ka, ogła sza -
my kon kurs na naj ład niej szą dział kę w ogro dzie? Wrę cza -
my na gro dy. Na sze dział ki zgła sza my na kon kurs
wo je wódz ki o „Naj ład niej szą dział kę”. Do tej po ry bra li -
śmy udział 5 ra zy w tym kon kur sie. Na si dział ko wi cze
otrzy mu ją w/w kon kur sie na gro dy. Wy stę pu je my rów nież
do Okrę go we go Za rzą du o od zna cze nia.

Co ro ku wrę cza my me da le na Dzień Dział kow ca.
Za rząd pra gnie po dzię ko wać Pa nu Pre zy den to wi za

wspa nia ły gest dla na szych dzia łek, bo co ro ku otrzy mu -
je my do ta cję z Urzę du. Za na szej ka den cji otrzy ma li śmy
6.600 zł. Pra gnie my rów nież po dzię ko wać Okrę go we mu
Za rzą do wi PZD w Byd gosz czy za do ta cję otrzy ma li śmy
5.700 zł. Są to du że pie nią dze dla na sze go ogro du. Zo sta -
ły za in we sto wa ne zgod nie z po trze ba mi ogro du.

Dzię ku je my
Pre zes Za rzą du
/-/ Zo fia Speck

Hi sto ria ROD im. Jed ność roz po czę ła się od pierw sze -
go ze bra nia w dniu 30.11.1979 r. szes na stu przed sta wi cie -
li ów cze snych za kła dów pra cy Ko sza li na, tj. Ko sza liń -
skie go Przed się bior stwa Bu dow nic twa Prze my sło we go,
Fa bry ki Ma szyn Bu dow la nych „BU MAR”, Za kła du Ma -
szyn i Urzą dzeń Tech nicz nych „UNI TRA -UNI MA”, Wo -
je wódz kie go Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej,
PRIIBP, Przed się bior stwa Go spo dar ki Miesz ka nio wej,
TRANS BUT, MIA STO PRO JEKT, KWMO, PO LMO -
ZBYT, Ko mu nal ne go Przed się bior stwa Re mon to wo -Bu -
dow la ne, Urzę du Miej skie go, któ rzy po dzie li li zgod nie 
z pla nem za go spo da ro wa nia 16,5 ha zie mi w Nie kło ni -
cach, prze ka za nych przez pań stwa Ha muł ków Sta ro stwu
Po wia to we mu w Ko sza li nie. Pro jekt za go spo da ro wa nia
prze ka za nych grun tów wy ko na ła mgr inż. E. Ser wat ka 
z MIA STO PRO JEK TU. 

Plan za go spo da ro wa nia prze wi dy wał po dział zie mi na
200 dzia łek i 10 dzia łek po re kul ty wa cji, co się do ko na ło
po 10 la tach. Obec nie wszyst kie dział ki ma ją wła ści cie li.
Z pierw sze go za ło ży ciel skie go skła du Za rzą du do trwał
Ste fan Pera, peł nią cy przez 17 lat funk cję pre ze sa z wy bo -
ru na prze mian z pierw szym pre ze sem i or ga ni za to rem
ogro du Ta de uszem Ła bu dziń skim i dru gi Wie sła wem Na -
pie ra czem, któ rzy te funk cje peł ni li przez 13 lat. Ci ostat -
ni po do świad cze niach wo jen nych w cza sie oku pa cji
nie miec kiej i po ko jo wej pra cy w Ko sza li nie (pierw szy 
w KPBP, a dru gi w MIA STO PRO JEK CIE) prze szli na
eme ry tu rę, prze ka zu jąc swo je dział ki dzie ciom. Ta de usz
Ła bu dziń ski dziś 86-let ni eme ryt przy był do Ko sza li na 
w 1964 r. W cza sie woj ny był żoł nie rzem I Ar mii WP 
i z sen ty men tem oraz wzru sze niem wspo mi na dro gę od

Le ni na aż po Ber lin. Słu żył w V Sa mo dziel nym Ar ty le -
ryj skim Roz po zna niu Po mia ro wym. 

Wa cław Na pie racz, uro dzo ny na zie mi san do mier skiej,
we wrze śniu 1941 r. w swo je uro dzi ny w wy ni ku ła pan ki
ulicz nej zor ga ni zo wa nej przez Niem ców zo stał wy wie zio -
ny na ro bo ty przy mu so we do Rze szy Nie miec kiej i przy -
dzie lo ny do pra cy w Kę dzie rzyń skich Za kła dach Che -
micz nych HER MAN GIE RYNG. W 1943 r. uciekł i prze -
by wał w oko li cach Włosz czo wej, gdzie za cią gnął się do
Ba ta lio nów Chłop skich i dzia łał w par ty zant ce. Od 1944 r.
pra co wał w Lu bli nie, a po 1945 r. od de le go wa ny do pra -
cy w Sta ro stwie Po wia to wym By tów. Po 4 la tach awan so -
wa ny na urzęd ni ka w Urzę dzie Wo je wódz kim w
Szcze ci nie, w któ rym pra co wał w la tach 1949–1950. Po
utwo rze niu wo je wódz twa ko sza liń skie go od de le go wa ny
na funk cję kie row ni ka kadr i szko le nia w Urzę dzie Wo je -
wódz kim w Ko sza li nie. Na stęp nie pra co wał do eme ry tu -
ry w MIA STO PRO JEK CIE. Za swo ją pra cę zo stał
uho no ro wa ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski, Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski,
Krzy żem Par ty zanc kim Ba ta lio nów Chłop skich oraz Od -
zna ka mi „Za za słu gi dla PZD” i Zło tą Od zna ką „Za słu żo -
ny Dział ko wiec”.

Przez 10–15 lat Za rzą dy wy bie ra ne przez ogół dział -
kow ców na 4-let nie ka den cje zaj mo wa ły się: bu do wą in -
fra struk tu ry ogro do wej, tj. gro dze niem ogro du, szklar -
nia mi, za go spo da ro wy wa niem dzia łek, re kul ty wa cją,
utwar dze niem ale jek ogro do wych, bu do wą al tan, elek try -
fi ka cją. W tych pierw szych la tach funk cjo no wa nia Za rzą -
du nie kie dy moż na by ło uzy skać po moc rze czo wą czy
fi nan so wą od ma cie rzy stych in sty tu cji na bu do wę in fra -

2. Hi sto ria ROD „Jed noÊç” w Nie kło ni cach
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struk tu ry ogro do wej, jak żu żel, pół fa bry ka ty, zbęd ne przy
pro duk cji, wy ko na nie nie któ rych pro jek tów bu dow la nych,
elek trycz nych, sa ni tar nych czy wod nych.

Pierw sze dział ki mia ły cha rak ter wa rzyw no -owo co wo -
-kwia to wy, przy kła dem jest dział ka nr 148 Han ny Szcze -
pań skiej.

Przez ostat nie czte ry 4-let nie ka den cje funk cję pre ze sa
peł ni Ste fan Pera, któ ry w po przed nich la tach 1979–1996
był za stęp cą pre ze sa lub człon kiem za rzą du. Ste fan Pera
od 1970 r. zwią za ny jest za wo do wo, ja ko in spek tor nad zo -
ru z Miej skim Za rzą dem Bu dyn ków Miesz kal nych w Ko -
sza li nie, a od 2004 r. ze BUD MAR Spół ką z o.o. (kie -
row nik re jo nu za rzą dza nia nr 2 w Ko sza li nie, ul. Zwy cię -
stwa 125).

Po pierw szych dzie siąt kach lat funk cjo no wa nia ogro du,
gdzie dział kow cy upra wia li głów nie wa rzy wa, kwia ty, zbie -
ra li owo ce, na stę pu je bar dziej dy na micz ny okres za rzą dza -
nia ogro dem. Za rząd wy stę pu je z wie lo ma ini cja ty wa mi
jak: w 2003 r. spo łecz na bu do wa po miesz czeń wła snych na
ze bra nia, spo tka nia, kon kur sy o ty tuł naj ład niej szej dział -
ki, or ga ni za cję wy staw naj do rod niej szych kwia tów, wa -
rzyw, owo ców, do żyn ki ogro du, ogni ska, wie czo ry
to wa rzy skie, szko le nia ogrod ni cze. Ogród z suk ce sa mi
uczest ni czy w ży ciu śro do wi ska, dniach dział ko wych, or ga -
ni zo wa nych przez Okrę go wy Za rząd PZD czy wła dze sa -
mo rzą do we po wia tu ko sza liń skie go czy mia sta.

Nie ist niał by te po miesz cze nia bez spo łecz ne go tech -
nicz ne go pro jek tu bu do wy wy ko na ne go przez mgr inż.
Jac ka Kró la, zię cia śp. Zbi gnie wa Ja błoń skie go i przy stą -
pie nia kil ku dział kow ców w 2003 r. do wy ko pu fun da -
men tów na pla cu bu do wy. A by li to: śp. Zbi gniew
Ja błoń ski, Ma rian Bie lec ki, Mie czy sław Wą sik, ów cze -
sny i obec ny pre zes ogro du Ste fan Pera i in ni. Prak tycz nie
wszyst kie pra ce fi zycz ne przy bu do wie wy ko na li sa mi
dział kow cy w czy nie spo łecz nym. Za ma te ria ły, trans port
pła ci li śmy pie niędz mi z do bro wol ne go opo dat ko wa nia się
dział kow ców 50zł/dział ka. Kwo tą 9000 zł wspar li nas
Kra jo wa Ra da PZD w War sza wie oraz Okrę go wy Za rząd
PZD w Ko sza li nie. Do tąd na bu do wę wy da li śmy 49 329
zł. Cią gle bo ry ka my się z bra kiem pie nię dzy na wy koń -
cze nie po miesz czeń so cjal no -sa ni tar nych i su fi tu w sa li
ze brań. Z bra ku po miesz czeń sa ni tar nych zmu sze ni je ste -
śmy na uro czy sto ści za ma wiać i opła cać prze no śne to a le -
ty, a na przy go to wa nie her bat, kaw ko rzy sta my z wo dy
bu tel ko wej. Sa lę kon fe ren cyj ną (ze brań) wy po sa ży li śmy
w sto ły, krze sła wy mie nia ne w ko sza liń skich in sty tu cjach.
Człon ko wie ogro du tak się przy zwy cza ili do swo ich po -
miesz czeń, że nie chcą ko rzy stać z in nych, bar dziej luk su -
so wych, jak choć by dzi siej sze ob cho dy 30-le cia. Za rząd
pro po no wał lo kal w mie ście na spo tka nie ju bi le uszo we, 
a dział kow cy się ne ga tyw nie do te go usto sun ko wa li.

Być mo że bu do wa po miesz czeń by ła by do dziś osta -
tecz nie ukoń czo na, gdy by nie ko niecz ność od pro wa dze nia
nad mia ru wo dy z zi mo wo -wio sen nych opa dów i roz to -
pów. W za le wa nych w la tach 1999–2003 20 dzia łek ni żej

po ło żo nych wcze śniej zre kul ty wo wa nych na le ża ło pil nie
od wod nić. Na dłu go ści 300 m wko pa no ru ry me lio ra cyj -
ne. Miej sca mi na 2m głę bo ko ści. Miej sca mi wo da zbie ra -
ła się do wy so ko ści 1,5 m, za le ga jąc przez 3 mie sią ce. 
W 2003 r. Za rząd ogro du pod jął na stęp ną ini cja ty wę od -
wod nie nia za le wa nych dzia łek, pra ce ziem ne, wy ko na ne
głów nie przez dział kow ców, któ rym po mo gły Urzę dy
Gmin ne w Świe szy nie i Bie sie kie rzu, do pro wa dzi ły do
od wod nie nia. Tak jak przy bu do wie po miesz czeń, część
kosz tów fi nan so wych po krył Za rząd ze skła dek, tak 
i w tym przy pad ku na kup no rur me lio ra cyj nych dział -
kow cy skła da li się po 6 zł/dział ka, co w kon se kwen cji na
ma te ria ły i trans port kosz to wa ło nas 7000 zł. Wdzięcz ni
je ste śmy wój tom gmin Świe szy no i Bie sie kierz za oka za -
ną po moc, co sta ło się po cząt kiem współ pra cy ogro du 
z or ga na mi sa mo rzą do wy mi.

Sa mo wy star czal ność fi nan so wa ogro du zmu sza do
oszczęd ne go go spo da ro wa nia skład ką dział kow ców, a są
to wy dat ki rzę du od 8–20 tys. zł na re mon ty in sta la cji
wod nych, urzą dzeń elek trycz nych, pomp głę bi no wych,
ogro dze nia itp. Ma te ria ły wy ko rzy sty wa ne 30 lat te mu nie
by ły naj wyż szej ja ko ści, dla te go też na le ży prze pro wa -
dzać re mon ty, a co za tym idzie ich wy mia nę.

Waż nym ele men tem pra cy za rzą du, wpi su ją cym się 
w hi sto rię ogro du, są kon kur sy na naj ład niej szą dział kę,
wy sta wę naj do rod niej szych kwia tów, wa rzyw, owo ców 
i prze two rów.

Do współ za wod nic twa o ty tuł „Mo ja naj pięk niej sza
dział ka” w la tach 2001–2009 przy stą pi ło 382 człon ków
ogro du, a na wy sta wach naj do rod niej szych plo nów eks -
po no wa ło w la tach 2000–2008 187 dział kow ców. Lau re -
ata mi kon kur sów o naj pięk niej szą dział kę ro ku od 2001
w ko lej no ści chro no lo gicz nej zo sta li:

1. Ma ria Bie lec ka
2. Bog dan Ma cha ła
3. Ste fan Stę pień
4. Bog dan Wa siak
5. Ma ria Woj cie chow ska
6. Hen ryk Do wgie le wicz
7. Edward Stro jek
8. Ja dwi ga Kur
9. Elż bie ta Pe try kow ska -Oleś
10. Edward Stro jek
Zwy cię stwa w szran kach o naj do rod niej sze owo ce, wa -

rzy wa, kwia ty w tych la tach zdo by li (czę sto wię cej niż je -
den raz):

1. Te re sa Po ty ra ło
2. Bar ba ra Kaź mier ska
3. Kry sty na i E. Szew czyk Ko ło dziej czyk
4. Z. Ka nia
5. Kry sty na Sko wyr ska
6. M. Mar cuch
7. Z. So lec ka
8. A. Ga jek
9. J. Krze szow ska
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10. Ha li na Ste fa now ska
11. Zbi gniew Pen cher kie wicz
12. He le na Wą sik
13. Te re sa Cie ślak
14. Ewa Syp ka
15. Ja dwi ga Kur
16. Bar ba ra Ko by larz
Wy róż nie ni otrzy ma li na gro dy rze czo we, ufun do wa ne

przez za rząd ROD bądź dy rek to ra KPPD Szcze ci nek S.A.
2 Skład Fa brycz ny w Ko sza li nie Bo gu mi łę Or czy kow ską.
Jest to je dy ne przed się biorstw, z któ rym uda ło się na wią -
zać współ pra cę i spon so ro wa nie nie któ rych przed się wzięć
ogro du jak es te ty ka i ład. 

Człon ko wie ROD „Jed ność” nie za skle pia ją się w gra -
ni cach swo je go ogro du, ale czę sto chęt nie i z suk ce sa mi
uczest ni czą w ży ciu spo łecz nym śro do wi ska ko sza liń skie -
go i oko lic. I tak w kon kur sach za go spo da ro wa nia i es te -
ty ki ogro du w okrę go wych i miej skich or ga ni zo wa nych
przez wła dze sa mo rzą do we po wia to we i miej skie oraz
Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie zaj mo wa li śmy na -
stę pu ją ce miej sca:

2002 r. – I miej sce – dy plom wy róż nie nia Ko sza liń skie -
go Sta ro sty Po wia to we go E. Woj ta li ka, 

2003r. – II miej sce – za za go spo da ro wa nie i es te ty kę
ogro du oraz II miej sce w kon kur sie do żyn ko wym po wia -
to wym ob fi to ści w Do brzy cy.

Na gro da Sta ro sty Ko sza liń skie go w kon kur sie naj pięk -
niej szy kosz owo co wo -kwia to wy na Do żyn kach Po wia -
to wych w Do brzy cy

II miej sce w kon kur sie po wia to wym Sta ro sty Ko sza liń -
skie go za za go spo da ro wa nie i es te ty kę ogro du. 

2004 r. – pierw sze miej sce w po wie cie Ko sza lin w kon -
kur sie za za go spo da ro wa nie i es te ty kę ogro du -na gro da
Sta ro sty Ko sza liń skie go Ry szar da Osio we go.

I miej sce w kon kur sie na naj ład niej sze sto isko wy sta -
wo we w Okrę go wym Dniu Dział kow ca – Świę cie Ogro -
dów – Po łczyn Zdrój 2004.

2005 r. – Okrę go we Do żyn ki w Bia ło gar dzie, I miej sce
od Ko sza liń skie go Sta ro sty Ry szar da Osio we go, w na gro -
dę do sta li śmy wy ka szar kę.

2006 r. – uczest ni czy li śmy w ko sza liń skim świę cie
dział kow ców (20.08.2006) na ryn ku sta ro miej skim 
(24 ogro dy bra ły udział). Dy plom za udział w wy sta wie
plo nów i ko sza ob fi to ści. 

2007 r. – nie bra li śmy udzia łu.
2008 r. – W okrę go wym dniu dział kow ca w Ko sza li nie

przy ul. Dwor co wej w wy ni ku ple bi scy tu zwie dza ją cych
na sze sto isko wy sta wo we za ję ło II miej sce; pierw sze miej -
sce w po wia to wym kon kur sie za za go spo da ro wa nie i es -
te ty kę ogro du – na gro da Sta ro sty Ko sza liń skie go 
R. Szew czy ka; IV miej sce w okrę go wym kon kur sie PZD
w Ko sza li nie za za go spo da ro wa nie i es te ty kę ogro du.
2009 – II miej sce za za go spo da ro wa nie i es te ty kę ogro du
– na gro da Sta ro sty Ko sza liń skie go Ro ma na Szew czy ka.

Łącz nie przy zna no nam 18 dy plo mów wy róż nień, gra -
tu la cyj nych i uzna nia.

Wie lo krot nie wy stę po wa li śmy do Pre zy den ta RP, klu -
bów par la men tar nych PiS i PO w obro nie usta wy o ogro -
dach dział ko wych z lip ca 2005 r. a Ste fan Pera, pre zes
ogro du, uczest ni czył, ja ko de le gat w I Kon gre sie PZD 
w War sza wie w lip cu br.

Pra sa re gio nal na jak i cen tral na „Dział ko wiec”, „Biu le -
tyn In for ma cyj ny” Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie opi -
sy wa ła pra cę na szych dział kow ców.

Od dwóch lat w swo ich pla nach pro pa gu je my mo der ni -
za cję za go spo da ro wy wa nia dzia łek, zmie nia jąc je na
dział ki wy po czyn ko wo -re kre acyj ne z tra dy cyj nych, wa -
rzyw no -owo co wych. Te mu ce lo wi słu żą szko le nia i in dy -
wi du al ne po ra dy spo łecz ne in struk to rów ogro du. Pro -
pa gu je my eko lo gicz ne na czy nia, prze twa rza nie plo nów
dział ko wych po przez pre zen ta cje oraz wy sta wy.

Na 209 ak tu al nych wła ści cie li dzia łek, 48 jest człon ka -
mi PZD od 1979 r. Pra cu ją i wy po czy wa ją, le cząc stre sy
za wo do we i ro dzin ne, miesz kań cy Ko sza li na i oko lic w
wie ku od 20 do 90 lat na na szych dział kach. Ci ostat ni to
na sza du ma, jak p. Teo fi la Ja siu niec, Lu dwik Dzier ża now -
ski, któ rych wy gląd dzia łek nie od bie ga zbyt nio od tych
naj no wo cze śniej szych.

W ROD „Jed ność” pa nu je współ dzia ła nie, co nie zna -
czy, że nie ma drob nych kon flik tów, ale ra dzi my so bie 
z ni mi, o czym świad czy pra ca za rzą du ogro du z wy bo ru
od 12 lat w nie zmie nio nym skła dzie, tj. Ste fan Pera -pre -
zes, Ma rian Bie lec ki -wi ce pre zes ds. tech nicz nych, Adam
Si wu la -wi ce pre zes ds. ad mi ni stra cyj nych, Li gia Szew -
czyk -praw nik, se kre tarz, Wan da Ko wal ska -księ go wa,
Zyg munt Czer nik, Teo dor Ku łak -od po wie dzial ni za ład,
po rzą dek i wła ści we za go spo da ro wa nie ogro du, Ma rek
Pasz kow ski -elek tryk. Go spo da rzem ogro du jest Ma ria
Bie lec ka. Po nad to dzia ła ogro do wa ko mi sja re wi zyj na w
skła dzie: Eu ge niusz Or czy kow ski, Wie sła wa Po la kow ska,
Ire na Stasz ków oraz ogro do wa ko mi sja roz jem cza w skła -
dzie: Jan Jan kow ski -prze wod ni czą cy, Jan Ma zu rek,
Edward Ko wal czyk -człon ko wie.

Naj wyż sze dział ko we od zna cze nie „Za słu żo ny dla Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców” nada ne przez Kra jo wą
Ra dę PZD w War sza wie otrzy ma li: Bo gu mi ła Or czy kow -
ska, Ta de usz Ła bu dziń ski – I pre zes, Wa cław Na pie racz 
– II pre zes, Teo dor Ku łak oraz obec ny pre zes ogro du -Ste -
fan Pera. 15 dział kow ców mo że być dum nych z otrzy ma -
nych w 30-le ciu ROD „Jed ność” Zło tych Od znak
„Za słu żo ny Dział ko wiec”. By ły to pra co wi te i owoc ne la -
ta funk cjo no wa nia ogro du pod kie run kiem wie lo let nie go
pre ze sa Ste fa na Pe ry.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją wie lo let ni od da ni człon -
ko wie za rzą du ogro du: Ste fan Pera, Li dia Szew czyk, Wie -
sła wa Po la kow ska, Teo dor Ku łak, Alek san dra Bier nac ka,
Je rzy Bry łow ski.

Z -ca Pre ze sa ROD „Jed ność” 
/-/ Adam Si wu la
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Ogrod nic two dział ko we przy cu krow niach, w Pol sce
po wsta wa ło już w la tach 1900-1930. Na tre nie by łe go za -
bo ru ro syj skie go sta li pra cow ni cy cu krow ni otrzy my wa li
dział ki o po wierzch ni 0,05 ha.

Pierw sze dział ki pra cow ni cy cu krow ni „GRY FI CE” 
w Gry fi cach otrzy ma li w 1959 ro ku po od da niu do użyt -
ku bu dyn ku przy uli cy No wot ki /obec nie Ar mii Kra jo wej
/i upo rząd ko wa niu te re nu po mię dzy uli ca mi No wot ki, Cu -
krow ni czą i Fa brycz ną. W ro ku 1959 od da no w użyt ko wa -
nie 12 dzia łek, ko lej ne w la tach na stęp nych aż do 1964 r.
/brak da nych o ilo ści dzia łek/. Tak po wstał pierw szy Pra -
cow ni czy Ogród Dział ko wy dla pra cow ni ków cu krow ni
„GRY FI CE” w Gry fi cach.

W ro ku 1978 te ren ogro du prze zna czo no pod bu dow -
nic two miesz ka nio we. By ło to bu dow nic two pa tro nac kie,
w któ rym oko ło 50% miesz kań prze zna czo nych by ło dla
pra cow ni ków cu krow ni. Z ini cja ty wy prze wod ni czą ce go
związ ku za wo do we go p. Zyg mun ta Ry chli ka oraz prze -
wod ni czą ce go ko mi sji so cjal no -by to wej p. Ry szar da Sta -
sza ka, przy po par ciu i po mo cy dy rek to ra cu krow ni p. mgr
inż. Sta ni sła wa Iwa na po wstał w kwiet niu 1979 ro ku Pra -
cow ni czy Ogród Dział ko wy dla pra cow ni ków cu krow ni
przy uli cy Pia stów, któ ry ist nie je do dzi siaj.

W la tach 1979–1988 człon ko wie Za rzą du sku pi li się na
opra co wa niu pro jek tu re gu la mi nu ogro du, do ko na no po -
mia ru każ dej dział ki, za ło żo no do ku men ta cję każ dej dział -
ki oraz opra co wa no plan za go spo da ro wa nia ogro du.

Z ini cja ty wy Za rzą du do pro wa dzo no na te ren ogro du
wo dę, ogro dzo no dział ki od stro ny uli cy Pia stów oraz 150
me trów od stro ny rze ki Re gi, za mon to wa no bra mę wjaz -
do wą na te ren ogro du.

W la tach 1989–1993 za mon to wa no dru gą bra mę wjaz -
do wą, po ło żo no no wy ru ro ciąg wod ny od hy dro for ni do
koń ca dzia łek tj. oko ło 600 me trów. Za ła twio no ze zwo le -
nie i wy ko na no do ku men ta cję na wy ko na nie par kin gu.
Wszyst kie te pra ce wy ko na no w ra mach pra cy spo łecz nej
na rzecz ogro du.

W ro ku 1991 sy tu acja fi nan so wa zmu sza dy rek cję cu -
krow ni do prze ka za nia mię dzy in ny mi te re nu ogro du do
dys po zy cji Urzę du Mia sta i Gmi ny Gry fi ce. Za rząd ogro -
du po wo łał 3-oso bo wy Spo łecz ny Ko mi tet Or ga ni za cyj ny
w ce lu prze pro wa dze nia ro ze zna nia o moż li wo ści zrze -
sze nia ogro du w Pol skim Związ ku Dział kow ców. W skład
Ko mi te tu we szli: p. Ry szard Sta szak, p. Kry sty na Po dol -
ska, p. Wie sław Woź niak. Ze spół ten przy po mo cy fi nan -
so wej dy rek cji cu krow ni do pro wa dził do po dzia łu
geo de zyj ne go zie mi i spo rzą dze nia pla nu sy tu acyj ne go te -
re nu ogro du. Po dłu gich i żmud nych roz mo wach, wy mia -
ną pism po mię dzy Urzę dem Mia sta i Gmi ny Gry fi ce,
cu krow nią „GRY FI CE” oraz Wo je wódz kim Za rzą dem
PZD w Szcze ci nie 15 kwiet nia 1994 ro ku zo sta ła pod pi -
sa na de cy zja o prze ka za niu na czas nie ogra ni czo ny na

rzecz PZD Za rzą du Wo je wódz kie go w Szcze ci nie dział ka
nr 109/1 o po wierzch ni 68.705 m2 po ło żo nej przy uli cy
Pia stów w Gry fi cach.

3 czerw ca 1994 ro ku od by ło się ze bra nie użyt kow ni ków
ogro du. W gło so wa niu jaw nym po sta no wio no przy stą pić
do Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Utrzy ma no na zwę
ogro du „CU KROW NIK”. Wy bra no no wy Za rząd. Przed
Za rzą dem po sta wio no za da nie, wy bu do wa nie „BU DYN -
KU ZA RZĄ DU”. Za da nie to wy ko na no 19 wrze śnia 1998
ro ku w trak cie uro czy sto ści „DNIA DZIAŁ KOW CA” na -
stą pi ło uro czy ste otwar cie bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go Za -
rzą du ROD „CU KROW NIK”. Wszyst kie pra ce zwią za ne
z bu do wą pro wa dzo ne by ły w ra mach pra cy na rzecz
ogro du.

Z chwi lą od da nia do użyt ku bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne -
go za rzą du na te re nie ogro du co rocz nie od by wa ją się spo -
tka nia dział kow ców z oka zji „DNIA DZIAŁ KOW CA”.
Dzię ki do brej współ pra cy z dy rek cją cu krow ni „GRY FI -
CE” na te re nie ogro du od by wa ły się spo tka nia człon ków
za kła do we go klu bu Ho no ro wych Daw ców Krwi, Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej oraz im pre zy z oka zji za koń cze nia
za wo dów węd kar skich pra cow ni ków cu krow ni.

Ko lej nym za da niem po sta wio nym przed Za rzą dem by -
ło prze pro wa dze nie elek try fi ka cji Ogro du. Za da nie to re -
ali zo wa no w la tach 2003–2006. Na te re nie ogro du
uło żo no 1600 m ka bla, za mon to wa no 9 szt. ZK na li nii
głów nej oraz 20 szt. ZK z licz ni ka mi w alej kach. Wszyst -
kie pra ce zwią za ne z elek try fi ka cją by ły wy ko na ne przez
sa mych dział kow ców w ra mach pra cy spo łecz nej na rzecz
ogro du. Na dzień dzi siej szy 74 dział ki po sia da ją ener gie.
Ist nie je moż li wość pod łą cze nia 100% dzia łek. 

Jesz cze trwa ły pra ce zwią za ne z elek try fi ka cją ogro du 
a Za rząd już czy nił sta ra nia z roz po czę ciem ko lej nej in -
we sty cji tj. do pro wa dze niem wo dy pit nej na te ren ogro du.
W ro ku 2005 zle co no wy ko na nie do ku men ta cji tech nicz -
nej. W ro ku 2006 zle co no wy ko na nie przy łą cza wo dy na
te ren ogro du. W ro ku 2007 za ku pio no ma te riał do bu do -
wy li nii głów nej, W ro ku 2008 pra ce ru szy ły peł ną pa rą.
Uło żo no 1420 m. rur i za mon to wa no 8 szt. za wo rów re gu -
lu ją cych do pływ wo dy na każ dą alej kę. Wszyst kie pra ce
zwią za ne z wy ko na niem wy ko pów, ukła da niem rur, mon -
ta żem ar ma tu ry oraz za sy pa niem wy ko pów pro wa dzo ne
by ły przez sa mych dział kow ców w ra mach pra cy na rzecz
ogro du pod nad zo rem człon ków Za rzą du.

Od 1995 ro ku zgła sza my nasz ogród do okrę go we go
kon kur su „Przo du ją cy Ogród Ro ku”. Naj więk szym osią -
gnię ciem na sze go ogro du w tym kon kur sie to 3 miej sce
zdo by te w 1999 ro ku.

Od 1995 ro ku co rocz nie or ga ni zu je my ogro do wy kon -
kurs „Pięk na Dział ka”. Od 2002 ro ku lau re aci na sze go
kon kur su zgła sza ni są do okrę go we go kon kur su „Wzo ro -
wa Dział ka” it. dział ka pań stwa Ka ta rzy ny i Sta ni sła wa
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Ciach za ję ła w 2002 ro ku 2 miej sce w la tach 2003, 2005,
2007 – 3 miej sce, 2004 ro ku dział ka pań stwa Kry sty ny 
i Je rze go Mań kow skich zo sta ła wy róż nio na, w 2006 ro ku
dział ka pań stwa Da nu ty i An drze ja Kasz lej za ję ła 3 miej -
sce, w 2008 ro ku dział ka pań stwa An ny i Ma riu sza Rze -
szot za ję ła 2 miej sce.

Nie moż na pi sać, mó wić o osią gnię ciach na sze go ogro -
du nie wspo mi na jąc na zwisk lu dzi, któ rzy po świę ci li swój
wol ny czas i za an ga żo wa li się w pra ce zwią za ne z dzia łal -
no ścią na sze go ogro du. W la tach 1959-2009 funk cje prze -
wod ni czą cych, wi ce prze wod ni czą cych, pre ze sów i wi ce-
pre ze sów Za rzą du peł ni li lub na dal peł nią: p. Jó zef Cie -
szyń ski, p. Ma rian Te re siak, p. Boh dan Zyg ma now ski, 
p. Wie sław Woź niak, p. Ry szard Sta szak, p. Sta ni sław
Ciach. W Za rzą dzie dzia ła li lub na dal dzia ła ją; p. Jan Spy -
cha ła, p. Lu dwik Ho lic ki, p. Sta ni sław Sper czyń ski, p.
Syl we ster Ant czak, p. Ka zi mierz Waw rzy niak, p. Piotr
Ma law ka, p. Zdzi sław Wisz niew ski, p. An drzej Ma tru nio -
nek, p. Ma rian Dzię giel, p. Je rzy Mań kow ski, p, Zdzi sław
Ka sak, p. Kry sty na Po dol ska, p. Krzysz tof Żół tek, p. Je -
rzy No wak, p. An drzej Szy mań ski.

W ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej dzia ła li lub na dal
dzia ła ją: p. Lu dwik Ho lic ki, p. Ma ria Frąsz czak, p. Wie -
sław Woź niak, p. Ry szard Sta szak, p. Je rzy Opie ka, p. Jó -

zef Ci choń, p. Elż bie ta Ba ka lar ska, p. Je rzy Ja nek, p. Kry -
sty na Szcze pan kie wicz, p. Zbi gniew Szy ja now ski, p. Mi -
ro sław Na ro jek, p. Jan Kacz mar ski, p. Ju liusz Kry wiel, 
p. Je rzy Stasz czyk, p. Krzysz tof Żół tek, p. Ste fan Ko pij, 
p. An drzej Ko ściel ny, p. Da ro sław Pro ko po wicz, p. Hen -
ryk Sze ter lak, p. Grze gorz Ożdzyń ski, p. Zbi gniew Fur -
ma niuk, p. An drzej Kasz lej, p. Wła dy sław Resz ka, 
p, An drzej Ma tru nio nek.

Ak tyw ność tych. osób w dzia ła niach na rzecz na sze go
Ogro du zo sta ła za uwa żo na i do ce nio na przez Okrę go wy
Za rząd PZD w Szcze ci nie oraz Kra jo wą Ra dę PZD 
w War sza wie:

– 41 osób po sia da brą zo wą od zna kę „Za słu żo ny Dział -
ko wiec”

– 10 osób po sia da srebr ną od zna kę „Za słu żo ny Dział ko -
wiec”

– 5 osób po sia da zło tą od zna kę „Za słu żo ny Dział ko -
wiec”

– 9 osób po sia da od zna kę „Za Za słu gi dla PZD”.
Ak tyw ność człon ków na sze go Ogro du zo sta ła za uwa -

żo na rów nież przez ak tyw szcze ciń skich dział kow ców.
Pre zes p. Wie sław Wol niak peł nił funk cje Człon ka Pre zy -
dium OZ PZD po przed niej ka den cji na to miast Wi ce pre zes
p. Sta ni sław Ciach jest Człon kiem Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej obec nej ka den cji.

Na pod sta wie da nych za war tych w ar chi wum ROD
„Cu krow nik” 

opra co wał Ry szard Sta szak, 
Wi ce pre zes ROD „Cu krow nik” w Gry fi cach


