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1

I. NADZWYCZAJNE XV POSIEDZENIE 
KRAJOWEJ RADY PZD

1. Informacja

2. Wystàpienie Prezesa Zwiàzku Eugeniusza Kondrackiego

W dniu 8 kwiet nia 2010 r. w War sza wie od by ło się nad -
zwy czaj ne XV 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 

Kondrac 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 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. Sy tu acja dział kow ców, ogro dów i Związ ku wy wo ła -

na wnio skiem Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go – Wy stą pie nie Pre ze sa Związ ku Eu ge -
niu sza Kon drac kie go.

5. Dys ku sja.
6. No we li za cja Uchwa ły Nr 8/V/2008 KR PZD z dnia

26 li sto pa da 2008 r. w spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa -
nia wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia spra woz dań fi -
nan so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD.

7. In ter pre ta cja sta tu tu PZD.
8. Za twier dze nie uchwał Pre zy dium KR PZD.
9. Spra wy or ga ni za cyj ne.
10. Pod ję cie uchwał.
11. Spra wy róż ne.
12. Za koń cze nie ob rad.

Ko mi sja Uchwał i Wnio sków
1. Syl we ster Chę ciń ski (Po znań)
Prze wod ni czą cy Ko mi sji
2. Sta ni sław Cho dak (Lu blin)
3. An to ni Ko strze wa (Ma zo wiec ki)

4. Wal de mar Le wan dow ski (Gdańsk)
5. Jó zef No ski (Ślą ski)
6. Ma rian Pa siń ski (Zie lo na Gó ra)
7. Jó zef Smo lis (Wro cław)

Po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD zo sta ło zwo ła ne w try -
bie nad zwy czaj nym w związ ku z wnio skiem I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go za skar ża ją cym 6 klu czo wych ar ty ku łów usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 r. Pre zes Związ ku
Eu ge niusz Kon drac ki przed sta wił ak tu al ną sy tu ację wy -
wo ła ną nie tyl ko wnio skiem do TK, ale tak że dzia ła nia mi
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, Naj wyż szej Izby Kon tro -
li, Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i służ ba mi nad zo ru bu dow -
la ne go. Przed sta wił rów nież spon ta nicz ną re ak cję dział-
kow ców i struk tur Związ ku na wnio sek Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go w po sta ci sta no wisk, ape li, li stów in dy wi du al -
nych i zbio ro wych. W dys ku sji na ten te mat głos za bra li
przed sta wi cie le 14 okrę gów. W wy stą pie niach przed sta -
wia li at mos fe rę wal nych ze brań, na któ rych dział kow cy
nie kry ją obu rze nia, szcze gól nie na pod wa ża nie ich praw

do upra wia nych dzia łek, a przede wszyst kim do ich pry -
wat ne go ma jąt ku na dział ce.

Przy ję te przez Kra jo wą Ra dę do ku men ty na ten te mat, tj.
• Sta no wi sko w spra wie skie ro wa ne go do Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

• Apel do dział kow ców i struk tur Związ ku.
• List uczest ni ków XV po sie dze nia KR PZD do Pierw -

sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Po wyż sze ma te ria ły zo sta ły opu bli ko wa ne w Biu le ty nie

Spe cjal nym Nr 3/2010. W tym Biu le ty nie opu bli ko wa no
tak że wy stą pie nia dział kow ców i struk tur Związ ku w tej
spra wie. Wszyst kie do ku men ty znaj du ją się na stro nie in -
ter ne to wej KR PZD – www.pzd.pl

„W obro nie ogro dów i dział kow ców”

W ostat nich ty go dniach wszyst kie struk tu ry Związ ku
wraz z ca łym śro do wi skiem dział kow ców wal czą w obro -

nie swo ich fun da men tal nych praw, pod wa żo nych przez
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry skie ro wał
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do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu za pi sów usta wy 
o ROD. Ini cja ty wa ta ude rza w pod sta wy funk cjo no wa nia
na sze go ru chu i wy mo gła na or ga nach PZD pod ję cie pil -
nych dzia łań w za ist nia łej sy tu acji. Nie zbęd ne za da nia zo -
sta ły wy pra co wa ne w dniach 23–24 mar ca br. pod czas
na ra dy człon ków władz kra jo wych i okrę go wych. Od te go
cza su szcze gól ną ak tyw ność prze ja wia Kra jo wa Ra da, któ -
ra - ja ko na czel ny i wio dą cy or gan Związ ku w trak cie ka -
den cji – pod ję ła na stę pu ją ce dzia ła nia:

• Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy ję ło w dniu 
25 mar ca br. sta no wi sko w spra wie za gro żeń dla praw
dział kow ców i ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych
wy ni ka ją cych z za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za pi sów usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych;

• Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję ło w dniu 
25 mar ca br. de cy zję do ty czą cą za dań dla struk tur PZD wy -
ni ka ją cych z za gro że nia dla usta wy o ROD;

• Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy ję ło w dniu 
25 mar ca br. przy ję ło do ku ment pt. „Zna cze nie za skar żo -
nych przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prze pi -
sów usta wy o ROD dla ist nie nia i trwa ło ści ru chu ogro-
d nic twa dział ko we go w Pol sce”;

• Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy ję ło w dniu 
25 mar ca br. sta no wi sko w spra wie nad zo ru nad Pol skim
Związ kiem Dział kow ców”, któ ry to do ku ment zo stał prze -
ka za ny nie tyl ko do struk tur PZD, ale prze sła no go rów -
nież do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, Mi ni stra In fra s-
truk tu ry oraz Pre zy den ta m. st. War sza wy;

• Wy stą pi li śmy do Mar szał ka i Wi ce mar szał ków Sej mu
oraz po słów SLD, PSL, PO i nie za leż nych z pi smem od no -
śnie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do
Try bu na łu, za łą cza jąc sta no wi sko Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy w tej spra wie, a tak że oce nę zna cze nia za skar żo nych
prze pi sów dla dział kow ców;

• In ten syw nie wy ko rzy sty wa na jest stro na in ter ne to wa
Kra jo wej Ra dy, gdzie na bie żą co pu bli ko wa ne są ak tu al no -
ści do ty czą ce ak tu al nej sy tu acji, a tak że za miesz cza ne są li -
sty, wy stą pie nia i ape le z te re nu w spra wie wnio sku do
Try bu na łu. Wszyst ko, co się dzie je wo kół tej spra wy po da -
je my do pu blicz nej wia do mo ści. Przy po mnę, że na na szej
stro nie in ter ne to wej te go sa me go dnia, kie dy uj rza ła świa -
tło dzien ne in for ma cja o zło że niu przez Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go uka zał
się ko mu ni kat Kra jo wej Ra dy na ten te mat. Od te go dnia
pu bli ku je się na stro nie in ter ne to wej każ dy do ku ment w tej
spra wie. Co raz wię cej za miesz cza nych jest tak że wy stą -
pień dział kow ców i struk tur Związ ku wszyst kich szcze bli.
Co raz wię cej na pły wa sta no wisk z wal nych ze brań spra -
woz daw czo – wy bor czych, co jest zro zu mia łe, bo naj więk -
sza ich ilość od bę dzie się w kwiet niu;

• Pro wa dzo na jest tak że sze ro ka współ pra ca z okrę go -
wy mi za rzą da mi, a w szcze gól no ści trwa prze ka zy wa nie
naj waż niej szych do ku men tów i in for ma cji.

Po wa ga obec nej sy tu acji wy ma ga po dej mo wa nia ko lej -
nych dzia łań w obro nie dział kow ców i ich ogro dów. Dzi -
siej sze ze bra nie Kra jo wej Ra dy jest szcze gól ną oka zją do
za pre zen to wa nia po glą dów na sze go śro do wi ska co do
ostat nie go ata ku na pra wa za pi sa ne w usta wie o ROD oraz
we zwa nia każ de go dział kow ca i wszyst kich sym pa ty ków
na sze go ru chu do wal ki o za cho wa nie w na szym kra ju
ogrod nic twa dział ko we go, któ re od po nad stu lat roz wi ja
się na pol skich zie miach. Dla te go też pro po nu je my, aby 
w dniu dzi siej szym Kra jo wa Ra da przy ję ła:  

• Sta no wi sko w spra wie skie ro wa ne go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych;

• Apel do dział kow ców i struk tur Związ ku;
• List otwar ty do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -

go;
• In ter pre ta cji sta tu tu PZD. Jest ona ko niecz na ze wzglę -

du na bar dzo waż ną spra wę zwią za ną z od by wa ją cy mi się
wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czo – wy bor czy mi. Py ta -
nie za da ne Kra jo wej Ra dzie brzmi: czy od wo ła ny czło nek
or ga nu Związ ku mo że być wy bra ny na prze wod ni czą ce go
wal ne go ze bra nia w cza sie, gdy obo wią zu je go sta tu to wy
za kaz wcho dze nia w skład or ga nów po cho dzą cych z wy -
bo ru? Aby od po wie dzieć na to py ta nie na le ży zdać so bie
spra wę z te go, jak waż na i od po wie dzial na jest funk cja
prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia, a więc naj wyż sze go
or ga nu PZD w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym. Sa mo
wal ne ze bra nie nie jest or ga nem po cho dzą cym z wy bo ru,
ale je go prze wod ni czą cy tak, dla te go uwa ża my, że ogra ni -
cze nie dla osób od wo ła nych, a więc nie wy ko nu ją cych
swych obo wiąz ków lub dzia ła ją cych na szko dę Związ ku,
win no roz cią gać się tak że na funk cje po cho dzą ce z wy bo -
ru, a więc rów nież na funk cję prze wod ni czą ce go wal ne go
ze bra nia.

Na na ra dzie w mar cu br. wy pra co wa li śmy za da nia dla
struk tur Związ ku, w tym dla Kra jo wej Ra dy. Bez po śred nio
po na ra dzie Pre zy dium KR wy da ło w tej spra wie De cy zję
uści śla ją cą za da nia Kra jo wej Ra dy i okrę go wych za rzą -
dów. Obec nie w Kra jo wej Ra dzie trwa ją pra ce i są w koń -
co wej fa zie nad przy go to wa niem ulot ki do dział kow ców
in for mu ją cej o za gro że niach praw dział kow ców wy ni ka ją -
cych z wnio sku do TK, da lej w krót kim cza sie za koń czy -
my pra ce nad dwo ma biu le ty na mi – je den, spe cjal ny,
bę dzie za wie rał wy stą pie nia w spra wie wnio sku do Try bu -
na łu, dru gi bę dzie biu le ty nem or ga ni za cyj nym, a więc mię -
dzy in ny mi za mie ści my w nim wszyst kie do ku men ty
przy ję te na dzi siej szym po sie dze niu KR. Tak jak co mie -
siąc uka że się też ma jo wy nu mer In for ma to ra Dział kow ca,
w któ rym bę dą naj bar dziej ak tu al ne wia do mo ści dla dział -
kow ców. 

Za kres dzia łań po dej mo wa nych przez Kra jo wą Ra dę
mu si być moż li wie sze ro ki. Dla te go oprócz dzia łań sta tu -
to wych, or ga ni za cyj nych i me dial nych, Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy wy zna czy ło po nad to za da nia o cha rak te rze ści śle
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praw nym, do któ rych na le ży przy stą pić w naj bliż szej przy -
szło ści. W tym wzglę dzie nie zbęd ne bę dzie do ko na nie ana -
li zy praw nej wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu, ze szcze gól nym uwzględ nie nie
za rzu tów sfor mu ło wa nych pod ad re sem za skar żo nych
prze pi sów usta wy o ROD. W dal szej fa zie mu si my wy stą -
pić ze sto sow nym wnio skiem o do pusz cze nie PZD do
udzia łu w po stę po wa niu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym w cha rak te rze stro ny. Ko niecz ne bę dzie rów nież prze -
ka za nie praw ne go sta no wi ska Związ ku do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go i ewen tu al nie
in nych uczest ni ków po stę po wa nia. Po wyż sze dzia ła nia są
nie zbęd ne i mu szą być pod ję te, je że li chce my sku tecz nie
bro nić dział kow ców, ogro dów i do rob ku na sze go ru chu.  

Usta lo ne na na ra dzie za da nia dla okrę gów, na stęp nie
usys te ma ty zo wa ne w po sta ci De cy zji Pre zy dium KR,
uzna li śmy za pil ne i by li śmy zgod ni, że trze ba na tych miast
przy stą pić do ich re ali za cji. Jest z tym bar dzo róż nie. 
W pil nym ter mi nie mia ły się od być po sie dze nia okrę go -
wych za rzą dów. W efek cie tyl ko kil ka OZ zwo ła ło swe po -
sie dze nia tuż po po sie dze niu KR, a resz ta? Czy to nie jest
naj waż niej sza te raz spra wa dla Związ ku? Do dnia dzi siej -
sze go tyl ko 5 okrę go wych za rzą dów za ję ło sta no wi ska w
spra wie wnio sku do Try bu na łu. W naj bliż szych dniach pla -
no wa ne są trzy po sie dze nia OZ. A resz ta na co cze ka? Weź -
cie pań stwo przy kład z wal nych ze brań, z in dy wi du al nych
dział kow ców. Wy star czy prze czy tać na stro nie in ter ne to -
wej KR, co my ślą na ten te mat. Nie si lą się na praw ne roz -
praw ki, tyl ko pi szą to co czu ją, co ich zda niem sta nie się z
do rob kiem ca łe go ru chu, ale prze cież z do rob kiem każ de -
go po je dyn cze go dział kow ca, każ dej dział ko wej ro dzi ny.
Po sie dze nia OZ mia ły być zwo ła ne w try bie pil nym dla
oce ny sy tu acji i usta le nia nie zbęd nych dzia łań. Pro szę wy -
ko nać de cy zję Pre zy dium KR i to w peł nym za kre sie. Za -
dań dla okrę gów jest tam wię cej, ale je że li bę dą wy ko -
ny wa ne w ta kim tem pie, to nie na le ży się spo dzie wać ich
po zy tyw nych efek tów.

W olsz tyń skiej Ga ze cie Wy bor czej 30 mar ca br. uka zał
się ar ty kuł pt. „Try bu nał Kon sty tu cyj ny spraw dzi pra wa
dział kow ców”, w któ rym przed sta wio no dzia ła nia R. Mi -
cha la ka i je go sto wa rzy sze nia w związ ku ze szcze ciń ską
spra wą G. Pisz czo ły. Na fo rum in ter ne to wym tej ga ze ty
za miesz czo no wnio sek sto wa rzy sze nia Mi cha la ka do Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go o wy stą pie nie do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go w spra wie spraw dze nia zgod no ści sze re gu
za pi sów usta wy o ROD z Kon sty tu cją RP. Uza sad nie nie
te go wnio sku sto wa rzy sze nia to przy kład ma ni pu la cji naj -
wyż sze go stop nia. Jest tam przede wszyst kim sze reg
kłamstw, po mó wień, ale i oskar żeń pod ad re sem Związ ku
o za bór mie nia. Nie ma nic, co od po wia da ło by rze czy wi -
ste mu sta no wi. Oto na gle sto wa rzy sze nie Mi cha la ka 
z Olsz ty na bie rze w obro nę żo nę zmar łe go dział kow ca 
z Okrę gu w Szcze ci nie, któ ra chce dział kę po mę żu, ale
nie chce być człon kiem Związ ku. W są dzie juz prze gra ła
spra wę, te raz Mi cha lak wy po wia da się dla Ga ze ty Wy bor -

czej, że to na sku tek je go in ter wen cji zo stał skie ro wa ny
wnio sek do Try bu na łu. Trze ba jed nak za kła dać, że wy stą -
pie nie sto wa rzy sze nia z Olsz ty na nie mia ło żad ne go wpły -
wu na zło że nie wnio sku do Try bu na łu, ale obec nie sta no wi
do brą pod kład kę dla Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go. In na spra wa, to sa me sto wa rzy sze nie. Z do tych cza so -
wej prak ty ki wy ni ka, że ca łe sto wa rzy sze nie to jed na oso ba
R. Mi cha lak. To źle, że ty le złe go dla dział kow ców, ogro -
dów i wresz cie usta wy o ROD mo że zro bić je den czło wiek,
któ ry za nic ma mi lio no wą spo łecz ność dział kow ców, 
a zro bi wszyst ko, aby usank cjo no wać swo je bez pra wie na
dział ce w ROD.

Do te go tak że ak tyw Związ ku wi nien się od nieść.
Na sze spra wy są w krę gu za in te re so wa nia po słów, 

o czym świad czą in ter pe la cje po sel skie w spra wie dzia łań
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry. To do wód na to, jak waż ne są
kon tak ty z par la men ta rzy sta mi i rze tel ne przed sta wia nie
im spraw dział kow ców, ogro dów i Związ ku. Z in ter pe la -
cja mi do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie pro po no wa -
nych zmian w usta wie o ROD wy stą pi li po sło wie KP
Le wi ca: Sta ni sław Stec, Wi told Gin towt -Dzie wał tow ski,
Wie sław Szcze pań ski. Za py ta nie w tej sa mej spra wie zło -
ży ła Po seł SDPL An na Bań kow ska. Od po wie dzi Mar szał -
ko wi Sej mu, za po śred nic twem któ re go to się od by wa,
udzie lił z upo waż nie nia Mi ni stra Pod se kre tarz Sta nu Ol -
gierd Dzie koń ski. Od po wie dzi są w za sa dzie jed no brz mią -
ce. Pan Dzie koń ski za pew nia, że w Mi ni ster stwie nie pro -
wa dzi się prac nad zmia ną usta wy o ROD, a je dy nie pro -
wa dzo ne są pra ce ana li tycz ne, aby okre ślić wa run ki nie -
zbęd ne dla roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Od po wie dzi no szą da tę 10 mar ca br., a więc spo rzą dzo ne
zo sta ły już po na szym spo tka niu z Wi ce mi ni strem, a dzi -
siaj mo że my oce nić, że to spo tka nie nie by ło owoc ne, 
a moż na na wet użyć zwro tu, że Pan Mi ni ster nie był z na -
mi szcze ry, szcze gól nie w spra wach, w któ rych wy stą pił
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Od po wiedź do RPO by ła
już spo rzą dzo na i pod pi sa na przez Wi ce mi ni stra przed na -
szym spo tka niem. Zna mien na jest też od po wiedź na in ter -
pe la cję po sła Sta ni sła wa Ste ca, któ ra do ty czy ła wy stą-
pie nia RPO w spra wie nad zo ru nad PZD. Pan Wi ce mi ni -
ster po wo łu je się w niej na od po wiedź udzie lo ną Rzecz ni -
ko wi. My tę od po wiedź zna my, ale nie od re sor tu in fra s-
truk tu ry, ale od RPO. Mi ni ster stwo po dzie li ło po gląd
Rzecz ni ka, że brak wy raź ne go za pi su w usta wie o ROD o
nad zo rze, nie da je moż li wo ści in ge ren cji w dzia łal ność
PZD ja kie mu kol wiek or ga no wi ad mi ni stra cji pu blicz nej,
tak że w ure gu lo wa nia sta tu to we. 

Do te go te ma tu od nio sło się Pre zy dium KR PZD w Sta -
no wi sku w spra wie nad zo ru, do dam tyl ko, że tak jak w in -
nych spra wach, w tej też Pan Mi ni ster się my li – w ure-
gu lo wa nia sta tu to we ma pra wo in ge ro wać sąd re je stro wy.
Czyż by RPO i Mi ni ster stwo In fra struk tu ry pod wa ża li je go
kom pe ten cje?

Od cza su I Kon gre su PZD 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 -



4

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. Trud no nie od nieść wra że nia, że
trwa swo iste po lo wa nie, w któ rym nie uczest ni czą już tyl -
ko po li ty cy, ale rów nież za an ga żo wa no naj wyż sze or ga ny
pań stwo we. Tak moż na po strze gać trwa ją cą od wie lu mie -
się cy kon tro lę NIK, któ ra jest pro wa dzo na no mi nal nie wo -
bec gmin, a fak tycz nie skie ro wa na zo sta ła na dzia łal ność
na szych struk tur. Do te go ce lu za przę gnię to rów nież or ga -
ny bu dow la ne, któ re na te re nie ca łe go kra ju prze pro wa -
dza ły in spek cję w ogro dach. I choć me to dy te bu dzą
sprze ciw, to jed nak nie sta no wią szcze gól ne go za sko cze -
nia, sko ro zo sta ły wsz czę te po usil nych za bie gach po słów
PiS, któ rym ko lej ny już raz nie uda ło się usta wo wo zli kwi -
do wać Związ ku, zna cjo na li zo wać je go ma jąt ku i spry wa -
ty zo wać ogro dy dział ko we. 

Czy za tem w tym kon tek ście moż na ina czej oce niać
ostat nio ob ser wo wa ną ak tyw ność Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich w spra wie ogro dów dział ko wych? Spra wa nad -
zo ru nad PZD zo sta ła szyb ko wy ko rzy sta na me dial nie
prze ciw ko Związ ko wi, któ ry uka zu je się ja ko or ga ni za cję
bę dą cą „po za pra wem”, co jest zwy kłym kłam stwem. Tym
bar dziej, że PZD pod le ga obec nie praw ne mu nad zo ro wi
na pod sta wie usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, co zo -
sta ło wy ka za ne przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
w sta no wi sku „w spra wie nad zo ru nad Pol skim Związ kiem
Dział kow ców”. Zresz tą sam Rzecz nik do nie daw na po -
dzie lał ten po gląd, po czym na gle od nie go od stą pił, co da -
ło mu pre tekst do żą da nia zmia ny usta wy o ROD. Nie
na le ży się bo wiem łu dzić, że in ny jest cel ca łej tej ini cja -
ty wy. Kwe stia nad zo ru lub dru gie go ter mi nu są tyl ko po -
zo rem, ma ją cym uza sad nić ko niecz ność zmian prze pi sów
ko rzyst nych dla dział kow ców. Ma so wa re ak cja na sze go
śro do wi ska świad czy tyl ko o tym, że dział kow cy nie po -
zwa la ją so bą ma ni pu lo wać. Licz ne wy stą pie nia i pro te sty
z te re nu ca łe go kra ju uka za ły po gląd pa nu ją cy wśród dział -
kow ców. Zmu si ły też Rzecz ni ka do udzie la nia od po wie -
dzi i usto sun ko wy wa nia się do za rzu tów kie ro wa nych
przez śro do wi sko dział ko we pod je go ad re sem.

Od sze re gu lat na sy tu ację ma ją wpływ sto wa rzy sze nia
po wo ła ne przez by łych dzia ła czy PZD, al bo dział kow ców,
któ rzy chcą w ten spo sób za ła twić swo je pry wat ne spra -
wy, naj czę ściej sa mo wo le bu dow la ne, za miesz ki wa nie, za -
mel do wa nie, ale tak że pró ba prze ję cia grun tu od PZD 
i je go ma jąt ku na te re nie ROD. Ta kie są mo ty wy po wsta -
wa nia sto wa rzy szeń, z któ ry mi po tem pro wa dzą de ba ty po -
sło wie, a tak że róż ne or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Me dia z ko lei uwa ża ją te sto wa rzy sze nia za wy raz de mo -
kra tycz nej wal ki o wol ność. Py ta nie tyl ko – czy ją? Sto wa -
rzy sze nie R. Mi cha la ka po wsta ło, bo za miesz kał w wil li
wy bu do wa nej na dział ce w ROD. Gdy Zwią zek nie zgo dził
się na prze ka za nie mu pra wa do grun tu i sprze ci wił się je -
go za mel do wa niu, za ło żył sto wa rzy sze nie. W Byd gosz czy
ta ki sam był mo tyw po wsta nia sto wa rzy sze nia. W ROD
„Bia ła Brzo za” w Ma zo wiec kim z ko lei wła sna po li ty ka
fi nan so wa i dą że nie sa mo władz twa w naj lep szym sty lu.

Czy in ne by ły mo ty wy w Śro dzie Wlkp., a ostat nio w Swa -
rzę dzu? Ta kie sa me. W Swa rzę dzu „obroń cy” de mo kra cji
chcie li ją wpro wa dzać, bi jąc ko bie tę i star sze go czło wie ka,
bo mie li czel ność po dzie lić po gląd or ga nów okrę go wych 
o sa mo wo lach bu dow la nych i in nych do ko na niach grup ki
osób z te go ROD.

Obec nie ma my ko lej ne go po krzyw dzo ne go, któ ry wy -
stą pił na wet o de le ga li za cję PZD. To dział ko wiec z Wał -
brzy cha z naj więk sze go ogro du w Okrę gu Su dec kim. Za
kra dzie że na te re nie ROD ob wi nia przede wszyst kim Pre -
ze sa Za rzą du te go ROD i Pre ze sa PZD. Z ko lei sto wa rzy -
sze nie R. Mi cha la ka nie by wa le uak tyw ni ło się w obro nie
strasz nie po krzyw dzo nej G. Pisz czo ły z okrę gu w Szcze -
ci nie. Dla cze go? Bo ten kie ru nek za czy na ją pre zen to wać
wszy scy, któ rym już nie po dro dze ze Związ kiem. Te raz to
już Zwią zek krę pu je ich, bo co chcie li to zro bi li, al bo ma -
ją za miar zro bić. Wnio sek ich jest ta ki sam. Chcą otrzy -
mać dział kę w ROD, ale nie chcą być człon kiem PZD.
Chcą mieć wszyst kie pra wa przy na leż ne dział kow com, ale
nie chcą mieć żad nych obo wiąz ków – tak wy glą da de mo -
kra cja i wol ność w ich po ję ciu. Za nich ma ją pła cić i ro bić
ci, co chcą na le żeć do PZD. Spra wa G. Pisz czo ły jest wręcz
ku rio zal na. Ma pra wo pierw szeń stwa do dział ki po zmar -
łym mą żu, chce z te go pra wa sko rzy stać, ale nie chce być
człon kiem PZD. To do kład nie ob ra zu je ca ły me cha nizm
dzia ła nia - z jed nej stro ny chce sko rzy stać z przy wi le jów,
ja kie gwa ran tu je wy łącz nie pra wo wy ni ka ją ce z człon ko -
stwa w PZD, bo wiem gdy by jej mąż użyt ko wał dział kę np.
od gmi ny, nie mia ła by żad nych praw, bo wiem użyt ko wa -
nie nie jest dzie dzicz ne i wy ga sa wraz ze śmier cią użyt -
kow ni ka. Tyl ko związ ko we pra wo da je moż li wość
prze ję cia dział ki po zmar łym człon ku Związ ku, co gwa -
ran tu je usta wa o ROD. Tak więc chęt nie czer pią ko rzy ści,
a obo wiąz ków uni ka ją - to de wi za tych obroń ców de mo -
kra cji.

Po wyż sze wska zu je, że po dej mo wa ne są roz ma ite dzia -
ła nia, któ re zmie rza ją do jed ne go ce lu - uchy le nia usta wy
i ubez wła sno wol nie nie Związ ku. Tak też na le ży oce niać
ini cja ty wę Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry
dą ży do uchy le nie trzo nu usta wy o ROD. Wy raź nie ob ra -
no me to dę, po zwa la ją cą zmie nić pra wo z po mi nię ciem
nor mal nej ścież ki le gi sla cyj nej, któ ra pod le ga kon tro li spo -
łecz nej. Do tych cza so we dzia ła nia nie od nio sły bo wiem po -
żą da nych efek tów ze wzglę du na po wszech ny opór pol-
skich dział kow ców, któ rzy jed no znacz nie opo wia da ją się
za nie na ru szal no ścią usta wy o ROD oraz ist nie niem sil nej
i zin te gro wa nej or ga ni za cji bro nią cej ich praw. Ta ką wo lę
wy ra zi li skła da jąc 619 ty się 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 zmie rza do przy go to wa nia grun tu
pod ob szer ną zmia nę pra wa do ty czą ce go dział kow ców 
i ogro dów. Zmia na ta jest od daw na pla no wa na na po li -
tycz nie do god ny czas. 

War to się za sta no wić, któ ra opcja po li tycz na stoi za tą
ma kia we licz ną ini cja ty wą - PiS, PO, czy też in ne par tie?
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Dzi siaj mo że my się te go do my ślać, ale naj bliż sza przy -
szłość udzie li dział kow com od po wiedź na to py ta nie 
i wska że im, ko mu naj bar dziej za le ży na li kwi da cji ogro -
dów i ca łe go ru chu dział ko we go w Pol sce.

Na chwi lę obec ną co raz wię cej pro te stów, ape li i in nych
wy stą pień pły nie z te re nu ca łe go kra ju w spra wie za skar -
że nia prze pi sów usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Dział kow cy i struk tu ry Związ ku są obu rze ni tą ini cja ty wą
i ma so wo da ją te mu wy raz. Licz nie wy stę pu ją rów nież do
sa me go Try bu na łu z proś ba mi i ape la mi o nie uwzględ nia -
niu za rzu tów do ty czą cych usta wy o ROD. Pi sma te nie po -
zo sta ją bez echa. W od po wie dzi Biu ro Try bu na łu Kon sty -

tu cyj ne go in for mu je, że obec nie trwa prze ka zy wa nie sta -
no wisk uczest ni ków po stę po wa nia ce lem kom ple to wa nia
akt spra wy. Rów nież wy stą pie nia dział kow ców są prze ka -
zy wa ne sę dziom Try bu na łu, któ rzy dzię ki te mu ma ją moż -
li wość za po zna nia się z od czu cia mi i po glą da mi sa mych
za in te re so wa nych. Dla te go też war to za chę cić wszyst kich
dział kow ców, wal ne ze bra nia i in ne or ga ny Związ ku do
kie ro wa nia pe ty cji i wy ra ża nia swo je go zda nia co do wnio -
sku i za rzu tów wy su nię tych wo bec usta wy o ROD skie ro -
wa nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Są to dzia ła nia
po trzeb ne i waż ne, któ re mo gą się przy czy nić do za cho -
wa nia usta wy gwa ran tu ją cej ist nie nie i roz wój ogro dów
dział ko wych w Pol sce.

3. Uchwały KR PZD

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

z dnia 8 kwiet nia 2010 r.
w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD

Przed mio to we za gad nie nie praw ne wy ni kło z ko niecz -
no ści do pre cy zo wa nia ak tu al ne go brzmie nia § 50 ust. 6
sta tu tu PZD, a wy ni ka z py tań za rzą dów ROD i okrę go -
wych za rzą dów PZD w związ ku z od by wa ny mi wal ny mi
ze bra nia mi spra woz daw czo - wy bor czy mi w ROD. 

Wska za ny wy żej § 50 ust. 6 sta tu tu PZD sta no wi, że
„Od wo ła ni człon ko wie or ga nów nie mo gą wcho dzić do
koń ca na stęp nej ka den cji w skład or ga nów PZD po cho -
dzą cych z wy bo rów”. Py ta nie za tem brzmi, czy funk cję
prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia moż na uznać za or -
gan po cho dzą cy z wy bo ru.

W § 41 ust. 1 sta tu tu PZD jest stwier dze nie, że „Or ga ny
PZD po cho dzą z wy bo rów, za wy jąt kiem wal ne go ze bra -
nia”. Wal ne ze bra nie za tem, ja ko or gan PZD wy mie nio ny
w § 40 pkt. 1 sta tu tu PZD, nie jest or ga nem Związ ku po -
cho dzą cym z wy bo ru. Od no si się to do ca łe go wal ne go ze -
bra nia i po twier dze niem ta kie go sta nu jest sto sow ne
wy łą cze nie ogra ni czeń uczest nic twa w or ga nach Związ ku
współ mał żon ków za war te w § 42 ust. 4 sta tu tu PZD. Jed -
nak funk cja prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia to nie to
sa mo co ca łe wal ne ze bra nie, w któ re go pra wo udzia łu ma -

ją wszy scy człon ko wie PZD w ROD. Funk cja prze wod ni -
czą ce go wal ne go ze bra nia pod le ga ta kim sa mym ogra ni -
cze niom jak funk cja prze wod ni czą ce go kon fe ren cji
de le ga tów i prze wod ni czą ce go zjaz du okrę go we go i kra jo -
we go - ogra ni cze nia te wy ni ka ją wprost z § 42 ust. 5 sta -
tu tu PZD. Funk cja prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia,
tak jak kon fe ren cji de le ga tów i zjaz dów, po cho dzi z wy -
bo ru. Je śli cho dzi o kon fe ren cję de le ga tów i zjaz dy (okrę -
go we i kra jo wy) są to or ga ny PZD po cho dzą ce z wy bo ru,
a więc de le ga tem na kon fe ren cję (zjazd) nie mo że zo stać
wy bra na oso ba od wo ła na z or ga nu PZD przez okres okre -
ślo ny w § 50 ust. 6 sta tu tu PZD. W tych or ga nach PZD ten
pro blem nie wy stę pu je. Ina czej wy glą da sy tu acja pod czas
wal ne go ze bra nia. Uczest ni kiem wal ne go ze bra nia na pra -
wach człon ka zwy czaj ne go mo że być oso ba od wo ła na 
z or ga nu PZD, po nie waż wal ne ze bra nie w ROD nie po -
cho dzi z wy bo rów - pra wo udzia łu nie za le ży od wy bo rów,
ale przy słu gu je każ de mu człon ko wi zwy czaj ne mu PZD 
w da nym ROD.

Ro la i za da nia, a tak że od po wie dzial ność prze wod ni czą -
ce go wal ne go ze bra nia jest ta ka sa ma, jak prze wod ni czą -

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po roz po zna niu na stę pu ją ce go za gad nie nia praw ne go: 
„Czy od wo ła ny czło nek or ga nu Związ ku w trak cie trwa nia ka ren cji okre ślo nej w § 50 ust. 6 sta tu tu PZD mo że 

spra wo wać funk cję prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia człon ków ROD?”
na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt. 5 sta tu tu PZD stwier dza co na stę pu je:

Nie do pusz czal ne jest spra wo wa nie funk cji prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go lub spra -
woz daw czo - wy bor cze go przez oso bę od wo ła ną z funk cji człon ka or ga nu PZD na mo cy § 50 ust. 1 sta tu tu PZD

do koń ca na stęp nej ka den cji po od wo ła niu.

UZA SAD NIE NIE
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ce go kon fe ren cji de le ga tów w ROD. W cza sie trwa nia wal -
ne go ze bra nia je go prze wod ni czą cy – po cho dzą cy z wy -
bo rów bez po śred nich – jest naj wyż szą wła dzą w ROD. Do
je go za dań na le ży m. in. czu wa nie nad zgod nym z pra wem
prze bie giem wal ne go ze bra nia, a w spra wach nie ure gu lo -
wa nych pra wem związ ko wym (dot. wal nych ze brań) je go
głos jest de cy du ją cy. Na cze le naj wyż sze go or ga nu PZD
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym nie mo że za tem stać
oso ba, któ ra zo sta ła od wo ła na wcze śniej z or ga nu Związ -
ku za nie wy ko ny wa nie obo wiąz ków lub za dzia ła nie na
szko dę Związ ku - tyl ko ta kie przy czy ny mo gą być pod sta -
wą od wo ła nia z człon ka or ga nu PZD. W rów no le głym or -
ga nie PZD – w kon fe ren cji de le ga tów ta ka sy tu acja nie
mia ła by miej sca, gdyż już na ze bra niu w ko le nie mo gła -
by być wy bra na na de le ga ta na kon fe ren cję de le ga tów oso -
ba, od wo ła na z or ga nu PZD.

Dla te go też, choć wal ne ze bra nie nie jest or ga nem po -
cho dzą cym z wy bo ru, pra wa i upraw nie nia mu szą być
rów ne dla uczest ni ków za rów no wal ne go ze bra nia, jak 

i or ga ni zo wa nej al ter na tyw nie w więk szych ogro dach kon -
fe ren cji de le ga tów. Za da nia tych or ga nów w ROD są do -
kład nie ta kie sa me, a róż ni je tyl ko for ma or ga ni za cyj na, 
a więc nie mo gą mieć za sto so wa nia róż ne kry te ria do prze -
wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia i prze wod ni czą ce go kon -
fe ren cji de le ga tów. 

Kra jo wa Ra da PZD uzna ła, że ogra ni cze nia bier ne go pra -
wa wy bor cze go ma ją na ce lu uchro nie nie dział kow ców
przed ewen tu al ny mi ne ga tyw ny mi skut ka mi wy peł nia nia
funk cji przez oso by, któ re de cy zją upraw nio nych or ga nów
Związ ku zo sta ły od wo ła ne z or ga nów PZD, bo wiem nie
wy ko ny wa li swo ich obo wiąz ków, czy też dzia ła ły na szko -
dę Związ ku. Dla te go nie ma żad ne go ty tu łu, aby od mien nie
trak to wać prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia od prze -
wod ni czą ce go kon fe ren cji de le ga tów i ogra ni cze nie bier -
ne go pra wa wy bor cze go wy ni ka ją ce z § 50 ust. 6 do ty czy
w ca łej roz cią gło ści prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia,
ja ko naj waż niej szej w ROD funk cji po cho dzą cej z wy bo ru
pod czas trwa nia wal ne go ze bra nia człon ków ROD.

War sza wa, dnia 8 kwiet nia 2010 r.

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES
/-/Sta ni sław CHO DAK

WI CE PRE ZES
/-/Antoni KOSTRZEWA

WI CE PRE ZES
/-/Wincenty KULIK

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

z dnia 8 kwiet nia 2010 r.
w spra wie zmia ny uchwa ły nr 8/V/2008 w spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by

spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD

Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2
pkt. 14 i 17 Sta tu tu PZD w związ ku z art. 3 ust. 1 pkt. 12 
i 15 usta wy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o ra chun ko wo ści
(tekst jed no li ty Dz. U. 02.76.694 ze zm.) oraz art. 33 usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. 05.169.1419 ze zm.), po sta na wia: 

§ 1
Zmie nić treść uchwa ły nr 8/V/2008 Kra jo wej Ra dy Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 26 li sto pa da 2008 r.
w spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na
po trze by spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych przez jed -
nost ki or ga ni za cyj ne PZD, w ten spo sób, że: 

§ 1 ust 2 otrzy mu je brzmie nie: „Przy spo rzą dza niu spra -
woz da nia fi nan so we go przez wła ści wą jed nost kę or ga ni za -
cyj ną PZD pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go wska za ne w ust.
1 uj mo wa ne jest w in for ma cji do dat ko wej spo rzą dza nej na
pod sta wie da nych wy ni ka ją cych z ewi den cji po za bi lan so wej”.

§ 2 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie: „Wzór for mu la rza ewi -
den cji po za bi lan so wej dla jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD
ko rzy sta ją cej z pra wa nie od płat ne go użyt ko wa nia wie czy -
ste go sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły”.

§ 4 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie: „Obo wią zek wy ka za nia
w in for ma cji do dat ko wej da nych wy ni ka ją cych z ewi den cji
po za bi lan so wej, o któ rej mo wa w § 2 ust. 1 ni niej szej
uchwa ły, do ty czy spra woz dań fi nan so wych jed no stek or -
ga ni za cyj nych PZD po cząw szy od 2010 r.”

§ 2
Zo bo wią zać Pre ze sa PZD do ogło sze nia w Biu le ty nie In -

for ma cyj nym PZD tek stu jed no li te go uchwa ły wska za nej
w § 1 wraz z za łącz ni kiem. 

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 paź dzier ni ka 2010 r. 

War sza wa, dnia 8 kwiet nia 2010 r.
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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 36/2010 z dnia 11 mar ca 2010 r. Pre zy -

dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Za rzą du
ROD im. T. Ko ściusz ki w Gdy ni od Uchwa ły nr 4/01/2009,
mo cą któ rej uwzględ nio no od wo ła nie i uchy lo no za skar żo -
ną uchwa łę.

2. Uchwa łę nr 51/2010 z dnia 25 mar ca 2010 r. Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Za rzą du
ROD „Bra tek” w El blą gu od uchwa ły nr 32/2009 z dnia
17 li sto pa da 2009 r. i 34/2009 z 18 grud nia 2009 r. Pre zy -
dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu, mo cą któ rej
uwzględ nio no od wo ła nie i uchy lo no uchwa łę nr 32/2009
Pre zy dium OZ w El blą gu, stwier dzo no nie waż ność
uchwa ły nr 34/2009 Pre zy dium OZ w El blą gu oraz prze -
ka zać spra wę do po now ne go roz pa trze nia przez pre zy dium
OZ w El blą gu.

3. Uchwa łę nr 53/2010 z dnia 25 mar ca 2010 r. Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Pań stwa
An ny i Wła dy sła wa Bie lasz ka od uchwa ły nr 63/2009 Pre -
zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go PZD, 

mo cą któ rej uchy lo no przed mio to wą uchwa łę i prze ka zać
spra wę do po now ne go roz pa trze nia te mu or ga no wi.

4. Uchwa łę nr 54/2010 z dnia 25 mar ca 2010 r. Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia od uchwa -
ły Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia man da tów człon ków
Za rzą du ROD „Lot nik” w Miel cu, mo cą któ rej uchy lo no
za skar żo ną uchwa łę.

5. Uchwa łę nr 60 /2010 r. z dnia 07 kwiet nia 2010 r. Pre -
zy dium Kra jo wej ra dy PZD w spra wie stwier dze nia nie -
waż no ści uchwa ły nr 31/2009 Za rzą du ROD „San” 
w Sta lo wej Wo li z dnia 3 paź dzier ni ka 2009 r., mo cą któ -
rej stwier dzo no nie waż ność przed mio to wej uchwa ły.

6. Uchwa łę nr 61/2010 z dnia 07 kwiet nia 2010 r. Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Jó ze fa
Ku skow skie go od uchwał Pre zy dium Okrę go we go Za rzą -
du w Gdań sku, mo cą któ rej uwzględ nio no od wo ła nie 
i uchy lo no za skar żo ne uchwa ły oraz stwier dzo no nie waż -
ność uchwa ły nr 31/12/2009 Pre zy dium Okrę go we go Za -
rzą du PZD w Gdań sku.

§ 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

WI CE PRE ZES
/-/Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

SEKRETARZ
/-/Wiesław SAWICKI

UCHWA ŁA Nr 3/XV/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 8 kwiet nia 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

War sza wa, dnia 8 kwiet nia 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 4/XV/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 8 kwiet nia 2010 r.
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
w opar ciu o § 47 pkt 1 sta tu tu PZD, w związ ku ze zło żo ną
w dniu 15 mar ca 2010 r. pi sem ną re zy gna cją, stwier dza

wy ga śnię cie man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy p. Ja na Ku -
ta z dniem zło że nia re zy gna cji.

War sza wa, dnia 8 kwiet nia 2010 r.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
w opar ciu o § 47 pkt. 2 w związ ku z § 30 ust. 1 pkt. 1 sta -
tu tu PZD, w związ ku z usta niem człon ko stwa w Pol skim

Związ ku Dział kow ców stwier dza wy ga śnię cie man da tu
człon ka Kra jo wej Ra dy Hen ry ka Sza fra now skie go.

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

z dnia 8 kwiet nia 2010 r.
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

War sza wa, dnia 8 kwiet nia 2010 r.

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

SEKRETARZ
/-/Wiesław SAWICKI

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

SEKRETARZ
/-/Wiesław SAWICKI

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
w opar ciu o § 47 pkt 1 sta tu tu PZD, w związ ku ze zło żo ną
w dniu 08 kwiet nia 2010 r. pi sem ną re zy gna cją, stwier dza

UCHWA ŁA Nr 6/XV/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 8 kwiet nia 2010 r.
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

wy ga śnię cie man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy p. Elż bie ty
Dzie dzic z dniem zło że nia re zy gna cji.

War sza wa, dnia 8 kwiet nia 2010 r.

II. STANOWISKO W SPRAWIE NADZORU

W związ ku ze sta no wi skiem Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich o bra ku ja kie go kol wiek nad zo ru ad mi ni stra cyj -
ne go nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ re zo sta ło wy ra żo ne na pod sta wie po glą dów Mi ni stra
In fra struk tu ry oraz Pre zy den ta m.st. War sza wy nie uzna -
ją cych się za or ga ny upraw nio ne do spra wo wa nia ta kie go
nad zo ru, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD jest zo bo wią za -
ne usto sun ko wać się do po wyż szych ocen i przed sta wić
w tej spra wie sta no wi sko Związ ku. 

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, dzię ki cze mu jest part ne rem dla władz pu blicz nych 

i od daw na re ali zu je w prak ty ce ideę spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go. Zwią zek pro wa dzi dzia łal ność, któ ra przy -
czy nia się do re ali za cji ce lów ogól no spo łecz nych, zwłasz -
cza w dzie dzi nie wy po czyn ku, re kre acji, oświa ty, ochro -
ny przy ro dy i śro do wi ska oraz po pra wy wa run ków by to -
wych spo łecz no ści miej skich. Dla te go też Zwią zek od-
gry wa nie oce nio ną ro lę wy ko nu jąc za da nia pu blicz ne,
przez co wy rę cza or ga ny ad mi ni stra cyj ne.

Po mi mo tra dy cyj nej nie za leż no ści i sa mo dziel no ści 
– tak bar dzo ce nio nych przez śro do wi sko dział kow ców 
– na sza or ga ni za cja ni gdy nie uchy la ła się od nad zo ru ze
stro ny wła ści wych władz pu blicz nych. Wszak to Zwią zek

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

z dnia 25 mar ca 2010 r.
w spra wie nad zo ru nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców
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był ini cja to rem wpro wa dze nia art. 38 do usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, któ ry prze ka zy wał upraw -
nie nia nad zor cze Mi ni stro wi Śro do wi ska. Prze pis ten
do brze funk cjo no wał w prak ty ce, jed nak z nie ja snych
przy czyn i bez ja kich kol wiek kon sul ta cji z PZD re gu la cja
ta zo sta ła uchy lo na z dniem 15 li sto pa da 2008 r. Obec nie
zaś jest to wy ko rzy sty wa ne prze ciw ko Związ ko wi i usta -
wie o ROD ja ko za rzut o rze ko mym ode rwa niu PZD spod
nad zo ru pu blicz ne go. Słu ży to w kon se kwen cji do for mu -
ło wa nia po stu la tów o zmia nę po wszech nie po pie ra nej
usta wy o ROD, któ ra two rzy gwa ran cje praw ne dla dal -
sze go by tu i roz wo ju ogro dów dział ko wych. Ist nie je więc
po trze ba od nie sie nia się do po wyż sze go za rzu tu po przez
usta le nie or ga nu spra wu ją ce go nad zór nad PZD w opar ciu
o obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa.    

Jak wspo mnia no, Zwią zek jest or ga ni za cją spo łecz ną
po wo ła ną w dro dze usta wy w ce lu re ali za cji ści śle okre -
ślo nych za dań. Sta tus PZD zo stał więc okre ślo ny przede
wszyst kim w usta wie o ROD, gdzie znaj du ją się ele men -
tar ne prze pi sy do ty czą ce za sad funk cjo no wa nia Związ ku.
Nie ozna cza to jed nak, że usta wa o ROD za wie ra peł ną 
i wy czer pu ją cą re gu la cję do ty czą cą po zy cji praw nej PZD,
gdyż nie by ło by to ani moż li we, ani po trzeb ne. Usta wa 
o ROD jest bo wiem usta wą szcze gól ną, któ ra w spo sób od -
ręb ny nor mu je ści śle okre ślo ne za gad nie nia, na to miast 
w po zo sta łym za kre sie za sto so wa nie znaj du ją prze pi sy
ogól ne do ty czą ce or ga ni za cji spo łecz nych, któ re znaj du ją
się w usta wie – Pra wo o sto wa rzy sze niach. Za sa dę tą wy -
ra ża art. 7 ust. 2 tej usta wy, któ ra od no si się do PZD w każ -
dej spra wie unor mo wa nej w usta wie – Pra wo o sto wa rzy-
sze niach, któ ra nie jest ina czej roz strzy gnię ta w usta wie 
o ROD. Ozna cza to więc, że sko ro uchy lo no art. 38 usta wy
o ROD, to w kwe stii nad zo ru nad dzia łal no ścią Związ ku
sto su je się prze pi sy usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach.

Dla te go też Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że
na grun cie obec nie obo wią zu ją ce go pra wa or ga nem spra -
wu ją cym nad zór nad PZD, ja ko ogól no kra jo wą or ga ni za -
cją spo łecz ną, jest sta ro sta wła ści wy ze wzglę du na
sie dzi bę Związ ku, a za tem Pre zy dent m. st. War sza wy (art.
8 ust. 5 pkt 2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach). Jed no -
cze śnie po wo ła na usta wa prze wi du je od ręb ny nad zór nad
te re no wy mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi. W przy pad ku
PZD ta ki mi jed nost ka mi – z mo cy art. 28 ust. 1 pkt. 2 usta -
wy o ROD – są funk cjo nu ją ce w Związ ku okrę gi. Wo bec
te go na le ży uznać, że or ga na mi nad zo ru ją cy mi jed nost ki
te re no we PZD (okrę gi) są sta ro sto wie wła ści wi ze wzglę -
du na sie dzi by tych jed no stek, czy li za zwy czaj pre zy den -
ci od po wied nich miast na pra wach po wia tu (art. 27 usta wy
– Pra wo o sto wa rzy sze niach). Na to miast usta wa ta nie
obej mu je nad zo rem ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
któ rym usta wo daw ca nie nadał sta tu su jed no stek te re no -
wych PZD, ale pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych
Związ ku (art. 28 ust. 1 pkt. 1 usta wy o ROD). W kon se -
kwen cji spra wy do ty czą ce ogro dów po win ny być za ła -
twia ne za po śred nic twem od po wied nie go okrę go we go

za rzą du, któ ry z mo cy sta tu tu PZD (zba da ne go przez sąd
po wszech ny w ra mach re je stra cji Związ ku) jest nie tyl ko
we wnętrz nym or ga nem nad zo ru ją cym ROD z ob sza ru
swo je go dzia ła nia, ale rów nież re pre zen tu je in te re sy ROD
i współ pra cu je z or ga na mi pu blicz ny mi w za kre sie za kła -
da nia, funk cjo no wa nia i roz wo ju ogro dów (por. § 122 oraz
§ 123 sta tu tu PZD).

Na le ży pod kre ślić, że or ga ny nad zor cze nie mo gą po -
dej mo wać do wol nych dzia łań w ra mach swo ich kom pe -
ten cji. Nad zór nad or ga ni za cja mi spo łecz ny mi mo że być
bo wiem wy ko ny wa ny wy łącz nie z punk tu wi dze nia le gal -
no ści, tzn. zgod no ści dzia łal no ści tych pod mio tów z prze -
pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi sta tu tu, bez wkra cza nia 
w me ry to rycz ną stro nę tej dzia łal no ści. W re zul ta cie ozna -
cza to, że upraw nie nie do za sto so wa nia od po wied nich
środ ków nad zo ru po wsta je do pie ro kie dy dzia łal ność da -
nej or ga ni za cji jest sprzecz na z pra wem we wnętrz nym lub
ogól nie obo wią zu ją cym.

Prze pi sy ści śle okre śla ją, ja kie środ ki mo gą być sto so -
wa ne wo bec nad zo ro wa nej or ga ni za cji. Ro dzaj za sto so -
wa ne go środ ka mu si być ade kwat ny do ro dza ju i stop nia
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści. Wo bec te go pra wo za -
bra nia or ga nom nad zor czym sto so wać do wol nie wy bra ne
środ ki nad zo ru nie za leż nie od ro dza ju i stop nia stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ści. Ka ta log ta kich środ ków znaj du je
się w usta wie – Pra wo o sto wa rzy sze niach i obej mu je
moż li wość:

1) żą da nia do star cze nia, w wy zna czo nym ter mi nie, od -
pi sów uchwał od po wied nich or ga nów Związ ku,

2) żą da nia nie zbęd nych wy ja śnień,
3) wy stą pie nia o usu nię cie stwier dzo nych nie pra wi dło -

wo ści w okre ślo nym ter mi nie,
4) udzie le nia ostrze że nia,
5) wy stą pie nia do są du o za sto so wa nie jed ne go ze środ -

ków nad zo ru są do we go.
Za kres dzia łań, ja kie mógł by pod jąć or gan nad zor czy

wo bec PZD, jest ści śle okre ślo ny oraz iden tycz ny dla
wszyst kich or ga ni za cji pod le ga ją cych usta wie – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach. W szcze gól no ści or gan nie miał by
moż li wo ści uchy lać uchwał Związ ku, co na le ży ewen tu -
al nie do nie za wi słe go są du. Na le ży jed nak za zna czyć, że
w ra zie nie za sto so wa nia się do wy ma gań okre ślo nych 
w pkt 1 i 2, sąd–- na wnio sek or ga nu nad zo ru ją ce go – mo -
że na ło żyć grzyw nę. W ter mi nie 7 dni moż na jed nak wy -
stą pić do są du o zwol nie nie od grzyw ny, je że li po jej
wy mie rze niu nie zwłocz nie za sto so wa no się do wy ma gań
or ga nu nad zo ru ją ce go. 

Usta le nie po wyż szych or ga nów i za sad nad zo ru wy ni ka
w spo sób oczy wi sty z usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach,
wo bec cze go nie zro zu mia ły jest wy ra ża ny ostat nio po gląd
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich o bra ku ja kie go kol wiek
nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go nad dzia łal no ścią Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Po gląd ten opie ra się o błęd ne za -
ło że nie, że spra wo wa nie nad zo ru nad Związ kiem, we dług
prze pi sów usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, by ło by
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dzia ła niem „na pod sta wie do mnie ma nia”, co jest skąd inąd
nie do pusz czal ne. Nie traf ność te go po glą du wy ni ka z te go,
że usta le nie wła ści we go sta ro sty, ja ko or ga nu nad zo ru ją -
ce go od po wied nie struk tu ry PZD, nie jest re zul ta tem do -
mnie ma nia, któ re mo że mieć miej sce je dy nie wte dy, gdy
nie ist nie je nor ma praw na re gu lu ją ca da ne za gad nie nie. 
W przed mio to wej zaś kwe stii ta ka nor ma obo wią zu je i z
te go wzglę du nie ma po wo du, aby or ga ny ad mi ni stra cji pu -
blicz nej sto so wa ły ja kie kol wiek do mnie ma nia. 

W kon se kwen cji nie ma żad nych pod staw do twier dze -
nia, że obo wią zu ją ce prze pi sy nie prze wi du ją nad zo ru nad
Związ kiem. Za ist nia łą sy tu ację na le ży ra czej roz pa try wać
w ka te go riach bez czyn no ści ad mi ni stra cyj nej, ewen tu al -
nie spo ru kom pe ten cyj ne go, gdzie za rów no Pre zy dent m.
st. War sza wy, jak i Mi ni ster In fra struk tu ry nie uzna ją się
za or ga ny nad zo ru ją ce PZD. W ta kim zaś przy pad ku obo -
wią zu ją ce pra wo prze wi du je od po wied nie po stę po wa nie
są do wo -ad mi ni stra cyj ne do ty czą ce roz strzy ga nia po dob -
nych spo rów. Co istot ne, ta kie po stę po wa nie mo że za ini -
cjo wać m.in. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Jed nak nie
pod jął w tym za kre sie żad nych dzia łań. Zdzi wie nie mu si
tak że bu dzić, że Rzecz nik pod kre ślał, iż po dzie la sta no -
wi sko Związ ku w spra wie sto so wa nia usta wy – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach w za kre sie nad zo ru nad PZD, lecz jed -
no cze śnie twier dzi, iż Zwią zek nie pod le ga ja kie mu kol -

wiek nad zo ro wi. Sprzecz ność te go ro zu mo wa nia jest za -
sta na wia ją ca, zwłasz cza w świe tle po stu la tu Rzecz ni ka do
Mi ni stra In fra struk tu ry o no we li za cję usta wy o ROD ze
wzglę du na po trze bę okre śle nia or ga nu nad zor cze go nad
Związ kiem. Ro dzi się więc za sad ne przy pusz cze nie, że
kwe stia nad zo ru nie jest praw dzi wym pro ble mem – sko -
ro sam Rzecz nik nie wy stą pił na wet o roz strzy gnię cie tej
spra wy przez sąd - a je dy nie pre tek stem do za ini cjo wa nia
zmia ny usta wy o ROD, w któ rej obro nie opo wie dzia ło się
619 tys. dział kow ców.   

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD stwier dza, że po mi mo usta wo wo za gwa ran to wa nej
sa mo dziel no ści i nie za leż no ści Zwią zek za wsze uzna wał
po trze bę nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go nad swo ją dzia łal no -
ścią i ni gdy się od te go nie uchy lał. Ta ki nad zór nie mo że
być jed nak bez względ ny, lecz mu si stwa rzać ochro nę
przed bez praw ną in ge ren cją przez or ga ny pu blicz ne 
w dzia łal ność PZD. Obec nie Zwią zek pod le ga nad zo ro wi
ad mi ni stra cyj ne mu na pod sta wie usta wy – Pra wo o sto -
wa rzy sze niach, więc bez za sad ne są twier dze nia, że na sza
or ga ni za cja jest wy ję ta spod ja kie go kol wiek nad zo ru. Na -
le ży w tym kon tek ście tak że przy po mnieć, że w ra mach
PZD funk cjo nu ją spraw nie dzia ła ją ce or ga ny kon tro li we -
wnętrz nej, któ re sa mo dziel nie ogra ni cza ją przy pad ki na -
ru sza nia pra wa do mi ni mum.

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

War sza wa, dnia 25 mar ca 2010 r.

Pi smo Pre ze sa do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

W związ ku z wąt pli wo ścia mi do ty czą cy mi or ga nu spra -
wu ją ce go nad zór nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do ko na ło
wła snej oce ny i przy ję ło w tej spra wie sta no wi sko Związ -
ku. Przy ję cie ta kie go do ku men tu by ło ko niecz ne i z te go
po wo du, że rów nież w ra mach na szej or ga ni za cji ist nia ły
roz bież ne po glą dy co do przed mio to wej kwe stii, na co
zwró cił Pan uwa gę w swo im pi śmie z 23 lu te go 2010 r.
Po zwa lam so bie za uwa żyć, że ta ki stan rze czy nie spo sób
trak to wać ja ko za ska ku ją cy, zwłasz cza że rów nież Pan
pre zen tu je w przed mio to wej spra wie dwa od mien ne sta -
no wi ska. W peł ni zro zu mia łe jest za tem, że spo łecz nie

pra cu ją cy dzia ła cze or ga nów PZD tak że róż nie in ter pre tu -
ją to za gad nie nie, a w szcze gól no ści ze wzglę du na uchy -
le nie ak cep to wa ne go przez nich art. 38 usta wy o ro dzin-
nych ogro dach dział ko wych, któ re na stą pi ło nie mal przez
za sko cze nie – bez ja kich kol wiek kon sul ta cji z PZD.   

W związ ku z po wyż szym po zwa lam so bie prze ka zać
Pa nu Rzecz ni ko wi rze czo ne sta no wi sko Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD, ma jąc na dzie ję, że po glą dy w nim wy -
ra żo ne zo sta ną przez Pa na po dzie lo ne i uzna ne ja ko ofi c-
jal ne sta no wi sko pol skich dział kow ców w kwe stii nad zo -
ru nad ich or ga ni za cją. 

War sza wa, 29 mar ca 2010 r. 

Do wia do mo ści:
1. Pan Ce za ry Gra bar czyk – Mi ni ster In fra struk tu ry
2. Pa ni Han na Gron kie wicz -Waltz – Pre zy dent m.st. War sza wy
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so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD wraz ze zmia -
na mi wpro wa dzo ny mi Uchwa łą Nr 2/V/2010 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 8 kwiet nia 2010 r.

Uchwa ły Nr 8/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 li -
sto pa da 2008 r. w spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia spra woz dań fi nan -

III. PREZES OGŁASZA TEKST JEDNOLITY

UCHWA ŁA NR 8/V/2008
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 li sto pa da 2008 r.
w spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych

przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD

Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2
pkt. 14 i 17 Sta tu tu PZD w związ ku z art. 3 ust. 1 pkt. 12
i 15 usta wy z dnia 29 wrze śnia 1994r. o ra chun ko wo ści
(tekst jed no li ty Dz. U. 02.76.694 ze zm.) oraz art. 33 usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. 05.169.1419 ze zm.), po sta na wia: 

§ 1
1. Po sia da ne przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców pra -

wo nie od płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go do nie ru cho -
mo ści za ję tych lub prze zna czo nych pod ro dzin ne ogro dy
dział ko we na by te na pod sta wie art. 8 ust. 2 usta wy z dnia
6 ma ja 1981r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 z późn. zm.) lub art. 2 ust.
1 usta wy z dnia 23 czerw ca 1995r. o zmia nie usta wy o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych (Dz. U. 95.99.486) lub
art. 10 ust 2 usta wy z dnia 8 lip ca 2005r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (Dz. U. Dz.U.05.169.1419 ze zm.),
nie pod le ga ujaw nie niu ja ko ak tyw w ewi den cji księ go -
wej pro wa dzo nej przez jed nost kę or ga ni za cyj ną PZD ko -
rzy sta ją cą z te go pra wa.

2. Przy spo rzą dza niu spra woz da nia fi nan so we go przez
wła ści wą jed nost kę or ga ni za cyj ną PZD pra wo użyt ko wa -
nia wie czy ste go wska za ne w ust. 1 uj mo wa ne jest w in for -
ma cji do dat ko wej spo rzą dza nej na pod sta wie da nych
wy ni ka ją cych z ewi den cji po za bi lan so wej.

3. Pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go na by te przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców od płat nie dla ce lów bi lan so wych
za li cza ne jest do środ ków trwa łych zgod nie z art. 3 ust. 1
pkt. 15 usta wy o ra chun ko wo ści i pod le ga ujaw nie niu w

bi lan sie jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD na ogól nych za sa -
dach sto so wa nych wo bec środ ków trwa łych. 

§ 2
1. Ewi den cję po za bi lan so wą wy ni ka ją cą z § 1 ust. 2 ni -

niej szej uchwa ły pro wa dzą jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD
ko rzy sta ją ce z nie ru cho mo ści, któ rą ob ję te jest to pra wo.

2. Wzór for mu la rza ewi den cji po za bi lan so wej dla jed -
nost ki or ga ni za cyj nej PZD ko rzy sta ją cej z pra wa nie od -
płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go sta no wi za łącz nik do
ni niej szej uchwa ły.

§ 3
1. Okrę go wy za rząd PZD spo rzą dza jąc zbior cze spra -

woz da nie fi nan so we z ro dzin nych ogro dów dział ko wych
po ło żo nych na ob sza rze pod le głej mu te re no wej jed nost -
ki PZD, we ry fi ku je da ne za war te w in for ma cji do dat ko wej
spo rzą dza nej przez ROD z da ny mi za war ty mi w Re je strze
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w ro zu mie niu art. 33
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

2. Przy dzia ła niach, o któ rych mo wa w ust. 1, okrę go wy
za rząd PZD zo bo wią za ny jest do współ dzia ła nia z Kra jo -
wą Ra dą PZD.

§ 4
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 
2. Obo wią zek wy ka za nia w in for ma cji do dat ko wej da -

nych wy ni ka ją cych z ewi den cji po za bi lan so wej, o któ rej
mo wa w § 2 ust. 1 ni niej szej uchwa ły, do ty czy spra woz -
dań fi nan so wych jed no stek or ga ni za cyj nych PZD po -
cząw szy od 2010 r. 

War sza wa, dnia 8 kwiet nia 2010 r.

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES
/-/Antoni KOSTRZEWA

WI CE PRE ZES
/-/Wincenty KULIK
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W czte rech Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych mia sta
Ro goź na od by ły się wal ne ze bra nia spra woz daw czo-wy -
bor cze pod czas któ rych dział kow cy do ko na li oce ny dzia -
łal no ści ich Za rzą dów za mi nio ną ka den cję oraz za 2009 r.
Za rzą dy ROD przed sta wi ły szcze gó ło we spra woz da nia 
z re ali za cji pro gra mu dzia ła nia za ka den cję oraz za 2009 r.
Po dys ku sji wal ne ze bra nia przy ję ły spra woz da nia Za rzą -
dów i Ko mi sji Sta tu to wych ROD za ka den cję i na wnio -
sek Ko mi sji Re wi zyj nych ROD otrzy ma ły ab so lu to rium.
W mi nio nej ka den cji we wszyst kich ogro dach mia sta Ro -
goź na zre ali zo wa no wie le in we sty cji jak do pro wa dze nie 
i roz pro wa dze nie wo dy po ogro dach, po bu do wa no no wy
bu dy nek ad mi ni stra cyj ny, roz po czę to re mon ty dwóch ist -
nie ją cych bu dyn ków, wy ko na no ka pi tal ny re mont Do mu
Dział kow ca, do ko ny wa no wy mia ny ogro dzeń. Za da nia
re ali zo wa no ze środ ków ogro dów i dział kow ców. Wszyst -
kie ogro dy otrzy ma ły wspar cie fi nan so we w po sta ci do ta -
cji z Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej Ra dy PZD, Okrę go we-
go Za rzą du PZD oraz władz mia sta Ro goź na, któ re do fi -
nan so wa ły wy mia nę ogro dzeń, sfi nan so wa ły przy łą cza
wo dy do ogro dów oraz do fi nan so wa ły or ga ni zo wa ne
przez Za rzą dy ROD im pre zy ma so we dla dzie ci z ogro -
dów i mia sta.

Wal ne ze bra nia wy bra ły no we Za rzą dy, Ko mi sje Sta tu -
to we ROD oraz De le ga tów na Okrę go wy Zjazd PZD 
w Pi le. W ogro dzie im. Sło wac kie go i im. Czer wo ny Mak

dział kow cy po dzię ko wa li ustę pu ją cym Pre ze som Cze sła -
wo wi Chmie lew skie mu i Jó ze fo wi Za remb skie mu za ich
wie lo let nią pra cę na rzecz ogro du.

We wszyst kich ze bra niach uczest ni czył Pre zes i Wi ce -
pre zes OZPZD, wła dze sa mo rzą do we – Bur mistrz Ro goź -
na, Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta, Se kre tarz Urzę du
Mia sta oraz w ROD im. Prze my sła wa – Po seł na Sejm
Sta ni sław Stec. 

Ustę pu ją ce Za rzą dy ROD po dzię ko wa ły za otrzy ma ne
do ta cje od Związ ku oraz od władz mia sta.  Okrę go wy Za -
rząd PZD w Pi le po dzię ko wał Bur mi strzo wi Ro goź na 
i Prze wod ni czą ce mu Ra dy Miej skiej za obro nę usta wy 
o ROD z 2005 ro ku, za wspar cie dzia łań Związ ku oraz za
udzie lo ną po moc Za rzą dom ROD przy re ali za cji in we sty -
cji i re mon tów. 

Uczest ni cy wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor -
czych, któ re od by ły się w dniu 13 mar ca 2009 ro ku po za -
po zna niu się z wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go Rze czy po spo li tej z dnia 22 lu te go 2010 r.
skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie
stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty -
ku łów na szej usta wy o ROD z 2005 ro ku przy ję li z nie za -
do wo le niem kwe stio no wa ne przez Sę dzie go we wnio sku
za pi sy na szej usta wy i jed no gło śnie pod ję li sta no wi ska 
w spra wie po par cia dla obo wią zu ją cej usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

OZ PZD
/-/ Ma ria Fojt 

IV. INFORMACJE

Ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze w ogro dach mia sta Ro goź na za koń czo ne 

Pi ła, 13 mar ca 2010 r. 

In for ma cja z po sie dze nia ple nar ne go Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy

W dniu 11 mar ca 2010 ro ku swo je pierw sze w 2010 ro -
ku ple nar ne po sie dze nie od był Okrę go wy Za rząd PZD 
w Byd gosz czy. Go ść mi po sie dze nia by li szef Wy dzia łu
Or ga ni za cyj no -Praw ne go Kra jo wej Ra dy PZD Pan Ma -
rek Pyt ka, przed sta wi cie le okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej
i roz jem czej oraz pra cow ni cy Biu ra OZ PZD.

Ob ra dom prze wod ni czy ła wi ce pre zes OZ PZD Ur szu la
Wa lu siak. Po sie dze nie prze bie ga ło zgod nie z za pro po no -
wa nym przez Pre zy dium OZ i przy ję tym po rząd kiem ob -
rad. Pan Ma rek Pyt ka przed sta wił uczest ni kom ob rad
naj bar dziej istot ne in for ma cje zwią za ne z ak tu al ną sy tu -
acją w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Omó wił efek ty
dzia łań kon tro l nych NIK pro wa dzo nych w gmi nach w te -
ma cie go spo dar ki grun ta mi bę dą cy mi w użyt ko wa niu ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych, prze ka zał in for ma cje 
w kwe stii ini cja tyw dot. zmia ny usta wy o ROD, w tym
dzia łań po dej mo wa nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry.
Rów nież pod dał kry tycz nej oce nie wy stą pie nia Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich w spra wach in ter pre ta cji za pi sów
sta tu to wych PZD, w tym dot. II ter mi nu wal ne go ze bra nia
i spra wy nad zo ru nad ogro da mi dział ko wy mi. Wy mie nił
też prze bieg dzia łań po dej mo wa nych przez jed nost ki po -
wia to we go nad zo ru bu dow la ne go, wy ni ka ją ce z ujaw nia -
nia bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go w ogro dach. Pre-
zydium KR PZD w naj bliż szym cza sie prze ka że za sa dy
po stę po wa nia dla za rzą dów ROD w przy pad kach ujaw -
nia nia te go pro ce de ru. Naj śwież szą in for ma cją by ła wia -
do mość do ty czą ca ko lej ne go wnio sku w spra wie za skar -
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że nia 6 ar ty ku łów usta wy z dnia 5 sierp nia 2005 r. w spra -
wie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Zgod nie z przy ję tym po rząd kiem ob rad Ur szu la Wa lu -
siak przed sta wi ła ob szer ne spra woz da nie me ry to rycz ne
Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy za rok spra -
woz daw czy 2009. Uczest ni cy po sie dze nia przy ję li też
spra woz da nie fi nan so we OZ PZD za 2009 rok, plan pra -
cy OZ PZD na 2010 rok oraz pre li mi narz fi nan so wy OZ
PZD na rok 2010. W imie niu okrę go wej ko mi sji re wi zyj -
nej Ma rian Le wan dow ski przed sta wił oce nę ko mi sji z ba -
da nia spra woz da nia fi nan so we go oraz dzia łal no ści me ry-
to rycz nej za rok 2009, wnio sku jąc o za twier dze nie spra -
woz dań.

Uczest ni cy po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Byd gosz czy przy ję li jed no gło śnie 4 uchwa ły w spra wie

za twier dze nia spra woz dań OZ, rocz ne go pla nu pra cy OZ
PZD na 2010 rok oraz w spra wie uchwa le nia rocz ne go
pre li mi na rza fi nan so we go OZ PZD na 2010 rok. Przy ję to
rów nież 3 uchwa ły w spra wie za twier dze nia uchwał Pre -
zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy, wy -
ma ga ją cych za twier dze nia przez Okrę go wy Za rząd na
pod sta wie § 124 ust. 3 Sta tu tu PZD.

Ostat nim ak cen tem po sie dze nia by ło przy ję cie:
– Sta no wi ska uczest ni ków Ple nar ne go Po sie dze nia

człon ków Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy 
w spra wie za cho wa nia ist nie ją ce go by tu praw ne go Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych oraz

– Sta no wi ska Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz -
czy w spra wie po sta wy człon ków w wy bo rach sa mo rzą -
do wych i pre zy denc kich.

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Ur szu la Wa lu siak

Byd goszcz, 11 mar ca 2010 r.

Spo tka nie na te mat bio róż no rod no ści

Se kre tarz OZ PZD
/-/ Zbi gniew Ka nia 

W dniu 4 mar ca 2010 r. w War sza wie w sie dzi bie Spo -
łecz ne go In sty tu tu Eko lo gicz ne go od by ło się spo tka nie or -
ga ni za cyj ne do ty czą ce bu do wa nia Sie ci Współ pra cy Bio -
róż no rod no ści przy go to wa ne przez sto wa rzy sze nie „Dla
Daw nych Od mian i Ras” oraz Spo łecz ny In sty tut Eko lo -
gicz ny. W spo tka niu wzię li m.in. udział uczest ni cy zor ga ni -
zo wa nej na po cząt ku paź dzier ni ka ub. ro ku w Ba chot ku k.
Brod ni cy mię dzy na ro do wej kon fe ren cji pod ha słem „Mi -
sja Bio róż no rod ność”, obec na by ła rów nież re dak cja „dział -
kow ca”. Ce lem spo tka nia by ła wy mia na in for ma cji oraz
wy pra co wa nie wspól nych dzia łań zwią za nych z bu do wa -
niem sie ci współ pra cy w dzie dzi nie bio róż no rod no ści. Pod -
czas spo tka nia oma wia no m.in. ta kie te ma ty jak: 

– pu bli ka cja na stro nach in ter ne to wych ba ne rów i lin -
ków do or ga ni za cji i osób uczest ni czą cych w Sie ci Współ -
pra cy Bio róż no rod no ści;

– moż li we i do stęp ne dla or ga ni za cji fun du sze mię dzy -
na ro do we;

– opra co wa nie za sad prze ka zy wa nia in for ma cji o wy -
da rze niach, ak cjach, fe sty nach, na któ rych moż na pro mo -
wać te mat bio róż no rod no ści; 

– omó wie nie pla nu udzia łu w mię dzy na ro do wej kon fe -

ren cji na te mat rol ni czej bio róż no rod no ści bio lo gicz nej,
któ ra od bę dzie się w Graz w Au strii w dniach 25–27 mar -
ca 2010 r.;

– uczest nic two w ob cho dach Dnia Zie mi 25 kwiet nia
2010 r.;

– usta le nia z Mi ni ster stwem Śro do wi ska w spra wie or -
ga ni za cji pol skiej de le ga cji na świa to wą kon fe ren cję do -
ty czą cą bio róż no rod no ści, któ ra pla no wa na jest pod
ko niec b.r. w Ja po nii z oka zji ogło szo ne go przez ONZ Ro -
ku Bio róż no rod no ści (2010).

Na za koń cze nie spo tka nia omó wio ny też zo stał pro jekt
wspól ne go sta no wi ska, któ re bę dzie przed sta wio ne pol -
skiej de le ga cji na ww kon fe ren cję.

W sta no wi sku tym czy ta my mię dzy in ny mi:
„Uwa ża my bio róż no rod ność, za pod sta wę wszel kie go

ży cia na na szej pla ne cie i ape lu je my o wpro wa dze nie glo -
bal ne go pra wa o bio róż no rod no ści. Bio róż no rod ność jest
pod sta wą na sze go zdro wia i ja ko ści ży cia. Bio róż no rod -
ność jest pod sta wo wym ka pi ta łem przy rod ni czym dla 
na sze go spo łecz ne go i eko no micz ne go roz wo ju dziś 
i w przy szło ści”.

SM

Przed sta wi cie le OZ PZD w Szcze ci nie u Mar szał ka Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go

Dnia 9 mar ca 2010 ro ku w sie dzi bie Urzę du Mar szał -
kow skie go na Zam ku Ksią żąt Po mor skich w Szcze ci nie

od by ło się spo tka nie Vi ce -Mar szał ka Wo je wódz twa Za -
chod nio po mor skie go Pa na Ja na Kraw czu ka oraz Dy rek to -
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ra Wy dzia łu Rol nic twa i Ochro ny Śro do wi ska Urzę du
Miej skie go Pa na Ja ro sła wa Rze py z przed sta wi cie la mi
okrę gu szcze ciń skie go PZD w któ rym udział wzię li:

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD – Ta de usz Ja rzę bak
Dy rek tor Biu ra OZ PZD – To masz Ol ku ski 
Czło nek OZ PZD – Jó zef Ro ma now ski
Spo ty ka nie od by ło się z ini cja ty wy Urzę du Mar szał -

kow skie go.
Pan Vi ce -Mar sza łek Jan Kraw czuk cie pło i ser decz nie

pod jął przed sta wi cie li Okrę gu Szcze ciń skie go. Po dzie lił
się peł ną in for ma cją o roz li cze niu się przez Urząd Miej ski
z obo wiąz ku zwro tu opłat wpła co nych przez ROD za po -
bór wód pod ziem nych do 5 lat wstecz. Środ ki fi nan so we
wpły nę ły na kon ta ROD. Środ ki zwró co ne bę dą prze zna -
czo ne na mo der ni za cję urzą dzeń zwią za nych z za opa trze -
nie w wo dę użyt kow ni ków dzia łek. W ska li okrę gu
szcze ciń skie go Urząd Mar szał kow ski prze ka zał kwo tę
któ ra wy no si 267 732,87 zł.

Mar sza łek in te re so wał się ży wo wszyst ki mi pro ble ma -
mi ogro dów dział ko wych w okrę gu – ich roz wo jem, funk -
cjo no wa niem, kło po ta mi, a tak że współ pra cą mię dzy -
okrę go wą z okrę giem ko sza liń skim PZD, bę dą cym czę -

ścią skła do wą wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go.
Cen ną by ła ini cja ty wa ze stro ny Pa na Mar szał ka, aby ta -
kie spo tka nia od by wa ły się czy ściej w ce lu we ry fi ko wa -
nia in for ma cji na ro bo czo.

Zo stał wstęp nie za ak cep to wa ny pro jekt re gu la mi nu pn.
„R dzin ne ogro dy dział ko we spo łe czeń stwu wo je wódz twa
za chod nio po mor skie go”, któ ry po za twier dze niu przez
Za rząd Urzę du Mar szał kow skie go zo sta nie prze ka za ny
dla ro dzin nych ogro dów dział kow cy wo je wódz twa.

Kon kurs był by or ga ni zo wa ny przy udzia le Urzę du Mar -
szał kow skie go w za kre sie za bez pie cze nia środ ków fi nan -
so wych na na gro dy rze czo we któ re po zwo lą za bez pie czyć
re ali za cję ce lu, ja kie mu ma słu żyć or ga ni zo wa ny kon kurs.

Ostat nie po dob ne ta kie spo tka nie od by ło się jesz cze za
ka den cji Mar szał ka Wo je wódz twa prof. Zyg mun ta 
Mey ra.

Spo tka nie ro dzi na dzie ję na do brą współ pra cę i po zy -
tyw ne efek ty w re ali za cji za dań na kre ślo nych przez I Kon -
gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców w obro nie ROD,
któ ry wy ty czył per spek ty wy roz wo jo we ro dzin nych ogro -
dów dział kow cy w służ bie ca łe go spo łe czeń stwa.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie

W dniu 18.03.2010 r. w War sza wie od by ło się XII Po -
sie dze nie Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. 

W Po sie dze niu uczest ni czy li Pre zes PZD Pan Eu ge niusz
Kon drac ki, głów na księ go wa KR PZD Pa ni Mi ro sła wa
Marks, in spek tor ds. pra cow ni czych Pa ni Ja dwi ga Przy -
gódz ka, oraz prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz -
jem czej Okrę gu Ma zo wiec kie go PZD.

Po sie dze nie otwo rzył Pre zes OZM PZD Pan An to ni Ko -
strze wa, któ ry na po cząt ku przed sta wił po rzą dek ob rad,
na stęp nie za pro po no wał skład ko mi sji uchwał i wnio sków.
War to pod kre ślić, że po rzą dek ob rad obej mo wał sze reg
waż nych i istot nych dla Związ ku te ma tów.

Pre zes OZM PZD roz po czął po sie dze nie od przed sta -
wie nia in for ma cji o ak tu al nej sy tu acji Związ ku i je go za -
gro że niach, po nie waż zmie nia się ona sys te ma tycz nie.
Uczest ni kom po sie dze nia prze ka za ne zo sta ły in for ma cje 
o wi zy cie przed sta wi cie li Okrę go wych Za rzą dów z kra ju
u Mi ni stra In fra struk tu ry. Jed nak naj istot niej szym te ma -
tem ma ją cym wpływ na sy tu ację Związ ku jest skie ro wa -
nie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
Rze czy po spo li tej Pol skiej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją, nie któ rych
ar ty ku łów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych,
dla te go wie le uwa gi te mu te ma to wi zo sta ło po świe co ne

przez Pre ze sa PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, któ -
ry wska zał na kon se kwen cję dzia łań po dej mo wa nych
przez Mi ni ster stwo In fra struk tur, Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich i Pierw sze go Pre ze sa S ądu Naj wyż sze go Rze -
czy po spo li tej Pol skiej.

Wśród obec nych ogrom ne za nie po ko je nie wy wo ła ły
prze ka za ne in for ma cje. Dla te go jed no gło śnie wszy scy
obec ni przy ję li sta no wi sko od no szą ce się do dzia łań pod -
ję tych przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Ko lej nym te ma tem ob rad był stan praw ny grun tów
ROD ma zo wiec kich, któ ry zo stał przed sta wio ny przez
Dy rek to ra biu ra OZM PZD Pa nią Gra ży nę Fran ke. Ba da -
nie i re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD jest w bie -
żą cym ro ku za da niem prio ry te to wym dla OZM PZD,
po nie waż zwią za ne jest z za gro że niem ogro dów, dział -
kow ców i ich ro dzin. OZ uznał za ko niecz ne kon ty nu owa -
nie do tych cza so wych dzia łań w za kre sie kom ple to wa nia
do ku men ta cji źró dło wej, ujaw nia nia ROD w miej sco wych
pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, a szcze gól nie
zin ten sy fi ko wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu wpi sa nie pra -
wa PZD do ksiąg wie czy stych. Przy ję ta w tej spra wie
uchwa ła zo bo wią za ła Pre zy dium OZM do pro wa dze nia
sys te ma tycz nych ana liz nad sta nem praw nym grun tów
ROD, ale przede wszyst kim uzna ła po trze bę włą cze nia w
te za gad nie nia wszyst kich Za rzą dów ROD i ak ty wu dział -



15

ko we go. Tyl ko dzia ła nia spój ne, wspar te przez wie dzę 
i do świad cze nie służb OZM mo gą po pra wić sy tu ację
praw ną ogro dów z te re nów dzia ła nia OZM PZD.

Ko lej ny punk tem ob rad omó wio nym przez in struk to ra
ogrod ni cze go Pa nią Zo fię Rusz kow ską by ła te ma ty ka
prze glą dów ROD. Przed sta wio no ro lę ROD w śro do wi -
sku, po trze bę prze pro wa dze nia prze glą du za go spo da ro -
wa nia ROD i dzia łek, ale rów nież wska za nie ja ki jest cel
pod ję tych przez Okręg dzia łań, któ ry mi są: przed sta wie -
nie es te ty ki, za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek i ni we -
lo wa nie nie pra wi dło wo ści w ogro dach. 

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki przy jął re zy gna cję Pa -
na An to nie go Ko strze wy z funk cji Pre ze sa OZM PZD 

i po wo łał na to sta no wi sko Pa nią Gra ży nę Fran ke Dy rek -
to ra biu ra OZM. Ta kan dy da tu ra zo sta ła za re ko men do wa -
na przez Pre ze sa Związ ku i Pre zy dium OZM.

Pan Pre zes An to ni Ko strze wa za wie lo let ni wkład, po -
świę ce nie i za an ga żo wa nie w pra cę w OZM otrzy mał ty -
tuł Ho no ro we go Pre ze sa OZM.

Po dzię ko wa nia za do tych cza so wą pra cę wy ra ził rów -
nież obec ny pod czas ob rad Pre zes PZD Pan Eu ge niusz
Kon drac ki, w imie niu wła snym i KR PZD.

Łącz nie OZM przy jął 9 uchwał i 1 sta no wi sko.
Pan An to ni Ko strze wa nie re zy gnu je z pra cy na rzecz

swo je go Okrę gu, bę dzie spra wo wał funk cję Wi ce pre ze sa
OZM PZD.

In spek tor ds. te re no wo -praw nych OZM PZD
Agniesz ka Paw lak

W Tar no brze skiej De le ga tu rze PZD chce się dzia łać

Na te re nie dzia ła nia Tar no brze skiej De le ga tu ry Re jo no -
wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w ostat nich la tach
współ pra ca z Sa mo rzą da mi Te ry to rial ny mi ukła da się bar -
dzo do brze.  Po twier dze niem tej współ pra cy to mię dzy in -
ny mi udzie la nie do ta cji na fun dusz roz wo ju Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych dla przy kła du: Mia sto Tar no brzeg
w ostat nich la tach prze ka za ło kwo tę 271.500,00 zł a w ro -
ku 2010 – 60.000,00 zł. Mia sto Sta lo wa Wo la w sa mym
2009 prze zna czy ło kwo tę 140.000,00 zł. Gmi na No wa Dę -
ba w ro ku 2009 r. – 15.000,00 zł a w 2010 – 20.000,00 zł,
po mi mo że jest ma łą gmi ną. Do ta cje prze zna cza ne są 
w szcze gól no ści na po pra wę in fra struk tu ry Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych, na in we sty cje i re mon ty ta kie jak
elek try fi ka cja, bu do wa wo do cią gów, re mon ty bu dyn ków,
ogro dzeń ze wnętrz nych. Rokrocz nie or ga ni zo wa ne są
Kon kur sy na Wzo ro we Dział ki o Pu char Pre zy den ta Mia -
sta Tar no brzeg, Sta lo wa Wo la, Sta ro stów, Bur mi strzów
Miast i Gmin znaj du ją cych się na te re nie dzia ła nia De le -

ga tu ry. Na te ce le prze zna cza ne są du że kwo ty pie nięż ne
na za kup pu cha rów i na gród. Od po nad 10-ciu lat dzię ki
wy ro zu mia ło ści Pre zy den ta – Urząd Mia sta Tar no brze ga
na wio snę każ de go ro ku po kry wa kosz ty jed no ra zo we go
wy wo zu śmie ci z każ de go Ogro du – co po wo du je zmniej -
sze nie kosz tów ROD. W Pla nach Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go Miast i Gmin na te re nie dzia ła nia De le ga -
tu ry wszyst kie Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we są uję te ja ko
te re ny zie lo ne czy li ja ko ogro dy dział ko we. Po nad to 
w Tar no brze gu są przy go to wy wa ne no we te re ny pod za -
go spo da ro wa nie na dział ki ogrod ni cze. Od 1999 ro ku
dział ki z na sze go Re jo nu rok rocz nie są lau re ata mi Kra jo -
wych Kon kur sów na Wzo ro wą Dział kę Ro ku. Pre zy dent
Mia sta Tar no brzeg w uzna niu za te osią gnię cia przy dzie la
śro dek lo ko mo cji dla lau re atów umoż li wia jąc im spo koj ny
i wy god ny do jazd na kra jo we ob cho dy „Dni Dział kow ca”.
Po nad to na sze dzia ła nia są wspie ra ne fi nan so wo przez In -
sty tu cje i fir my dzia ła ją ce na na szym te re nie.

Opra co wał
Wła dy sław Bie niek

K -k De le ga tu ry Rej. w Tar no brze gu

Po ka zy cię cia drzew i krze wów owo co wych w ośrod kach szko le nio wych OZ PZD w Zie lo nej Gó rze

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze pra gnie po in -
for mo wać, iż w dniach 22–24 mar ca od by ły się po ka zy
cię cia drzew i krze wów. Po ka zy od by ły się w Ośrod kach
Szko le nio wych OZ w Ża ga niu, Ża rach, Zie lo nej Gó rze,
Szpro ta wie, No wej So li, Kro śnie Od rzań skim, Gu bi nie.

Pięk na wio sen na po go da oraz do bre „roz re kla mo wa nie”
szko leń wśród dział kow ców przy czy ni ły się do du że go
za in te re so wa nia po ka za mi. Śred nio w szko le niach uczest -
ni czy ło 20 osób z róż nych ogro dów przy pi sa nych do
ośrod ków szko le nio wych. Biu ro Okrę go we go Za rzą du
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PZD w Zie lo nej Gó rze opra co wa ło pla kat in for mu ją cy
dział kow ców o miej scu i ter mi nie szko le nia. Naj lep szą
fre kwen cją już tra dy cyj nie wy ka za li się dział kow cy z Żar
gdzie w szko le niu uczest ni czy ło 26 osób na cze le z Pre ze -
sem ROD Związ ko wiec. Ogó łem w szko le niach udział
wzię ło 155 osób. 

Szko le nie skła da ło się z czę ści teo re tycz nej, gdzie dział -
kow cy mo gli za po znać się z me to da mi pra wi dło we go
kształ to wa nia ko ron drzew owo co wych oraz tech ni ką 
i ter mi na mi cię cia.

Omó wio na zo sta ła rów nież po trze ba sto so wa nia no -
wych pod kła dek oraz tech ni ka od mła dza nia sta rych
drzew. Pro wa dzą cy szko le nia In struk tor ogrod ni czy OZ
– inż. Ra fał Haw ry luk  – przy go to wał mul ti me dial ną pre -
zen ta cję po ka zu ją cą róż ne spo so by for mo wa nia ko ron
drzew, ja kie wy ko rzy sty wa ne są w sa dow nic twie, a któ re
z po wo dze niem moż na wy ko rzy sty wać w ogrod nic twie
dział ko wym. In struk tor prze ko ny wał dział kow ców o po -
trze bie upra wy drzew na pod kład kach sła bo ro sną cych 
i o po trze bie ob ni ża nia sta rych drzew.

W trak cie prak tycz nej czę ści za jęć prze pro wa dzo no cię -
cia prze świe tla ją ce na ja bło niach i gru szach, za de mon stro -
wa no rów nież me to dy kształ to wa nia ko ro ny wrze cio -
no wej i ko tło wej na mło dych drzew kach. Prze pro wa dzo -
no rów nież cię cie od mła dza ją ce sta re go drze wo sta nu. Du -
żym za in te re so wa niem cie szy ły się spo so by pro wa dze nia
wi no ro śli, po rze czek oraz agre stu. Dział kow cy za da wa li
rów nież py ta nia do ty czą ce szcze pie nia i oku li za cji, po dej -
mo wa li też te ma ty kę zwią za ną z za bez pie cza niem ran po
cię ciu.

W szko le niach, oprócz in struk to rów Spo łecz nej Służ by
In struk tor skiej, bra li udział rów nież Dział kow cy, któ rzy

w dys ku sji chęt nie po dej mo wa li te ma ty kę no wych spo so -
bów pro wa dze nia ko ron drzew owo co wych, ale też po ru -
sza li te ma ty zwią za ne z ochro ną ro śli na dział kach. In s-
truk to rzy wy ra zi li prze ko na nie, iż wy ko rzy sta ją zdo by tą
wie dzę i spo so by pro wa dze nia pre zen ta cji w swo ich ogro -
dach w trak cie pro wa dzo nych przez sie bie za jęć.

Wszy scy uczest ni cy szko leń mo gli sko rzy stać z moż li -
wo ści za ku pu li te ra tu ry fa cho wej wy da wa nej przez Wy -
daw nic two „dział ko wiec”. Naj więk szym po wo dze niem
wśród dział kow ców cie szy ła się „Sztu ka Cię cia Drzew 
i Krze wów Owo co wych” au tor stwa A. Mi ki i „Wi no rośl”
au tor stwa R. My śliw ca oraz „Ter mi narz Ochro ny Ro ślin”
au tor stwa K. Wie cha.

Wszy scy uczest ni cy szko leń, co by ło bar dzo mi łą nie -
spo dzian ką, otrzy ma li rocz nik 2009 wy dań spe cjal nych
mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze skła da ser -
decz ne po dzię ko wa nia wszyst kim uczest ni kom szko leń,
a szcze gól nie za rzą dom ROD, któ re by ły współ or ga ni za -
to ra mi po ka zów. Po dzię ko wa nia skła da my rów nież na rę -
ce Kra jo wej Ra dy PZD za prze ka za nie nam nu me rów
spe cjal nych mie sięcz ni ka „dział ko wiec”, co na pew no
przy czy ni ło się do uatrak cyj nie nia na szych po ka zów
i z pew no ścią przy czy ni się do po pra wy sta nu za go spo da -
ro wa nia dzia łek.

Z oka zji nad cho dzą cej wio sny chcie li by śmy ży czyć
wszyst kim dział kow com wie le ra do ści i sa tys fak cji ze
swo jej pra cy na dział ce, a z oka zji zbli ża ją cych się Świąt
Wiel ka noc nych chcie li by śmy Pań stwu ży czyć zdro wia,
wszel kiej po myśl no ści, spo ko ju i spę dze nia tych świąt 
w cie płej ro dzin nej at mos fe rze. 

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

Dzień Zie mi 2010

25 kwiet nia 2010 r. od bę dą się ogól no pol skie ob cho dy
Świa to we go Dnia Zie mi 2010, or ga ni zo wa ne go już od 40
lat na świe cie i od 20 lat w Pol sce. Świę to to  od sa me go
po cząt ku ma na ce lu pro mo wa nie po staw eko lo gicz nych,
przy bli ża nie spo łe czeń stwu pro ble mów zwią za nych ze
współ cze sną eko lo gią, upo wszech nia nie czy stych tech no -
lo gii, sze ro ko po ję tą edu ka cję w za kre sie ochro ny śro do -
wi ska oraz pro pa go wa nie idei zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Jest to rów nież oka zja do przed sta wie nia ogó ło wi od bior -
ców za gro żeń na szej pla ne ty oraz dys ku sji o za leż no ściach
po mię dzy ochro ną śro do wi ska na tu ral ne go a zdro wiem 
i ży ciem jej miesz kań ców.

Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ usta no wi ło 2010 rok Mię -
dzy na ro do wym Ro kiem Róż no rod no ści Bio lo gicz nej, dla -
te go też te go rocz ne ob cho dy Dnia Zie mi prze bie gać bę dą
pod ha słem „Róż no rod ność w nas, bio róż no rod ność wo -
kół nas”.

Fun da cja Ośrod ka Edu ka cji Eko lo gicz nej – or ga ni za tor
pol skich ob cho dów Dnia Zie mi 2010 za mie rza zre ali zo -
wać w związ ku z tym sze reg ak cji edu ka cyj nych zwią za -
nych z bio róż no rod no ścią: kam pa nie in for ma cyj ne, szko-
le nia, warsz ta ty, wy sta wy, kon fe ren cje oraz kon kur sy. Ob -
cho dy zwień czy fi na ło wy pik nik or ga ni zo wa ny 25 kwiet -
nia na Po lu Mo ko tow skim w War sza wie.

Do udzia łu w pro jek tach za pra sza ne są m.in. dzie ci 
i mło dzież, spo łecz no ści lo kal ne, oso by zaj mu ją ce się
ochro ną przy ro dy spo łecz nie i za wo do wo, przed sta wi cie -
le sa mo rzą dów lo kal nych.

Te ma ty ka zwią za na z ochro ną śro do wi ska i bio róż no -
rod no ścią jest bar dzo bli ska dział kow com i ich Związ ko -
wi, to wła śnie ogro dy dział ko we sta no wią przy sło wio we
płu ca miast, miej sca zdro we go wy po czyn ku oraz osto ję
bio róż no rod no ści. Za chę ca my dział kow ców i za rzą dy
ogro dów do an ga żo wa nia się w ob cho dy Dnia Zie mi oraz
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re ali za cję wła snych ini cja tyw z tym zwią za nych. Dzię ki
te mu co raz wię cej lu dzi bę dzie mia ło szan se zmie nić spo -

sób pa trze nia na przy ro dę i zro zu mieć ko niecz ność dba nia
o stan na tu ral ne go śro do wi ska.

SM

In for ma cja do ty czą ca „In for ma to ra In struk to ra”

Jest nam mi ło po in for mo wać, że Kra jo wa Ra da PZD
ufun do wa ła i wy da ła bro szu rę „In for ma tor In struk to ra”,
bar dzo ocze ki wa ną pu bli ka cję pod re dak cją Pre ze sa PZD,
mgr inż. Eu ge niu sza Kon drac kie go. Oprócz In struk to rów
wszyst kie Za rzą dy ogro dów otrzy ma ją po jed nym eg zem -
pla rzu in for ma to ra. Wszel kie kosz ty zwią za ne z bro szu rą
po no si Kra jo wa Ra da z fun du szu oświa to we go KR. 

Ni niej sza pu bli ka cja skie ro wa na jest do In struk to rów, 
a jej za da niem jest uła twie nie wy ko ny wa nia obo wiąz ków
zwią za nych z dzia łal no ścią Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej. Wy ra ża my na dzie ję, że po zwo li ona po sze rzyć wie -
dzę i bę dzie sta no wi ła uzu peł nie nie cen nych in for ma cji
ja kie In struk tor od na leźć mo że w mie sięcz ni ku „Dział ko -
wiec”, „Biu le ty nie In for ma cyj nym KR”, czy pu bli ka cji
„Pra wo w PZD”. 

„In for ma tor In struk to ra” za wie ra bo gac two tre ści do ty -
czą cych róż nych za gad nień z ja ki mi In struk tor spo ty ka się
pod czas swo jej pra cy. Za gad nie nia te upo rząd ko wa ne zo -
sta ły w roz dzia ły, co uła twia szyb kie do tar cie do po trzeb -
nych in for ma cji. W czę ści do ty czą cej ro li i za dań SSI
za war to do świad cze nia in struk to rów z wy bra nych OZ.
Za po zna nie się z wy pra co wa ny mi przez in nych i spraw -
dzo ny mi me to da mi pra cy oraz uwa ga mi zwią za ny mi ze
Służ bą In struk tor ską po win no oka zać się bar dzo cen ne dla
po zo sta łych In struk to rów. Ko lej ny roz dział do ty czy sze ro -
kie go pro ble mu za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia -

łek. Ze wzglę du na wa gę i wie lo płasz czy zno wość te ma tu
tekst ten sta no wi za rys oraz wstęp do dal szych roz wa żań.
Naj ob szer niej sza część jest po świę co na za gad nie niom
ogrod ni czym. Au to ra mi tek stów są uzna ni pol scy na ukow -
cy, któ rym bli ska jest pro ble ma ty ka zwią za na z ogrod nic -
twem dział ko wym. W swych opra co wa niach przy bli ża ją
naj now sze tren dy i osią gnię cia na uko we. Osob ny roz dział
do ty czy eko lo gii. Przy ja zne śro do wi sku me to dy upra wy,
na wo że nia, ochro ny ro ślin to tyl ko nie któ re pro po zy cje
spo so bu użyt ko wa nia dział ki. In struk to rzy po win ni dbać
o eko lo gicz ną świa do mość dział kow ców oraz pro pa go -
wać za sa dy zgod nie ze współ cze sny mi, po wszech ny mi
tren da mi. W bro szu rze nie za bra kło tak że in for ma cji o wy -
da nych i pla no wa nych pu bli ka cjach wy daw nic twa związ -
ko we go. Za słu gu ją one na szcze gól ną uwa gę, po nie waż
ich au to ra mi są pol scy na ukow cy, bez po śred nio do ty czą
pro ble mów dział kow ców i są od po wie dzią na ich po trze -
by. Ostat nim roz dzia łem pu bli ka cji jest zbiór waż niej -
szych związ ko wych re gu la cji praw nych. In struk tor mo że
od na leźć tu naj istot niej sze z punk tu wi dze nia wy ko ny wa -
nej przez sie bie pra cy uchwa ły PZD. 

Kra jo wa Ra da ma na dzie ję, że bro szu ra oka że się cen ną
po zy cją w zbio rze pu bli ka cji każ de go in struk to ra, a jej
uzna nie przy czy ni się do kon ty nu acji wy da nia. Na le ży pod -
kre ślić, że in for ma tor jest wy ra zem uzna nia dla szla chet nej
pra cy In struk to rów i chę ci wspar cia ich dzia łal no ści. 

oprac. A. Ba giń ska
In struk tor ogrod ni czy KR PZD

Na ra da szko le nio wa ko mi sji roz jem czych PZD

W dniach 30–31 mar ca 2010 ro ku w War sza wie od by ła
się na ra da szko le nio wa z za kre su dzia łal no ści or ga ni za -
cyj nej i po stę po wa nia roz jem cze go ko mi sji roz jem czych
PZD. W na ra dzie uczest ni czy ły 33 oso by w tym człon ko -
wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej i przed sta wi cie le Okrę -
go wych Ko mi sji Roz jem czych PZD.

Ak tu al ną sy tu ację Pol skie go Związ ku Dział kow ców
omó wił szcze gó ło wo Pre zes Związ ku Eu ge niusz Kon -
drac ki po czy na jąc od kon tro li Naj wyż szej Izby Kon tro li,
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich koń cząc na wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry zo stał zło -

żo ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie stwier dze -
nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze ściu prze pi sów usta wy
o ROD.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej oraz przed -
sta wi cie le Okrę go wych Ko mi sji Roz jem czych PZD pod -
ję li w tym przed mio cie dwa Sta no wi ska – w spra wie
wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP 
z dnia 22 lu te go 2010r. skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
nie któ rych prze pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. nr 169 poz. 1419
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z późn. zm), wy ra ża jąc głę bo ki sprze ciw wobec ła ma nia
praw dział kow ców.

Uczest ni cy na ra dy za bie ra jąc głos w dys ku sji wy ra zi li
swo ja oba wę w związ ku ze zło żo nym wnio skiem do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go w dniu 22 lu te go br. przez Pierw -
sze go Pre ze sa sa du Naj wyż sze go.

Uczest ni czą cy w na ra dzie omó wi li m.in. za sa dy roz pa -
try wa nia i roz strzy ga nia od wo łań od uchwał za rzą dów
ROD przez ko mi sje roz jem cze, dzia łal ność roz jem czą,
wła ści wość me dia cyj ną, a tak że za sa dy po dej mo wa nia de -
cy zji or ga ni za cyj nych. 

KD

„Kie lec ki Ty go dnik Ra dio wy” o ogro dach dział ko wych

W 12 nu me rze (28.III.2010) „Kie lec kie go Ty go dni ka
Ra dio we go” uka zał się ar ty kuł do ty czą cy ogrod nic twa
dział ko we go. Au tor skró to wo pre zen tu je sy tu ację ogro -
dów dział ko wych w kra ju i re gio nie, wy ja śnia czym jest 
i ja ką ro lę peł ni PZD, a tak że pro ble my zwią za ne m.in. ze
spe ku la cja mi de we lo per ski mi od no śnie atrak cyj nych te -
re nów ogro dów dział ko wych. God nym uzna nia jest pre -
zen to wa ny po gląd au to ra i zro zu mie nie dla ro li ROD. 
W ar ty ku le za miesz czo no wy po wiedź pre ze sa Świę to krzy -
skie go OZ, Zyg mun ta Wój ci ka, któ ry wy ja śnia jak zgub ne
skut ki, szcze gól nie dla naj uboż szych dział ko wi czów mia ło -
by uwłasz cze nie dzia łek. Nie za bra kło tak że in for ma cji 
o okrę go wej dzia łal no ści kon kur so wej i in struk ta żo wej dla
po cząt ku ją cych i dłu go let nich dział kow ców. 

War to zwró cić uwa gę na po ra dy ogrod ni cze za stęp cy
dy rek to ra ds. pro duk cji Re jo no we go Przed się bior stwa
Zie le ni, Edwar da Ga lu sa. Su ge ru je on by na ma łych dział -
kach upra wiać róż ne ga tun ki sa łat, ko per, pie trusz kę na -
cio wą, rzod kiew kę, po ra, czy se le ra. Na więk szych dział -
kach moż na wy sie wać mar chew kę, gro szek cu kro wy, fa -
so lę szpa ra go wą, ogór ki, cu ki nię i pa ti so ny. Na ma wia
dział kow ców by wy sie wa li ro śli ny jed no rocz ne, sa dzi li
ce bu lo we oraz nie za po mi na li o przy dat nych w kuch ni
zio łach.

Na le ży za uwa żyć, że za miesz cza nie ar ty ku łów pro pa gu -
ją cych ogrod nic two dział ko we w pra sie ogól no do stęp nej
jest zja wi skiem po żą da nym, któ re mo że przy czy nić się do
po pu la ry za cji ogrod nic twa i po pra wy wi ze run ku ROD.

Oprac. A. Ba giń ska
In struk tor ogrod ni czy KR PZD

Spo tka nie kie row nic twa OZ Ślą skie go PZD z po słem W. Mar ty niu kiem i ak ty wem SLD w Gli wi cach

W dniu 31 mar ca br. w sie dzi bie De le ga tu ry Re jo no wej
PZD w Gli wi cach od by ło się spo tka nie kie row nic twa OZ
Ślą skie go PZD, re pre zen to wa ne go przez pre ze sa okrę gu 
J. Le śnia ka, wi ce pre ze sa J. No skie go i kie row ni ka miej -
sco wej de le ga tu ry A. Ja kim ka, a przed sta wi cie la mi gli -
wic kie go śro do wi ska SLD z po słem W. Mar ty niu kiem 
i Prze wod ni czą cym Po wia to wej Ra dy SLD w Gli wi cach
M. Wi du chem na cze le. W cza sie spo tka nia omó wio no sy -
tu ację PZD i dział kow ców, w świe tle wnio sku Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go, o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją nie któ rych
za pi sów usta wy o ROD. Po seł W. Mar ty niuk przed sta wił
wa rian to wo moż li we sce na riu sze wy da rzeń i do ra dził, aby
zwią zek był przy go to wa ny na sy tu ację w któ rej orze cze -
nie TK bę dzie dla dział kow ców nie ko rzyst ne. Pol ski

Zwią zek Dział kow ców jest licz ną or ga ni za cją, dys po nu ją -
cą roz bu do wa ny mi struk tu ra mi w te re nie, a tym sa mym
ma re al ne szan se na stwo rze nie stra te gii, któ ra po zwo li na
sku tecz ne dzia ła nia w obro nie or ga ni za cji i dział kow ców.
Dal sza część spo tka nia po świę co na by ła zbli ża ją cym się
wy bo rom sa mo rzą do wym. Po wia to wa Ra da SLD w Gli -
wi cach wi dzi moż li wość umiesz cze nia na swo ich li stach
wy bor czych ośmiu przed sta wi cie li na sze go śro do wi ska 
z te re nu Gli wic i po wia tu. Kie row nic two OZ Ślą skie go
PZD wstęp nie za ak cep to wa ło tę pro po zy cję, zo bo wią zu -
jąc rów no cze śnie kie row nic two De le ga tu ry Re jo no wej 
w Gli wi cach, do prze pro wa dze nia sze ro kich kon sul ta cji
w te re nie i przy go to wa nia wstęp nej li sty kan dy da tów.
Spo tka nie za koń czy ło się wza jem nym zło że niem ży czeń
świą tecz nych.

Opra co wał:
Z. Łuń – Dyr. Biu ra OZ Śl. PZD w Ka to wi cach
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Na por ta lu Ga ze ta.pl za miesz czo ny zo stał ar ty kuł Pa na
Prze my sła wa Pra isa pod ty tu łem „Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny spraw dzi pra wa dział kow ców”, w któ rym w opar ciu 
o wy stą pie nie p. Ro ma na Mi cha la ka do I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go opi sa na zo sta ła spra wa p. Gra ży ny Pisz czo -
ły ze Szcze ci na.

Za rów no ar ty kuł jak rów nież treść wnio sku p. Ro ma na
Mi cha la ka jest opar ta na wiel kim kłam stwie za rzu ca nym
Pol skie mu Związ ku Dział kow ców.

Na wstę pie ro dzi się już py ta nie, kto ste ru je tym wszyst -
kim w ska li Kra ju i ko mu jest na rę kę ta oszczer cza kam -
pa nia.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go or ga ny sta tu to we
prze strze ga ją pra wa, dla te go za rzu ty po niż sze skie ro wa ne
prze ciw ko Związ ko wi są krzyw dzą ce, po nie waż:

– PZD nie od ma wia pra wa do dział ki dla wie lo let nich
użyt kow ni ków,

– po śmier ci użyt kow ni ka dział ki okre ślo ne są wy raź ne
pro ce du ry po stę po wa nia,

– or ga ny związ ko we nie od ma wia ją pra wa do wła sno ści,
– mąż Pa ni Gra ży ny nie był przy mu sza ny do człon ko -

stwa Związ ku,
– PZD nie za bra nia ko rzy stać z ma jąt ku dział kow ców,
– ma ją tek Pa ni Gra ży ny Pisz czo ły nie zo stał prze ka za -

ny w ob ce rę ce,
– kor po ra cja nie za gar nę ła mie nia,
– skąd wy su wa ne są pro gno zy, iż wy własz cze nie bę dzie

po ja wia ło się co raz czę ściej,
– Zwią zek nie ob dzie la dział ka mi jak ta lo na mi, nie ma

przy pad ków kup cze nia,
– kłam stwem jest, że Zwią zek nie wy pła ca na leż nych

war to ści lub war to ści za ni żo ne,
Wszyst kie oszczer stwa ad re so wa ne pod ad re sem PZD

go dzą w do bre imię or ga ni za cji, a szcze gól nie krzyw dzą
dział kow ców peł nią cych funk cje w Za rzą dzie ROD 
z man da tu wy bor ców.

Przy to czo ne kłam stwa są kie ro wa ne do roz ma itych in -
sty tu cji mię dzy in ny mi do or ga nów spra wie dli wo ści. 
Je że li or ga ny te da ją wia rę ta kim in sy nu acjom bez rze czo -

we go po twier dze nia, na le ży to uznać za na ru sze nie pra -
wa, co nie po win no mieć miej sca w Pań stwie pra wa 
i spra wiedli wo ści, chy ba, że ma to być pre pa ro wa na na
okre ślo ny uży tek kil ku oso bo we go sto wa rzy sze nia, bądź
pod ką tem in dy wi du al nych ko rzy ści Pa na Ro ma na Mi -
cha la ka.

Pan Ro man Mi cha lak w swo im wy stą pie niu pod wa ża
rów nież pra wo moc ne wy ro ki Są du, uwa ża jąc je za „dys -
ku syj ne”.

Jak to się dzie je w Pań stwie pra wa, że moż na bez kar nie
oskar żać lu dzi nie win nych, a przy zwa lać na upust nie na -
wi ści oraz za kła ma nia.

Pan Ro man Mi cha lak oskar ża wszyst kich i stwa rza po -
zo ry w opar ciu o je den przy pa dek, że dzie je się tak w ca -
łej Pol sce. Ro bi to na uży tek swo je go sto wa rzy sze nia, ale
ni ko mu nie przyj dzie do gło wy zba dać ge ne zę olsz tyń -
skie go kon flik tu i te go fak tu, że p. Ro man Mi cha lak na ru -
szył pra wo i pró bu je na giąć je do je go za ło żo ne go z gó ry
ce lu. Je że li PZD jest we dług nie go tak okrop ną or ga ni za -
cją, to, co u li cha ro bił do tej po ry i ro bi na dal w tym ogro -
dzie.

Czy na praw dę nikt nie mo że w tym Kra ju po sta wić ta -
my bez pra wiu, kłam stwu, po mó wie niom, nie na wi ści oraz
na wo ły wa niu pu blicz nie do nie po słu szeń stwa wo bec pra -
wa.

Lu dzie, któ rzy nie zna ją isto ty spra wy Pa ni Gra ży ny
Pisz czo ły są skłon ni uwie rzyć w be ze ceń stwa Związ ku 
w sto sun ku do osób słab szych i znaj du ją cych się w trud -
nych sy tu acjach ży cio wych. Tak jed nak nie jest, wszyst ko,
co zo sta ło wy po wie dzia ne we wnio sku do I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go jest kłam stwem i spra wa bę dzie mu sia ła być
wy ja śnio na do koń ca, aby nie wpro wa dzać w błąd or ga -
nów spra wie dli wo ści, spo łe czeń stwa i śro do wi ska dział -
kow ców.

Lu dzie pra cu ją cy w Za rzą dzie ROD „Skol win ka” nie
na ru szy li pra wa, ni ko go nie skrzyw dzi li, a im sta ła się
krzyw da przez fał szy we przed sta wia nie rze czy wi sto ści
przez czło wie ka, któ ry na wia ry god ność nie za słu gu je.

W imie niu Szcze ciń skie go Okrę go we go Za rzą du

LIST OTWAR TY

Dy rek tor Biu ra
/-/ mgr inż. To masz Ol ku ski

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Se kre tarz Za rzą du
/-/ inż. Edward Gra bow ski

ABC cię cia drzew dla dział kow ców

In for mu je my, że Kra jo wa Ra da PZD wy da ła ko lej ne
plan sze o na stę pu ją cych ty tu łach; 

„Jak ciąć drze wa pest ko we”, 

„Jak ciąć drze wa ziarn ko we”,
„Jak ciąć krze wy ja go do we”. 
Plan sze wy da ne są w du żym na kła dzie z prze zna cze -
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niem dla wszyst kich ogro dów, a na wet te re nów ogro dów
dział ko wych. Re zer wę skie ro wa li śmy do Okrę go wych
Za rzą dów, De le ga tur i Biur te re no wych. Ni niej sze ma te -
ria ły po win ny być umiesz czo ne na ta bli cach in for ma cyj -
nych i słu żyć wszyst kim dział kow com. Plan sze oraz kosz-
ty ich dys try bu cji sfi nan so wa ny zo stał z fun du szu oświa -
to we go KR.

Au to rem opra co wa nia jest dr Zbi gniew Gru ca, uzna ny
pol ski na uko wiec, dzię ki cze mu za pew nio na jest ich wy -
so ka war tość me ry to rycz na. Plan sze ce chu je do sto so wa nie
do re aliów dział ko wych oraz cie ka wa, barw na sza ta gra -
ficz na. Czy tel ne wi zu ali za cje do sko na le ob ra zu ją spo sób

pra wi dło we go cię cia, a za łą czo na in for ma cja sta no wi ich
uzu peł nie nie kie dy i jak for mo wać ko ro ny po szcze gól -
nych ga tun ków. Dzię ki te mu są one nie oce nio nym źró -
dłem in for ma cji do ty czą cych tech ni ki cię cia drzew 
i krze wów owo co wych. Nie za do wa la ją cy stan tych ro ślin
w wie lu ogro dach po zwa la są dzić, że uzu peł nie nie wie -
dzy w tym za kre sie jest spra wą wy so kiej wa gi. 

Ma my na dzie ję, że plan sze bę dą in spi ra cją do pro wa -
dze nia cię cia ro ślin na dział kach, a tak że cen ną po mo cą
me ry to rycz ną. Jed no cze śnie in for mu je my, że w opra co -
wa niu znaj du ją się ko lej ne plan sze do ty czą ce wa rzyw nic -
twa, za sad kom po sto wa nia, ochro ny ro ślin i eko lo gii.

Oprac. A. Ba giń ska 
In struk tor ogrod ni czy KR PZD

Uwa ga Za rzą dy

W wy ni ku sze ro kich kon sul ta cji z Okrę go wy mi Za rzą -
da mi Pre zy dium Kra jo wej Ra dy pod ję ło de cy zję o prze -
pro wa dze niu prze glą dów za go spo da ro wa nia. W tym ce lu
25 mar ca 2010 r zo sta ła pod ję ta uchwa ła (NR 40/2010) 
w spra wie prze pro wa dza 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 sta nia dzia łek w ROD.

W związ ku z od po wie dzial no ścią za stan za go spo da ro -
wa nia i funk cjo no wa nia ogro dów ja ka spo czy wa na PZD
nie zbęd nym oka za ło się zgro ma dze nie in for ma cji o sta -
nie fak tycz nym. Wy so ka ran ga spra wy wią że się tak że 
z in spek cja mi or ga nów ze wnętrz nych ja kie ma ją miej sce
w ostat nim cza sie. Są to mie dzy in ny mi kon tro le NIK 
w spra wie funk cjo no wa nia ROD w sied miu gmi nach
(War sza wa, Gdańsk, Łódź, Czę sto cho wa, Szcze cin, Po -
znań, Byd goszcz), czy sys te ma tycz ne kon tro le Po wia to -
wych In spek to ra tów Nad zo ru Bu dow la ne go. Dla te go
Zwią zek mu si zgro ma dzić nie zbęd ne in for ma cje w tym
za kre sie, aby na stęp nie wy pra co wać na ich pod sta wie
wnio ski do li kwi da cji wszel kich uchy bień.

Prze glą dy do ty czą za go spo da ro wa nia ogro du, je go
funk cjo nal no ści oraz za go spo da ro wa nia i spo so bu wy ko -

rzy sty wa nia dzia łek. Szcze gól ny na cisk po ło żo no na pro -
blem za miesz ki wa nia, za mel do wa nia, wła ści we go przy -
dzia łu dzia łek, czy bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go. Za
prze pro wa dze nie prze glą dów od po wia da ją OZ ja ko or ga -
ny sta tu to we PZD. Ma ją one or ga ni zo wać, nad zo ro wać 
i po no sić od po wie dzial ność za prze glą dy oraz po wo ły wać
ko mi sje do ich prze pro wa dza nia. W skład ni niej szych ko -
mi sji mo gą wcho dzić oso by wy bra ne z po śród człon ków
OZ, in struk to rów okrę go wych, kra jo wych SSI, in struk to -
rów eta to wych i zgru po wa ne w 2–3 oso bo we ze spo ły. Ko -
mi sje ma ją opra co wy wać wy ni ki i wnio ski z prze glą dów
każ de go ogro du. W ska li okrę gu wy ni ki ma ją sta no wić ich
syn te zę i wraz z wnio ska mi Pre zy dium OZ po win ny być
przed sta wio ne na po sie dze niu ple nar nym OZ ce lem oce -
ny sy tu acji i wy pra co wa nia ogól nych wnio sków. 

Przy po mi na my, że prze glą dy mu szą być prze pro wa dzo -
ne do 30 czerw ca, a ana li za i wnio ski dla Kra jo wej Ra dy
w ter mi nie do 31 sierp nia b.r. Pro si my o po waż ne po trak -
to wa nie spra wy i jak naj szyb sze pod ję cie dzia łań pro wa -
dzą cych do opra co wa nia wspo mnia nych ana liz. Przy-
czy nią się one do po pra wy wi ze run ku ogro dów i uspraw -
nie nia ich funk cjo no wa nia.

Oprac. A. Ba giń ska
In struk tor ogrod ni czy KR PZD

In for ma cja z kon fe ren cji pra so wej w OZ PZD w Byd gosz czy

Dnia 9 kwiet nia br. w sie dzi bie Okrę go we go Za rzą du
PZD w Byd gosz czy od by ła się kon fe ren cja pra so wa nt.
za gro żeń dla dział kow ców, ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w związ ku 
z fak tem zło że nia wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Le cha Gar -
doc kie go, o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze -
ściu ar ty ku łów usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Na spo tka nie – kon fe ren cję przy by li dział kow cy re pre -
zen tu ją cy miej skie i pod miej skie ogro dy dział ko we okrę -
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gu byd go skie go, człon ko wie Pre zy dium OZ PZD oraz
przed sta wi cie le za pro szo nych re dak cji – red, An drzej Kry -
stek z Pol skie go Ra dia Po mo rza i Ku jaw P i K, red. Mi chał
Si ta rek z Expres su Byd go skie go oraz red. An na No wic ka
z Ga ze ty Po mor skiej.

Kon fe ren cję otwo rzy ła Wi ce pre zes OZ PZD w Byd -
gosz czy Ur szu la Wa lu sia, przed sta wia jąc uczest ni kom
spo tka nia po wód dla któ re go zwo ła no kon fe ren cję, a więc
fakt za skar że nia 6-ciu ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, ar ty ku łów bar dzo istot nych dla
funk cjo no wa nia w na szym kra ju ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go. Prze ka za ła kwin te sen cję za kwe stio no wa nych
wnio skiem I Pre ze sa SN ar ty ku łów usta wy oraz omó wi ła
zna cze nie za gro żeń dla przy szło ści ogro dów a przede
wszyst kim dla dział kow ców i skut ków ewen tu al ne go
uchy le nia tych za pi sów usta wo wych. Przed sta wi cie lom
me diów prze ka za ne zo sta ły ma te ria ły w tej spra wie, mię -
dzy in ny mi treść wnio sku z dnia 22 lu te go 2010 r. zło żo -
ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15
ust. 2, art. 30, art. 31 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 31 ust. 4 usta wy
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD, a tak że przy ję te Sta no wi sko
Pre zy dium KR PZD z dnia 25 mar ca 2010 r. i Sta no wi sko
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 8 kwiet nia 2010 r. w spra wie
skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku 
I Pre ze sa SN oraz opra co wa nie de sy gno wa ne pod pi sa mi
człon ków Pre zy dium KR PZD z dnia 25.03.2010 r. pt.
„Zna cze nie za skar żo nych przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go prze pi sów usta wy o ROD dla ist nie nia 
i trwa ło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce”.

W spo sób bar dziej szcze gó ło wy, przy bli ża ją cy zna cze -
nie dla dział kow ców i dla Związ ku fak tu za skar że nia po -
szcze gól nych ar ty ku łów z punk tu wi dze nia prze pi sów
pra wa, do ko nał czło nek Pre zy dium OZ Sła wo mir Ce giel -
ski. Pod kre ślił, że każ dy z za skar żo nych ar ty ku łów po sia -
da istot ne zna cze nie dla użyt kow ni ków pol skich dzia łek 
i or ga ni za cji zrze sza ją cej pol skich dział kow ców. Na py -
ta nia dzien ni ka rzy dot. dal szych prze wi dy wa nych lo sów
wnio sku oraz usta wy i re ak cji dział kow ców w tej trud nej
dla związ ku spra wie prze ka za no, że wszyst kie struk tu ry
Pol skie go Związ ku Dział kow ców po dej mu ją dzia ła nia 
w obro nie za pi sów usta wy o ROD, ko rzy sta jąc mię dzy in -
ny mi ze spo sob no ści oso bi ste go kon tak tu z dział kow ca mi
pod czas trwa ją cej w PZD kam pa nii spra woz daw czo-wy -
bor czej w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po dej mo -
wa ne są ofi cjal ne sta no wi ska i ape le or ga nów okrę go wych
związ ku, za rzą dów ROD, uczest ni ków wal nych ze brań 
w ROD, a tak że – co uwa ża my za bar dzo cen ne – otrzy -
mu je my licz ne wy stą pie nia in dy wi du al nych dział kow ców,
wy ra ża ją cych swo je po par cie dla za cho wa nia tre ści i po -

sta no wień za skar żo nych ar ty ku łów usta wy oraz wy ra zy
obu rze nia fak tem wy stą pie nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, w spo sób bez kom pro mi so wy pod wa ża ją ce go po nad
stu let ni do ro bek pol skich ro dzin dział kow ców.

Uczest ni czą cy w spo tka niu Mie czy sław Ta ra sek – dział -
ko wiec z ROD „Ustro nie” w pod byd go skim My ślę cin ku,
wy ra ził swo je roz go ry cze nie wy stą pie niem prze ciw dział -
kow com przez Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Je go ogród
przed 36 la ta mi człon ko wie ogro du zbu do wa li od pod staw
na miej sco wych nie użyt kach, wła sny mi rę ko ma i z wła -
snych środ ków. Ko lej ne po ko le nia two rzy ły hi sto rię ogro -
du. Dziś urzęd ni cy miej scy wy mu sza ją na dział kow cach
ko lej ną in we sty cję na ich koszt – ska na li zo wa nie ogro du.
W przy pad ku uchy le nia za skar żo ne go art. 15 usta wy, ca -
ły do ro bek ży cia człon ków ogro du zo sta nie im w imię pra -
wa ode bra ny. Czy tak ma wy glą dać pra wo rząd ność 
w na szym kra ju? On sam, po dob nie jak i in ni dział kow cy,
któ rych re pre zen tu je uwa ża, że je ste śmy otwar ci na in we -
sty cje stra te gicz ne dla roz wi ja ją cych się miast. Do tych -
cza so we za pi sy usta wo we gwa ran tu ją dział kow com
od szko do wa nia w przy pad ku ko niecz no ści li kwi da cji
ogro dów S. Ce giel ski uzu peł nił je go wy stą pie nie, że Kon -
sty tu cja RP gwa ran tu je nam ochro nę praw do świad czeń
so cjal nych, do wy po czyn ku, a w przy pad ku za ma chu na
usta wę o ROD pró bu je się nam to pra wo ode brać. W dal -
szej dys ku sji pa da ły ko lej ne uwa gi, przed sta wia no moż li -
we kon se kwen cje dla dział kow ców zwią za ne z wnio skiem
Pre ze sa L. Gar doc kie go. Dzien ni ka rze z za in te re so wa -
niem i zna jo mo ścią te ma tu za da wa li py ta nia, na któ re
udzie la li od po wie dzi uczest ni czą cy w kon fe ren cji przed -
sta wi cie le Pre zy dium OZ PZD.

Efek tem kon fe ren cji by ła już w dniu jej prze pro wa dze -
nia tj. 9 kwiet nia br., go dzin na au dy cja w Pol skim Ra diu
Po mo rza, i Ku jaw PiK, pre zen tu ją ca te mat za gro żeń skut -
ka mi zło żo ne go wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją 6-ciu ar ty ku -
łów usta wy o ROD. W au dy cji za pre zen to wa no na gra nie
ob szer nych frag men tów kon fe ren cji, w któ rych przed sta -
wio no ar gu men ty prze ciw ko za rzu tom sta wia nym przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, a na stęp nie ra dio słu cha cze
licz nie te le fo nu jąc, wy ra ża li swo je opi nie, w zde cy do wa -
nej więk szo ści po pie ra ją ce do tych cza so we za pi sy usta wo -
we oraz oka zu jąc swo je obu rze nie wy wo ła ne wnio skiem
o uchy le nie wy żej cy to wa nych ar ty ku łów usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Ko lej nym wy ni kiem kon fe ren cji jest ar ty kuł za miesz -
czo ny w week en do wym wy da niu Expres su Byd go skie go
za ty tu ło wa ny „Za mach na al ta ny i grząd ki”, któ ry w spo -
sób bar dzo ob ra zo wy i prze ko nu ją cy in for mu je czy tel ni -
ków o ko lej nym za gro że niu. 

Se kre tarz OZ PZD w Byd gosz czy
/-/ Zbi gniew Ka nia

p.o OZ PZD w Byd gosz czy
/-/ Ur szu la Wa lu siak
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W dniu 11 mar ca 2010 r. Sąd Ape la cyj ny w Po zna niu
wy dał wy rok w spra wie z po wódz twa Be aty N. prze ciw -
ko PZD Okrę go wy Za rząd w Po zna niu o wy na gro dze nie
za bez u mow ne ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści wcho dzą cej
w skład Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 23 Lu te go
w Po zna niu. Łącz nie Sąd za są dził na rzecz po wód ki kwo -
tę ok. 1 110 000 zł. Przy po mi na my, iż orze cze nie Są du
Ape la cyj ne go w Po zna niu za pa dło w spra wie, któ ra wró -
ci ła do roz po zna nia po wy ro ku ka sa cyj nym Są du Naj wyż -
sze go z 2006 r. i że wów czas, Be ata No wiń ska uzy ska ła
kosz tem PZD ok. 1 500 000 zł. Tak więc za sad nym by ło
stwier dze nie, iż Be ata N. nie po win na żą dać od PZD ko -
lej nych płat no ści. 

Spo dzie wa jąc się jed nak ze stro ny Be aty N. wy ko rzy sta -
nia ostat nie go orze cze nia Są du w Po zna niu do uzy ska nia
ko lej nych środ ków kosz tem Związ ku, KR PZD już 
11 mar ca 2010 r. zwró ci ła się do Są du z wnio skiem 
o wstrzy ma nie wy ko nal no ści wy ro ku. We wnio sku PZD
pod niósł, iż bio rąc pod uwa gę środ ki uzy ska nie przez Be -
atę N. w trak cie eg ze ku cji pro wa dzo nej w opar ciu o wy -
rok uchy lo ny przez Sąd Naj wyż szy w 2006 r., za sad nym
jest wnio sek, że świad cze nie zo sta ło speł nio ne. Nie ste ty
18 mar ca 2010 r. Sąd Okrę go wy w War sza wie wy dał po -
sta no wie nie o od da le niu wnio sku PZD, w któ rym stwier -
dził, iż wnio sek o wstrzy ma nie wy ko nal no ści orze cze nia
z 11 mar ca 2010 r. mo że być uwzględ nio ny do pie ro po
wsz czę ciu po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go. Peł no moc nik
KR PZD zło żył za ża le nie na to po sta no wie nie, jed nak że
do dnia dzi siej sze go nie zo sta ło ono roz po zna ne. 

In for ma cja o wsz czę ciu po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go
do tar ła do PZD w dniu 6 kwiet nia 2010 r. Z za wia do mie -
nia ko mor ni ka wy ni ka ło, iż skie ro wał on za wia do mie nia

o za ję ciu kont do 136 ban ków na te ra nie ca łe go kra ju. Na -
tych miast, tj. 6 kwiet nia 2010 r. KR PZD wy stą pi ła do Są -
du z ko lej nym wnio skiem, tym ra zem o za wie sze nie
po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go. Zgod nie z KPC Sąd miał
na je go roz po zna nie nie wię cej niż 7 dni. Po mi mo próśb
kie ro wa nych do Są du o pil ne roz pa trze nie wnio sku, po -
sta no wie nie zo sta ło wy da ne do pie ro 6 dnia od zło że nia
wnio sku, tj. 12 kwiet nia 2010 r. Orze cze nie zo sta ło ode -
bra ne przez peł no moc ni ka KR PZD w se kre ta ria cie Są du
ra no 13 kwiet nia 2010 r. i na tych miast zło żo ne u ko mor -
ni ka z wnio skiem o wstrzy ma nie się z wszel ki mi czyn no -
ścia mi. Z ust nych in for ma cji uzy ska nych u ko mor ni ka
wy ni ka, iż po mi mo ścią gnię cia już środ ków z kont PZD,
na chwi lę zło że nia po sta no wie nia o zwie sze niu po stę po -
wa nia Be ata N. jesz cze ich nie otrzy ma ła. Da ne te zo sta -
ną zwe ry fi ko wa ne w naj bliż szym cza sie w opar ciu o do-
kumenty po stę po wa nia. Je że li się po twier dzą, to na le ży
stwier dzić, iż naj praw do po dob niej PZD uda się unik nąć
ko niecz no ści po now ne go pła ce nia za bez u mow ne ko rzy -
sta nie z nie ru cho mo ści su my zo sta ną zde po no wa ne na ra -
chun ku są do wym do cza su za koń cze nia po stę po wa nia
wy to czo ne go przez PZD prze ciw ko Be acie N. o zwrot
środ ków za bra nych w 2006 r. 

Jed no cze śnie po dej mo wa ne są sta ra nia skie ro wa ne na
znie sie nie skut ków dzia łań ko mor ni ka pod ję tych w okre -
sie przed za wie sze niem po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go. 
W szcze gól no ści do ty czy to kwe stii za blo ko wa nia kont
ban ko wych in nych jed no stek PZD. Z in for ma cji kie ro wa -
nych do OZ PZD w Po zna niu wy ni ka bo wiem, iż re ali zu -
jąc wnio sek ko mor ni ka, sze reg ban ków za ję ło kon ta
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. O efek tach tych sta rań
po in for mu je my Pań stwa w naj bliż szym cza sie. 

Biu ro KR PZD 

Ko mu ni kat w/s. za wie sze nia po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go w związ ku z rosz cze nia mi do te re nu 
ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu 

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 9 kwiet nia br. w Ło dzi od by ło się XII nad zwy -
czaj ne 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 Mar le na Pa ku ła – pra cow nik Wy dzia łu Pre zy dial -
ne go 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 omó wie niu ak -
tu al nej sy tu acji Związ ku w świe tle ostat nich wy da rzeń, 
a zwłasz cza wy stą pie nia Pierw sze go Pre ze sa Sa du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o zba da nie
zgod no ści z Kon sty tu cją prze pi sów usta wy o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych. Dru gim te ma tem by ła oce na bie -
żą cej kam pa nii wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor -
czych, stop nia za awan so wa nia i ewen tu al nych pro ble mów
zwią za nych z jej prze bie giem.

W swo im wy stą pie niu Pre zes Iza be la Oże gal ska zwró -
ci ła uwa gę, że mi mo zwy cię stwa w wal ce o od rzu ce nie
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych au -
tor stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści atak na Zwią zek trwa na -
dal, za sto so wa no tyl ko no wy tryb po stę po wa nia. Otóż
re wo lu cyj ne me to dy PiS za stą pio no zma so wa nym ata -
kiem in sty tu cji pań stwo wych wy mie rzo nym w fun da men -
tal ne pod sta wy ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
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Świad czą o tym kon tro le m. in. Naj wyż szej Izby Kon tro -
li, ak tyw ność wzmógł nad zór bu dow la ny. Do in sy nu acji
wo bec Pol skie go Związ ku Dział kow ców przy łą czył się
tak że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Ko lej ne z pod ję tych
dzia łań, któ re ma osta tecz nie do pro wa dzić do uchy le nia
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i zu peł ne go
mar gi na li zo wa nia Związ ku, to wnio sek Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go o za skar że nie do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go sze ściu za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro-
dach dział ko wych.

Pre zes Okrę gu pod kre śli ła, że wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, zgod ny z in ten cją wnio sko daw cy bę dzie re -
al ną groź bą koń ca Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Dział kow cy nie ma jąc wła sne go sa mo rzą du i żad nej
ochro ny praw nej, ani też pra wa do grun tów nie bę dą sta -
no wi li żad nej si ły. Wów czas ła two ich bę dzie usu nąć 
z zaj mo wa nych te re nów, a grun ty do tych cza so wych ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych sta ną się przed mio tem
ryn ko we go ob ro tu. W ten spo sób dział kow cy zo sta ną wy -
własz cze ni ze swo ich dzia łek.

Pod czas po sie dze nia oce nio no tak że do tych cza so wy
prze bieg kam pa nii wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor -
czych. Na pod sta wie in for ma cji zło żo nych przez oso by ob -
słu gu ją ce wal ne ze bra nia stwier dzo no, że prze pro wa dze nie
kam pa nii w sta tu to wym ter mi nie jest za gro żo ne. Nie po ko -
ją ce jest pla no wa nie ze brań bez wska za nia waż nych po wo -
dów oraz zgo dy Pre zy dium OZŁ w mie sią cu ma ju br. Tyl ko
je den za rząd ROD wy stą pił ze sto sow nym wnio skiem. Na
31 mar ca 2010 ro ku od by te ze bra nia sta no wią nie wie le po -
nad 10%. W prze pi so wym ter mi nie zło żo no za le d wie kil ka
ma te ria łów, wśród któ rych wy stę pu ją nie wła ści wie spo rzą -
dzo ne spra woz da nia fi nan so we oraz nie zgod ne z prze pi sa -
mi związ ko wy mi uchwa ły.

Mar le na Pa ku ła prze ka za ła, że w związ ku z za ist nia łą sy -
tu acją KR PZD wy sto so wa ła do par la men ta rzy stów pi smo
z proś bą o za in te re so wa nie się spra wa wnio sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Obok przy ję te go sta no wi ska
wy sto so wa no apel do dział kow ców i struk tur Związ ku 
o wy po wie dze nie się w naj istot niej szej dla przy szło ści
ogrod nic twa dział ko we go spra wie. Pre zy dium KR PZD
pod ję ło po nad to uchwa ły do ty czą ce 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 oraz za go spo -
da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia dzia łek w ROD.

Re pre zen tu ją ca Pre ze sa Związ ku prze ka za ła rów nież,
że KR PZD do ko na ła in ter pre ta cji Sta tu tu PZD, w któ rej

stwier dzi ła, że od wo ła ny czło nek or ga nu Związ ku nie mo -
że spra wo wać funk cji prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra -
nia od mo men tu od wo ła nia do koń ca na stęp nej ka den cji.
Uzna no, że ro la i od po wie dzial ność prze wod ni czą ce go
wal ne go ze bra nia w ROD, któ re jest naj wyż szym or ga -
nem sta tu to wym w ogro dzie, jest tak waż na, że nie mo że
peł nić tej funk cji oso ba, któ ra zo sta ła od wo ła na za nie wy -
peł nie nie obo wiąz ków lub dzia ła nie na szko dę Związ ku.

Po dys ku sji, w któ rej głos za bra ło 12 osób i stwier dze -
niu przez pro wa dzą cą ob ra dy pra wo moc no ści ob rad prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków Hen ryk Ja s-
trzęb ski przed sta wił pro jek ty 3 uchwał i 1 sta no wi ska.

Człon ko wie OZŁ PZD w pod ję tej jed no myśl nie uchwa -
le okre śli li dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go
PZD i je go Pre zy dium oraz struk tur ogro do wych w obro -
nie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Za rzą dy ROD zo bo wią za no do za po z-
na nia dział kow ców pod czas wal nych ze brań z ak tu al ną
sy tu acją Związ ku. Istot ne jest, aby re ak cja dział kow ców
na ist nie ją ce za gro że nia by ła wy ra żo na w for mie ofi cjal -
nej. Na to miast w tych ogro dach, w któ rych od by ły się
wal ne ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze zo bo wią za no
za rzą dy ROD do zor ga ni zo wa nia ze brań in for ma cyj nych,
po łą czo nych ze zbie ra niem pod pi sów po par cia dla obec -
nie obo wią zu ją cej usta wy. O sy tu acji za rzą dy ROD win -
ny in for mo wać tak że za po śred nic twem in for ma cji na
ta bli cach ogło sze nio wych. Zwró co no się tak że do wszyst -
kich dział kow ców i or ga nów PZD w ROD o wy ra że nie
swo je go zda nia i za ję cia sta no wi ska w spra wie za gro żeń
dla usta wy o ROD. Pod ję to uchwa łę w spra wie oce ny bie -
żą cej kam pa nii wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor -
czych. Za rzą dy ROD zo bo wią za no przede wszyst kim do
prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor -
czych w ter mi nie do 30 kwiet nia br. W prze ciw nym ra zie
za rzą dy ROD win ny zło żyć do Pre zy dium OZŁ uza sad -
nio ny wnio sek o wy ra że nie zgo dy na prze pro wa dze nie ze -
bra nia w ter mi nie póź niej szym.

Zgod nie z obo wiąz ka mi wy ni ka ją cy mi ze Sta tu tu PZD
za twier dzo no uchwa ły Pre zy dium OZŁ PZD.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD po dej mu jąc sta no wi sko
w spra wie za gro żeń dla usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy ra ził głę bo ki nie -
po kój i roz cza ro wa nie ko lej ny mi de cy zja mi or ga nów wła -
dzy pań stwo wej do ty czą cy mi funk cjo no wa nia Związ ku.
Po raz ko lej ny za ape lo wa no o po zo sta wie nie w spo ko ju
spraw dzo nej i do brze funk cjo nu ją cej usta wy o ROD oraz
usza no wa nie wo li śro do wi ska dział kow ców wy ra żo nej
bli sko 620 ty sią ca mi pod pi sów po par cia.

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

Łódź, 12 kwiet nia 2010 r.
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W dniach 10–12 mar ca br. w Pi le dzię ki Kra jo wej Ra -
dzie PZD oraz po mo cy or ga ni za cyj nej ze stro ny OZ w Pi -
le zo sta ła zor ga ni zo wa na kon fe ren cja szko le nio wa.
Spo tka nie ad re so wa ne by ło do In struk to rów Kra jo wych 
i Okrę go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD 
z okrę gów w Go rzo wie Wlkp., Ko sza li nie, Pi le, Po zna -
niu, Słup sku i Szcze ci nie. Kon fe ren cję uświet nił swo ją
obec no ścią Pre zes OZ w Pi le, pan Ma rian Pra czyk. Ce -
lem kon fe ren cji by ło pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej
wśród tych człon ków PZD, któ rzy ma ją bez po śred ni kon -
takt z dział kow ca mi i mo gą wpły nąć na pra wi dło wy spo -
sób użyt ko wa nia oraz mo der ni zo wa nia dzia łek. W cza sie,
gdy ruch ogrod nic twa dział ko we go jest przed mio tem tak
wie lu ata ków pra wi dło we funk cjo no wa nie, za go spo da ro -
wa nie i atrak cyj ność wi zu al na ogro dów jest nie zwy kle
istot na. Po przez or ga ni za cję ta kich szko leń pod kre ślo no
tak że wiel ką ro lę oraz zna cze nie Spo łecz nej Służ by In -
struk tor skiej.

W cza sie kon fe ren cji uczest ni cy mie li oka zję po głę bić
swo ją wie dzę z dzie dzi ny wa rzyw nic twa, ochro ny ro ślin,
czy za sto so wa nia ro ślin ozdob nych. Nie za bra kło tak że
wy kła du po świę co ne go sa dow nic twu, któ ry zo stał uzu -
peł nio ny prak tycz nym po ka zem cię cia drzew i krze wów
owo co wych, prze pro wa dzo nym w jed nym z pil skich
ogro dów dział ko wych. Za pre zen to wa no rów nież spo so -

by pra wi dło we go za go spo da ro wa nia i mo der ni zo wa nia
dzia łek. Część spo tka nia po świę co no kwe stiom or ga ni za -
cji pra cy oraz wy mia nie do świad czeń. Szcze gól nie cen ne
by ły uwa gi tych In struk to rów, któ rym uda ło się wy pra co -
wać wła sne, sku tecz ne me to dy wdra ża nia wie dzy ogrod -
ni czej. Kon fe ren cję za koń czy ło wy stą pie nie pa ni Wi ce-
pre zes OZ w Pi le, Ma rii Fojt, w któ rym na kre śli ła ak tu al -
ną sy tu acje Związ ku, a tak że in ne, waż ne dla ogrod nic twa
dział ko we go pro ble my, z któ rym PZD sta ra się za ra dzić.
Ze bra ni za nie po ko je ni wnio skiem ja ki skie ro wał Pierw -
szy Pre zes Sa du Naj wyż sze go RP do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
sze ściu ar ty ku łów usta wy o ROD spo rzą dzi li Sta no wi sko
w tej spra wie. Pod ni niej szym sta no wi skiem zło żo no pod -
pi sy i skie ro wa no je do Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Mar szał ka Sej mu i Se na tu
oraz KR PZD.

W pod su mo wa niu Kon fe ren cji pod kre ślo no wiel ką wa -
gę te go ro dza ju spo tkań, któ re po przez szko le nie In struk -
to rów wpły wa ją na dal sze pro pa go wa nie wie dzy oraz
po praw ne me ry to rycz nie po rad nic two w ogro dach. Zgro -
ma dze ni do ce ni li do sko na łą or ga ni za cję spo tka nia oraz
do bry do bór wy kwa li fi ko wa nej ka dry wy kła do wej i wy -
ra zi li na dzie ję, że te go ro dza ju szko le nia bę dą kon ty nu -
owa ne w przy szło ści.

In struk tor ogrod ni czy KR PZD 
/-/ Alek san dra Ba giń ska

Kra jo wa Kon fe ren cja Szko le nio wa dla In struk to rów Kra jo wych i Okrę go wych 
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD w Pi le

Kra jo wa Kon fe ren cja Szko le nio wa Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD w Koń sko wo li 

Kra jo wa Ra da PZD oraz Okrę go wy Za rząd PZD w Lu -
bli nie zor ga ni zo wał w dniach 16-18 mar ca br. w Lu bel -
skim Ośrod ku Do radz twa Rol ni cze go w Koń sko wo li
Kra jo wą Kon fe ren cję Szko le nio wą dla In struk to rów Kra -
jo wych i Okrę go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej
PZD z okrę gów w Lu bli nie, Ło dzi, Kra ko wie, Rze szo wie
i Bia łym sto ku.

W kon fe ren cji wziął udział pre zes OZ PZD w Lu bli nie
Sta ni sław Cho dak, któ ry przed sta wił ak tu al ną sy tu ację
PZD i wy ni ka ją ce z niej za da nia dla służb in struk tor skich. 

In struk to rzy SSI uczest ni cząc w kon fe ren cji po głę bi li
swo ją wie dzę z za kre su ochro ny ro ślin na dział kach 
w 2010 ro ku, za sad i zna cze nia cię cia wio sen ne go drzew
i krze wów owo co wych, za sad pla no wa nia wa rzyw ni ka na
dział kach oraz pra wi dło we go za go spo da ro wa nia i mo der -
ni za cji dział ki z uwzględ nie niem za sto so wa nia ro ślin
ozdob nych. Umie jęt no ści prak tycz ne cię cia drzew owo -
co wych uczest ni cy kon fe ren cji mo gli do sko na lić pod czas

po ka zu prak tycz ne go. Wy kła dy po pro wa dzi li wy kła dow -
cy z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Lu bli nie oraz do -
świad cze ni spe cja li ści ds. sa dow nic twa i wa rzyw nic twa 
z Lu bel skie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Koń sko -
wo li. 

Osob ny blok te ma tycz ny kon fe ren cji obej mo wał za gad -
nie nia zwią za ne z za sa da mi or ga ni za cji pra cy in struk to -
rów SSI.

Spo łecz na Służ ba In struk tor ska speł nia ogrom ną ro lę
w or ga ni zo wa niu oraz udzie la niu po rad nic twa ogrod ni -
cze go dla dział kow ców. Do pod sta wo wych za dań usta wo -
wych i sta tu to wych SSI PZD na le ży or ga ni zo wa nie
po rad nic twa w za kre sie pra wi dło we go za go spo da ro wa nia
i mo der ni za cji ogro dów dział ko wych i dzia łek, upo wsze-
ch nia nia wie dzy i no wo ści ogrod ni czych, ra cjo nal nej
upra wy i ochro ny ro ślin oraz ochro ny śro do wi ska.

Uczest ni cy kon fe ren cji po dzie li li się swo imi do świad -
cze nia mi w pra cy in struk tor skiej oraz ak tyw nie uczest ni -
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czy li w dys ku sji na te mat wy pra co wa nia me tod ma ją cych
na ce lu pod nie sie nie ran gi służ by in struk tor skiej, po zy ski -
wa nia no wych in struk to rów, zwięk sze nia za in te re so wa nia
no wych dział kow ców oraz in nych użyt kow ni ków dzia łek
szko le nia mi oraz po ka za mi prak tycz ny mi. Po ru sza no
rów nież za gad nie nia zwią za ne z me to da mi pro mo cji ogro -
dów oraz współ pra cy za rzą dów ROD i OZ -ów z lo kal ny -
mi wła dza mi sa mo rzą do wy mi.

W na wią za niu do wnio sku z dnia 22 lu te go 2010 ro ku
skie ro wa ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go RP do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie -
zgod no ści sze ściu ar ty ku łów Usta wy o ROD z 2005 ro ku
z Kon sty tu cją RP uczest ni cy kon fe ren cji wy pra co wa li sta -

no wi sko w któ rym wy ra zi li sprze ciw i obu rze nie wo bec
tre ści za war tych we wnio sku. Wy ra żo no prze ko na nie, że
Try bu nał Kon sty tu cyj ny, w któ re go rę kach spo czy wa los
pol skich dział kow ców nie do pu ści do znisz cze nia wie lo -
po ko le nio we go do rob ku i tra dy cji ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce. Po zło że niu pod pi sów, sta no wi sko skie ro -
wa ne zo sta ło do Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go, Mar szał ka Sej mu i Se na tu oraz
KR PZD.

Mi łym ak cen tem pod su mo wu ją cym spo tka nie by ło wrę -
cze nie przez pre ze sa OZ w Lu bli nie St. Cho da ka wszyst -
kim uczest ni kom kon fe ren cji ksią żek wy daw nic twa
dział ko wiec.

Opra co wa ła 
Ali cja Gu rzyń ska inst. ogr.KR

Kra jo wa Kon fe ren cja Szko le nio wa Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD w Olsz ty nie

Kra jo wa Ra da PZD wraz z Okrę giem War miń sko -Ma -
zur skim PZD w Olsz ty nie w dniach 7–9 kwiet nia br. zor -
ga ni zo wa ła na te re nie Uni wer sy te tu Warmińsko-Mazur-
r skie go Kra jo wą Kon fe ren cję Szko le nio wą Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD. Spo tka nie ad re so wa ne by ło
do In struk to rów Kra jo wych i Okrę go wych Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD z okrę gów w Olsz ty nie, Gdań -
sku, El blą gu, Byd gosz czy i To ru nia. Wy bór miej sca kon -
fe ren cji nie był przy pad ko wy gdyż OZ War miń sko -Ma -
zur ski w Olsz ty nie od dłuż sze go cza su współ pra cu je z na -
ukow ca mi aka de mic ki mi olsz tyń skiej uczel ni w za kre sie
or ga ni za cji szko leń i po ka zów. Wła dze uczel ni są bar dzo
przy chyl nie usto sun ko wa ne do dzia łal no ści dział kow ców,
do ce nia jąc ro lę ogro dów dział ko wych dla spo łecz no ści lo -
kal nej i śro do wi ska.

Uczest ni ków kon fe ren cji po wi tał pre zes OZ War miń -
sko -Ma zur skie go PZD Zbi gniew Ko ło dziej czak, któ ry
rów no cze śnie przed sta wił ak tu al ną sy tu ację PZD oraz naj -
waż niej sze pro ble my nur tu ją ce śro do wi sko dział kow ców.

Kon fe ren cję uświet nił swo ją obec no ścią prof. Jan Ko py -
tow ski z ka te dry ogrod nic twa UWM któ ry w imie niu rek -
to ra UWM przy wi tał uczest ni ków kon fe ren cji przy -
bli ża jąc ro lę i zna cze nie uni wer sy te tu w kształ ce niu mło -
dzie ży. Pod kre ślał rów nież do brą współ pra cę po mię dzy
Okrę go wym Za rzą dem PZD w Olsz ty nie a uczel nią oraz
wy ra ził na dzie ję na jej kon ty nu owa nie.

Osob ny blok te ma tycz ny kon fe ren cji obej mo wał za gad -
nie nia zwią za ne z za sa da mi or ga ni za cji pra cy in struk to -
rów SSI.  Spo łecz na Służ ba In struk tor ska speł nia ogrom ną
ro lę w or ga ni zo wa niu oraz udzie la niu po rad nic twa ogrod -
ni cze go dla dział kow ców. Do pod sta wo wych za dań usta -
wo wych i sta tu to wych SSI PZD na le ży or ga ni zo wa nie
po rad nic twa w za kre sie pra wi dło we go za go spo da ro wa nia

i mo der ni za cji ogro dów dział ko wych i dzia łek, upo -
wszech nia nia wie dzy i no wo ści ogrod ni czych, ra cjo nal -
nej upra wy i ochro ny ro ślin oraz ochro ny śro do wi ska.

In struk tor eta to wy OZ w Olsz ty nie p. Ja ro sław Wo łod -
kie wicz oraz in ni uczest ni cy kon fe ren cji po dzie li li się
swo imi do świad cze nia mi w pra cy in struk tor skiej oraz ak -
tyw nie uczest ni czy li w dys ku sji na te mat wy pra co wa nia
me tod ma ją cych na ce lu pod nie sie nie ran gi służ by in struk -
tor skiej, po zy ski wa nia no wych in struk to rów, zwięk sze nia
za in te re so wa nia no wych dział kow ców oraz in nych użyt -
kow ni ków dzia łek szko le nia mi oraz po ka za mi prak tycz -
ny mi. Wie lu in struk to rów za dzi wia ło bar dzo wy so kim
po zio mem wie dzy i do świad cze nia ogrod ni cze go.  

Trzy dni kon fe ren cji wy peł ni ły wy kła dy me ry to rycz ne
z za kre su ochro ny ro ślin na dział kach w 2010 ro ku, za sad
i zna cze nia cię cia wio sen ne go drzew i krze wów owo co -
wych, za sad pla no wa nia wa rzyw ni ka na dział kach oraz
pra wi dło we go za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dział ki 
z uwzględ nie niem za sto so wa nia ro ślin ozdob nych. Umie -
jęt no ści prak tycz ne cię cia drzew owo co wych uczest ni cy
kon fe ren cji mo gli do sko na lić pod czas po ka zu prak tycz -
ne go pro wa dzo ne go przez prof. J. Ko py tow skie go. Wy -
kła dy po pro wa dzi li wy kła dow cy z Uni wer sy te tu War -
miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie: prof. T. Ku row ski,
prof. T. Ba nasz kie wicz, mgr inż. B. Mar ku szew ski, dr inż.
U. Pu czel, mgr inż. D. Si ko ra, dr inż. K. Ar ci kow ska.
Zwie dza nie ko lek cji ro ślin ozdob nych i owo co daj nych od -
by ło się pod kie run kiem dr inż. B. Pło szaj -Wit kow skiej.

W na wią za niu do wnio sku z dnia 22 lu te go 2010 ro ku
skie ro wa ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go RP do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie -
zgod no ści sze ściu ar ty ku łów Usta wy o ROD z 2005 ro ku
z Kon sty tu cją RP za nie po ko je ni uczest ni cy kon fe ren cji
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wy pra co wa li sta no wi sko w któ rym wy ra zi li sprze ciw 
i obu rze nie wo bec tre ści za war tych we wnio sku. Wy ra żo -
no prze ko na nie, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny, w któ re go rę -
kach spo czy wa los pol skich dział kow ców nie do pu ści do
znisz cze nia wie lo po ko le nio we go do rob ku i tra dy cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Po zło że niu pod pi -
sów, sta no wi sko skie ro wa ne zo sta ło  do Pre ze sa Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go, Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Mar -
szał ka Sej mu i Se na tu oraz KR PZD.

Kon fe ren cja prze bie ga ła w bar dzo mi łej i przy ja znej at -
mos fe rze co by ło za słu gą za rów no uczest ni ków jak i or ga -
ni za to rów. Bar dzo tra fio na lo ka li za cja, do bre wa run ki
za kwa te ro wa nia, wy so ki po ziom wy kła dów sprzy ja ły na -
wią za niu kon tak tów i wy mia ny do świad czeń po mię dzy
in struk to ra mi. Dzię ki wzo ro wej or ga ni za cji uda ło się wy -
go spo da ro wać dla uczest ni ków czas na zwie dza nie Uni -
wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go oraz za byt ków sta -
re go mia sta Olsz ty na.

Ali cja Gu rzyń ska
Inst. kra jo wy PZD

Kra jo wa Kon fe ren cja Szko le nio wa SSI w La so ci nie k/Dzier żo nio wa zor ga ni zo wa na przez 
Okrę go wy Za rząd Su dec ki

W dniach 24–26 mar ca br. Kra jo wa Ra da wraz z Okrę go -
wym Za rzą dem Su dec kim zor ga ni zo wa ła Kra jo wą Kon fe -
ren cję Szko le nio wą dla In struk to rów Kra jo wych i Okrę -
go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD z okrę gów
w Szczaw nie Zdro ju Wro cła wiu, Zie lo nej Gó rze, Le gni cy
i Ka li sza. Ze stro ny Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go 
w kon fe ren cji wzię li udział: Win cen ty Ku lik – pre zes OZ
oraz Hen ryk Zio mek – czło nek pre zy dium OZ. 

Po przed sta wie niu ak tu al nej sy tu acji PZD i wy ni ka ją -
cych z niej za dań dla służb in struk tor skich, w imie niu go -
spo da rzy te re nu na któ rym zor ga ni zo wa no spo tka nie,
ze bra nych po wi tał bur mistrz Pie szyc Mi ro sław Obal któ -
ry przed sta wił wa lo ry Ko tli ny Dzier żo niow skiej i Gór So -
wich oraz pod kre ślił zna cze nie i ro lę ogrod nic twa dział-
ko we go dla spo łecz no ści lo kal nej. Wszy scy uczest ni cy
kon fe ren cji otrzy ma li pa miąt ko we fol de ry pro mu ją ce wa -
lo ry przy rod ni cze Pie szyc i oko lic.

Za sa dom or ga ni za cji pra cy in struk to rów SSI po świę co -
ny był osob ny blok te ma tycz ny kon fe ren cji. Do pod sta -
wo wych za dań sta tu to wych SSI PZD na le ży or ga ni zo -
wa nie po rad nic twa w za kre sie pra wi dło we go za go spo da -
ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów dział ko wych i dzia łek,
upo wszech nia nia wie dzy i no wo ści ogrod ni czych, ra cjo -
nal nej upra wy i ochro ny ro ślin oraz ochro ny śro do wi ska.
Spo łecz na Służ ba In struk tor ska speł nia więc ogrom ną ro -
lę w or ga ni zo wa niu oraz udzie la niu po rad nic twa ogrod -
ni cze go dla dział kow ców. Szcze gól nie cen ne by ły uwa gi
tych in struk to rów, któ rym uda ło się wy pra co wać wła sne,
sku tecz ne me to dy wdra ża nia wie dzy ogrod ni czej. Burz li -
wa dys ku sja do ty czy ła mię dzy in ny mi spo so bów pod nie -
sie nia ran gi i zna cze nia służ by in struk tor skiej, po zy ski -
wa nia no wych in struk to rów, zwięk sze nia za in te re so wa nia
no wych dział kow ców oraz in nych użyt kow ni ków dzia łek
szko le nia mi oraz po ka za mi prak tycz ny mi. Pod kre śla no

po trze bę za cie śnie nia współ pra cy po mię dzy służ bą in -
struk tor ską a za rzą da mi ROD i OZ -ów.

Trzy dni kon fe ren cji wy peł ni ły wy kła dy me ry to rycz ne
z za kre su ochro ny ro ślin na dział kach w 2010 ro ku, za sad
i zna cze nia cię cia wio sen ne go drzew i krze wów owo co -
wych, za sad pla no wa nia wa rzyw ni ka na dział kach oraz
pra wi dło we go za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dział ki 
z uwzględ nie niem za sto so wa nia ro ślin ozdob nych. Umie -
jęt no ści prak tycz ne cię cia drzew owo co wych uczest ni cy
kon fe ren cji mo gli do sko na lić pod czas po ka zu prak tycz -
ne go. Wy kła dy po pro wa dzi li wy kła dow cy z Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu: dr inż. E. Gu da row ska,
dr inż. P. Bą bo lew ski, dr inż. A. Gie ru la, dr inż. W. Ki ta
oraz do świad czeni spe cja li ści Dol no ślą skie go Ośrod ka
Do radz twa Rol ni cze go we Wro cła wiu.

Ze bra ni za nie po ko je ni wnio skiem z dnia 22 lu te go 2010 r.
ja ki skie ro wał Pierw szy Pre zes Sa du Naj wyż sze go RP do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP sze re gu ar ty ku łów usta wy o ROD spo -
rzą dzi li Sta no wi sko w tej spra wie, w któ rym wy ra zi li
sprze ciw i obu rze nie wo bec tre ści za war tych we wnio sku.
Ni niej sze sta no wi sko pod pi sa ne przez 45 uczest ni ków
kon fe ren cji skie ro wa no do Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Mar szał ka Sej mu 
i Se na tu oraz KR PZD.

Pod su mo wu jąc kon fe ren cję uczest ni cy pod kre śli li du że
zna cze nie te go ro dza ju szko leń, któ re wpły wa ją na dal sze
pro pa go wa nie wie dzy, po rad nic two w ogro dach, po pra wę
współ pra cy służb in struk tor skich róż nych szcze bli z za -
rzą da mi ROD i OZ -ami. Wy ra żo no na dzie ję, że po dob ne
kon fe ren cje bę dą kon ty nu owa ne w przy szło ści oraz zło żo -
no po dzię ko wa nia na rę ce or ga ni za to rów za wy so ki po -
ziom szko le nia i mi łą at mos fe rę sprzy ja ją cą owoc nej
pra cy.

A. Gu rzyń ska – in struk tor ogrod ni czy KR
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W dniach 12–14 kwiet nia 2010 w Zło tym Po to ku ko ło
Czę sto cho wy od by ła się ostat nia z cy klu pię ciu kon fe ren -
cji szko le nio wych dla in struk to rów Spo łecz nej Służ by In -
struk tor skiej or ga ni zo wa nych przez Kra jo wą Ra dę. 
W kon fe ren cji uczest ni czy li in struk to rzy kra jo wi i okrę go -
wi z okrę gu Opol skie go, Ślą skie go, Ma zo wiec kie go,
Świę to krzy skie go i Czę sto chow skie go. 

Spo tka nie otwo rzył pre zes OZ w Czę sto cho wie, pan An -
drzej Wo sik, któ ry po pro sił ze bra nych o uczcze nie pa mię -
ci ofiar tra ge dii pod Smo leń skiem mi nu tą ci szy. Wszy scy
uczest ni cy kon fe ren cji łą cząc się w bó lu pod pi sa li się pod
li stem kon do len cyj nym kie ro wa nym do bli skich ofiar. 
W dal szej czę ści pre zes Wo sik w sto sow nym to nie przy -
bli żył ak tu al ną sy tu ację PZD i wy ni ka ją ce z niej za da nia
dla Służb In struk tor skich. W na wią za niu do wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją sze ściu za pi sów usta wy o ROD oraz w opar ciu o do -
ku men ty i sta no wi ska Pre zy dium Kra jo wej Ra dy i Kra-
jo wej Ra dy głos za bra ła In spek tor Wy dzia łu Pre zy dial ne -
go KR. Udzie li ła rów nież od po wie dzi na py ta nia zwią za -
ne m.in. z bu dow nic twem po nadnor ma tyw nym i za sa da mi
przy dzia łu dzia łek. Go ściem spo tka nia był po seł klu bu Le -
wi cy Krzysz tof Ma ty jasz czyk. Pan po seł przed sta wił uzy -
ska ną od Mi ni stra In fra struk tu ry od po wiedź na in ter -
pe la cję po sła Wie sła wa Szcze pań skie go w spra wie pro po -
no wa nych zmian w usta wie o ROD i za pew nił swo je po -
par cie dla ogrod nic twa dział ko we go. Na stęp nie od by ła się
pre lek cja in struk to ra ogrod ni cze go KR PZD na te mat za -
sad or ga ni za cji pra cy in struk to rów po łą czo na z dys ku sją.
In struk to rzy wy mie nia li swo je do świad cze nia i chęt nie
dzie li li uwa ga mi do ty czą cy mi in struk ta żu. 

Ko lej ną część Kon fe ren cji za ję ły wy kła dy me ry to rycz -
ne pro wa dzo ne przez wy so kiej kla sy spe cja li stów, pol -
skich na ukow ców zwią za nych z te ma ty ką dział ko wą.
Prze pro wa dzo no wy kła dy z za kre su ochro ny ro ślin, cie cia
wio sen ne go drzew i krze wów owo co wych, wa rzyw nic -
twa i ro ślin ozdob nych. Za sa dy cie cia wio sen ne go po łą -
czo ne by ły z po ka zem prak tycz nym w sa dzie, gdzie
uczest ni cy mie li oka zję zwe ry fi ko wać swo je umie jęt no -
ści tnąc ro śli ny pod okiem pro wa dzą ce go. Cie ka wym ak -
cen tem kon fe ren cji by ła pre zen ta cja wy daw nic twa Ku -
ba jak oraz krót ka pre lek cja po świę co na no wo ści ogrod ni -
czej, ja ką jest ste wia. 

Na za koń cze nie kon fe ren cji zgro ma dze ni wy sto so wa li
do Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go, Mar szał ków i Wi ce mar szał ków
Sej mu i Se na tu RP, a tak że Prze wod ni czą cych Klu bów
Par la men tar nych i PZD Sta no wi sko w spra wie obro ny
usta wy o ROD. W ni niej szym sta no wi sku pod kre ślo no
prze ko na nie, że naj wyż sze wła dze w Pań stwie nie do pusz -
czą do znisz cze nia do rob ku i tra dy cji ogrod nic twa dział -
ko we go.  

In struk to rzy wy ra zi li po dzię ko wa nia dla Kra jo wej Ra -
dy dzię ki któ rej od by ło się szko le nie, a tak że dla OZ 
w Czę sto cho wie, któ ry po ma gał w or ga ni za cji spo tka nia.
Za słu gą Okrę go we go Za rzą du był do sko na łe do pra co wa -
nie or ga ni za cyj ne, wa run ki pra cy i za miesz ka nia uczest ni -
ków. In struk to rzy pod kre śli li wa gę te go ro dza ju spo tkań,
któ re umoż li wia ją dal sze pro pa go wa nie wie dzy i do sko na -
le nie swo ich umie jęt no ści. Ma jąc świa do mość, że te go ro -
dza ju kon fe ren cje są jed no cze śnie wy ra zem uzna nia dla
pra cy in struk to rów, wy ra zi li na dzie ję na kon ty nu ację or ga -
ni za cji szko leń. 

In struk tor ogrod ni czy KR PZD 
Alek san dra Ba giń ska

Krajowa Kon fe ren cja Szko le nio wa Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w Zło tym Po to ku 
ko ło Czę sto cho wy

In for ma cja z XII -go po sie dze nia ple nar ne go Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku 
Dział kow ców we Wro cła wiu

W dniu 9 kwiet nia 2010 r. od by ło się XII -te (nad zwy -
czaj ne) po sie dze nie ple nar ne Okrę go we go Za rzą du Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu.

Te ma tem po sie dze nia by ło:
1) za gro że nie dla ogro dów i dział kow ców wy wo ła ne

zło że niem przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku o uzna nie za nie zgod ne 
z Kon sty tu cją RP nie któ rych prze pi sów usta wy o ROD,

2) wy bo ry Pre zy den ta RP i wy pra co wa nie sta no wi ska
władz okrę go wych Związ ku w tej spra wie.

3) wy bo ry sa mo rzą do we i wy pra co wa nie sta no wi ska 
w spra wie udzia łu człon ków Związ ku i or ga nów Związ ku
w okrę gu wro cław skim w tych wy bo rach.

W związ ku z trwa ją cą kam pa nia spra woz daw czo -wy -
bor czą w ro dzin nych or ga nach dział ko wych i ko niecz no -
ścią szyb kie go re ago wa nia na re zul ta ty ze brań a zwłasz cza
w przy pad kach na ru szeń prze pi sów Sta tu tu PZD – na po -
sie dze niu ple nar nym omó wio no do tych cza so wy prze bieg
wal nych ze brań w ROD i wnio ski ja kie z nich wy ni ka ją.
W cza sie dys ku sji w/w spra wach zwró co no uwa gę na ko -
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lej ne za gro że nie praw dział kow ców i ogro dów, któ re po -
ja wi ło się za le d wie po 6-ciu mie sią cach od od rzu ce nia
pro jek tu usta wy „PiS” i na ko niecz ność pod ję cia wal ki 
o utrzy ma nie za pi sów w usta wie o ROD.

W dys ku sji zwró co no uwa gę na moż li wość spa ra li żo -
wa nia dzia łal no ści za rzą dów ROD w przy pad ku przy ję -
cia wnio sku przez TK i na po li tycz ny cha rak ter wnio sku
I Pre ze sa SN a tak że na de ma go gię w je go tre ści.

Do wał ki w obro nie usta wy win ni włą czyć się wszy scy
człon ko wie Okrę go we go Za rzą du, wszyst kie za rzą dy
ogro dów i po zo sta łe or ga ny PZD w ogro dach a tak że w
jak naj szer szym wy mia rze sa mi dział kow cy, gdyż to ich
pra wa są w szcze gól no ści za gro żo ne zło żo nym wnio skiem
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. W gło so wa niu człon ko -
wie OZ jed no gło śnie przy ję li STA NO WI SKO w spra wie
za gro żeń praw dział kow ców, ogro dów i Związ ku spo wo -
do wa nych zło że niem przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
RP wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uzna nie za
nie zgod ne z Kon sty tu cją nie któ rych prze pi sów usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

W dal szej czę ści po sie dze nia Okrę go wy Za rząd przy jął
Sta no wi sko w spra wie wy bo rów Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej wska zu jąc na ogrom ne za słu gi dla ogrod nic twa dział -
ko we go kan dy da ta na Pre zy den ta RP Pa na Je rze go
Szmaj dziń skie go i ko niecz ność ak tyw ne go udzia łu w wy -
bo rach. 

Sta no wi sko w tej spra wie przy ję te zo sta ło zde cy do wa -
ną więk szo ścią gło sów. 

Okrę go wy Za rząd PZD przy jął rów nież STA NO WI -
SKO w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych wska zu jąc, że

udział w tych wy bo rach jest związ ko wym i oby wa tel skim
obo wiąz kiem. Udział w wy bo rach jest tym istot niej szy, że
od fak tu kto zo sta nie wy bra ny do rad miast i rad gmin bę -
dzie za le żeć ja kość współ pra cy z or ga na mi Związ ku i po -
moc ja ka bę dzie udzie la na ogro dom dział ko wym.
Za ape lo wa no o po wszech ny udział w wy bo rach oraz o od -
da wa nie gło sów na oso by re pre zen tu ją ce Zwią zek i ogro -
dy dział ko we oraz na oso by przy chyl ne dział kow com 
i PZD.

Po ana li zie do tych cza so we go prze bie gu wal nych ze -
brań, z uwa gi na ra żą ce na ru sze nia prze pi sów Sta tu tu PZD
– Okrę go wy Za rząd w pod ję tych uchwa łach unie waż nił
wal ne ze bra nia ROD „Ko le jarz” w Żmi gro dzie i ROD
„Gą do wian ka” i ROD „Tę cza” we Wro cła wiu, Uchwa ły
w tych spra wach przy ję to jed no gło śnie.

Okrę go wy za rząd za twier dził rów nież Uchwa łę Pre zy -
dium OZ w spra wie wy ga śnię cia man da tów no wo wy bra -
ne go Za rzą du ROD „Par ty ni ce” we Wro cła wiu w związ ku
z pi sem ną re zy gna cją więk szo ści człon ków za rzą du 
w/w ROD. Po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du prze bie ga ło
w do brej, związ ko wej at mos fe rze, na kie ro wa nej na obro nę
usta wy o ROD oraz na prze pro wa dze nie wal nych ze brań
spra woz daw czo -wy bor czych we wszyst kich ogro dach i na
ko niecz ność szyb kiej re ak cji ze stro ny człon ków OZ 
w przy pad ku stwier dze nia na ru szeń prze pi sów Sta tu tu PZD.

Uzna no, że na wal nych ze bra niach, któ re bę dą się od by -
wać po po sie dze niu OZ po win ny być przyj mo wa ne pro -
te sty w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, za gro żo nej wnio skiem do TK przez I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

In for ma cja o od by tym po sie dze niu Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go Pol skie go Związ ku 
Dział kow ców w Kra ko wie

W dniu 9 kwiet nia 2010 r. w Kra ko wie od by ło się XVIII
po sze rzo ne po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol -
skie go PZD w Kra ko wie z udzia łem człon ków okrę go -
wych ko mi sji sta tu to wych: re wi zyj nej i roz jem czej.

W po sie dze niu brał udział Kie row nik Wy dzia łu Pre zy -
dial ne go KR PZD Pan Ma rek Pyt ka.

Ob ra dom prze wod ni czył Ro mu ald No cuń Pre zes OZM
PZD.

Ze bra nie po świę co ne by ło przede wszyst kim omó wie -
niu ak tu al nej sy tu acji Związ ku w świe tle zło żo ne go przez
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją sze ściu ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Omó wio ne zo sta ło rów nież sta no wi sko Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 25 mar ca 2010 r. w spra wie kry -

te riów przy dzia łu dzia łek w ROD oraz ko niecz ność prze -
pro wa dza nia prze glą dów za go spo da ro wa nia dzia łek i fun-
k cjo no wa nia ogro dów. 

Przed ło żo na zo sta ła in for ma cja z prze bie gu kam pa nii
wal nych ze brań spra woz daw czo -wy bor czych, sto pień jej
za awan so wa nia i prze bieg.

Pre zes OZM pod kre ślił, że atak na Zwią zek na dal trwa,
zmie nił się tyl ko tryb. 

Prze ciw ko Związ ko wi wy stę pu ją nie za leż ne or ga ny:
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, Mi ni ster In fra struk tu ry,
ak tyw ność wy mógł nad zór bu dow la ny, no i Pierw szy Pre -
zes Są du Naj wyż sze go RP.

Pre zes pod kre ślił, że spra wa jest po waż na bo wy rok Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go mo że prze są dzić o roz bi ciu or -
ga ni za cji. Wnio sek kwe stio nu je naj waż niej sze pra wa 
i przy dział dzia łek, wła sność urzą dzeń i na nie sień. Pre zes
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ape lu je, iż ko niecz na jest re ak cja na pi śmie in dy wi du al -
nie i zbio ro wo z wal nych ze brań. Oso by ob słu gu ją ce wal -
ne ze bra nia win ny przed sta wić sy tu ację i wy ni ka ją ce 
z niej za gro że nia dla Związ ku, ogro dów i dział kow ców.

Prze wod ni czą cy stwier dził pra wo moc ność ob rad na 
39 człon ków OZM obec nych 36.

Pan Ma rek Pyt ka zwró cił uwa gę, że obec nie nie wy stę -
pu ją prze ciw ko Związ ko wi par tie po li tycz ne lecz or ga ny
nie za leż ne, któ re nie pod le ga ją we ry fi ka cji spo łe czeń stwa.
Pod kre ślił, że w związ ku z za ist nia łą sy tu acją KR PZD
wy sto so wa ła do par la men ta rzy stów sta no wi sko o za in te -
re so wa nie się spra wą w/w wnio sku, a do Dział kow ców 
i struk tur Związ ku apel o wy po wie dze nie się w obro nie
praw i przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go.

Przed sta wi ciel z KR PZD prze ka zał in for ma cję, że KR
PZD do ko na ła in ter pre ta cji Sta tu tu PZD w któ rej stwier -
dzi ła, że od wo ła ny czło nek or ga nu Związ ku nie mo że
spra wo wać funk cji prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia
od mo men tu od wo ła nia do koń ca na stęp nej ka den cji.

Uzna no, że od po wie dzial ność prze wod ni czą ce go wal -
ne go ze bra nia ROD jest bar dzo du ża, mo że wpły nąć na
prze bieg ca łe go ze bra nia stąd, tak waż nej funk cji nie mo -

że peł nić oso ba od wo ła na za nie wy peł nie nie obo wiąz ków
lub dzia ła nie na szko dę Związ ku.

Wi ce pre zes Ha li na Kmie ciak zre fe ro wa ła uchwa ły Pre zy -
dium KR PZD do ty czą ce kry te riów przy dzia łu dzia łek 
w ROD, bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, za miesz ki wa -
nia i za mel do wa nia na dział kach, a tak że prze pro wa dze nia
prze glą dów za go spo da ro wa nia, funk cjo no wa nia ROD oraz
za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek w ROD.

Po dys ku sji w któ rej głos za bra ło 7 osób, prze wod ni czą -
ca ko mi sji uchwał i wnio sków An na Ko zy ra przed sta wi -
ła pro jek ty: 1 Sta no wi ska w spra wie zło żo ne go przez Pier-
w sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP wnio sku do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, oraz 2 Uchwa ły od no śnie za twier -
dze nia Uchwał Pre zy dium OZM i Uchwa łę w spra wie
ak tyw no ści struk tur OZM w obro nie usta wy o ROD 
z 8 lip ca 2005 r. Człon ko wie OZM zwró ci li się do Pa na
Mar ka Pyt ka z proś bą aby in for ma cje do dział kow ców,
któ re ma ją być przy go to wa ne przez KR PZD o sy tu acji
Związ ku by ły na pi sa ne przy stęp nym ję zy kiem, zro zu mia -
łym dla dział kow ców.

Pre zes zwró cił się do ze bra nych z ape lem o wy ra ża nie swo -
je go zda nia w spra wie za gro żeń dla na szej usta wy o ROD.

Opra co wa ła:
Wi ce pre zes OZM

/-/ Ha li na Kmie ciak
Kra ków, 16 kwiet nia 2010 r. 

Nad zwy czaj ne, wspól ne Ze bra nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze 
w dniu 15 kwiet nia 2010 ro ku.

W dniu 15 kwiet nia w Zie lo nej Gó rze od by ło się nad -
zwy czaj ne, wspól ne ze bra nie Okrę go we go Za rzą du,
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej, Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej i pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Ze bra nie zor ga ni zo wa no na oko licz ność po wsta łej trud -
nej sy tu acji w PZD w związ ku ze zło że niem przez pierw -
sze go pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go wnio sku o uzna nie za sprzecz ne z Kon stys -
tu cja RP sze ściu ar ty ku łów usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

W ze bra niu uczest ni czy li rów nież:, Sta ni sław Tom czy -
szyn – Wi ce mar sza łek wo je wódz twa Lu bu skie go, Woj ciech
Ko zie ja – wi ce dy rek tor de par ta men tu rol nic twa, śro do wi -
ska i roz wo ju wsi Urzę du Mar szał kow skie go, Ka ta rzy na
Du dziń ska - in spek tor ds. praw nych Kra jo wej Ra dy.

Ze bra nie otwo rzył i pro wa dził pre zes Okrę go we go Za -
rzą du – Ma rian Pa siń ski.

Mi nu tą ci szy uczczo no pa mięć ofiar tra ge dii w Smo leń -
sku.

Sy tu acja w PZD zo sta ła na kre ślo na w wy stą pie niu (re -
fe ra cie) Pre ze sa OZ. Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej Je rzy Te luk oraz Pa ni Ka ta rzy na Du dziń ska 

z Kra jo wej Ra dy wy czer pu ją co omó wi li sześć ar ty ku łów
usta wy o ROD za skar żo nych przez pierw sze go pre ze sa
Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
a głów nie zna cze nie za skar żo nych prze pi sów dla dal sze -
go ist nie nia ROD i trwa ło ści ruch ogrod nic twa dział ko -
we go.

Wi ce pre zes OZ – Jo an na Mi ko łaj czyk od czy ta ła apel
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 8 kwiet nia 2010 ro ku do dział -
kow ców i struk tur Związ ku.

Za bie ra ją cy głos w dys ku sji uzna li, że naj waż niej szym
za da niem na dzi siaj jest do cie ra nie z in for ma cją do dział -
kow ców o za gro że niach dla usta wy o ROD. Ape lo wa no 
o pi sa nie sta no wisk, pe ty cji i ape lów do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio sku pierw sze go pre ze sa
Są du Naj wyż sze go.

Za bie ra ją cy głos w dys ku sji Wi ce mar sza łek Sta ni sław
Tom czy szyn wy ra ził swój po dziw dla si ły Związ ku, je go
jed no ści i kon so li da cji. Po in for mo wał, że po czy ni sta ra nia
by z te ma tem tym za po znać rad nych Sej mi ku Lu bu skie -
go dla wy pra co wa nia sta no wi ska wspie ra ją ce go dą że nia
dział kow ców do za cho wa nia usta wy o ROD. Za po zna no
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z dzia ła nia mi Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
pod ję ty mi i po dej mo wa ny mi w obro nie usta wy o ROD.

Po in for mo wa no też o uchwa łach pre zy dium KR i Kra -
jo wej Ra dy pod ję tych na ostat nich po sie dze niach, a do ty -
czą cych za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach 
w ROD; przy dzia łu dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych; 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 oraz o sta no wi -
sku pre zy dium Kra jo wej Ra dy w spra wie nad zo ru nad
Pol skim Związ kiem Dział kow ców

W dru giej czę ści ze bra nia omó wio no do tych cza so wy
prze bieg kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej w ROD 

i wy ni ka ją cych z niej wnio sków dla dal sze go prze bie gu
ze brań. Wy pra co wa no i pod ję to sta no wi sko w spra wie
wnio sku pierw sze go pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Ze bra nie od by ło się w at mos fe rze po wa gi i peł ne go zro -
zu mie nia w ja kiej zna la zły się Ro dzin ne Ogro dy Dział ko -
we i Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Wszy scy za bie ra ją cy
głos w dys ku sji by li zgod ni, że uwzględ nie nie wnio sku
pierw sze go pre ze sa Są du Naj wyż sze go przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny bę dzie koń cem ist nie nia Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. Stąd też jak pod kre śla no ko niecz -
na jest kon se kwen cja w pod ję tych dzia ła niach. Trze ba
wal czyć, trze ba być ra zem.

In spek tor ds. or ga ni za cyj nych
Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze

Ire na Woź ny

V. Z PRAC PREZYDIUM KR

1. Posiedzenie Prezydium KR:

a) w dniu 10 i 11 mar ca 2010 r.
• do ko na ło oce ny prze bie gu i wy ni ków XIV po sie dze -

nia Kra jo wej Ra dy PZD.
• omó wi ło opra co wy wa ne wy tycz ne w spra wie 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, prze glą du za go spo da ro wa nia
ogro dów i ko rzy sta nia z dzia łek oraz przy dzia łu dzia łek.

• do ko na ło oce ny prze bie gu szko le nia przez OZ kan dy -
da tów na dział kow ców w 2009 r.

• przy ję ło spra woz da nia fi nan so we OZ za 2009 r. i pre -
li mi na rze OZ na 2010 r. w OZ w Go rzo wie Wlkp., Łódz -
kim, w Pi le, War miń sko – Ma zur skim i we Wro cła wiu. 

• pod ję ło Uchwa łę Nr 31/2010 w spra wie stwier dze nia
wy ga śnię cia man da tu człon ka OZ PZD w Byd gosz czy.

• udzie li ło do ta cje z Fun du szu Roz wo ju KR PZD na 
in we sty cje i re mon ty pię ciu ogro dom na łącz ną kwo tę
24600 zł.

• wy ra zi ło zgo dę na skre śle nie ca ło ści ROD „Grod ko wi -
ce” w Ły so ka nie z Re je stru ROD.

• pod ję ło Uchwa łę Nr 33/2010 w spra wie przej mo wa nia
grun tów przez PZD w try bie art. 10 ust. 1 i 2 usta wy o ROD.

• roz pa trzy ło od wo ła nia od uchwał pre zy diów OZ PZD
– nie uwzględ ni ło dwóch od wo łań, uwzględ ni ło jed no od -
wo ła nie, uchy li ło uchwa łę pre zy dium OZ i prze ka za ło
spra wę do po now ne go roz po zna nia przez ten or gan.

b) w dniu 25 mar ca 2010 r. 
• do ko na ło oce ny prze bie gu i wy ni ków na ra dy pre ze -

sów i dy rek to rów biur OZ,

• pod ję ło Sta no wi sko w spra wie za gro żeń dla praw
dział kow ców i ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych
wy ni ka ją cych z za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za pi sów o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych,

• przy ję ło ana li zę praw ną pt. Zna cze nie za skar żo nych
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du naj wyż sze go usta wy 
o ROD dla ist nie nia i trwa ło ści ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

• przy ję ło Sta no wi sko w spra wie nad zo ru nad Pol skim
Związ kiem Dział kow ców.

• pod ję ło De cy zję do ty czą cą za dań dla struk tur PZD wy -
ni ka ją cych z za gro że nia dla usta wy o ROD.

• przy ję ło Uchwa łę nr 38/2010 w spra wie za miesz ki wa -
nia i za mel do wa nia na dział kach w ROD.

• przy ję ło Uchwa łę nr 39/2010 w spra wie przy dzia łu
dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

• przy ję ło Uchwa łę nr 40/2010 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.

• za twier dzi ło bi lan se fi nan so we na stę pu ją cych OZ:
Byd goszcz, El bląg, Gdańsk, Ka lisz, Le gni ca, Pod kar pac -
ki, Słupsk, Świę to krzy ski, Ślą ski.

• za twier dzi ło pre li mi na rze fi nan so we na stę pu ją cych
OZ: Ka lisz, Le gni ca, Gdańsk, El bląg, Byd goszcz, Po znań,
Słupsk, Świę to krzy ski.

• przy ję ło Uchwa łę nr 48/2010 w spra wie czyn ne go
udzia łu okrę go wych za rzą dów PZD w po stę po wa niach
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zwią za nych z przy go to wa niem i re ali za cją in we sty cji w
za kre sie dróg pu blicz nych do ty czą cych te re nów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

• wy ra zi ło zgo dę na na by cie przez PZD od Skar bu Pań -
stwa grun tu w try bie art. 10 usta wy o ROD – Uchwa ła
43/2010

• wy ra zi ło zgo dę na do ko na nie zmian w Re je strze ROD
w związ ku z za sto so wa niem spe cu sta wy dro go wej przy
li kwi da cji czę ści ROD „Za stal I” w Zie lo nej Gó rze.
Uchwa ła Nr 47/2010.

• wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie czę ści umo wy nie od -
płat ne go od da nia w użyt ko wa nie wie czy ste grun tów w za -
kre sie dział ki nr 318/2 o pow. 0,0967 ha, po ło żo nej w
Au gu sto wie wcho dzą cej w skład ROD im. Ar mii Kra jo -
wej w Au gu sto wie (OZ Pod la ski).  Uchwa ła Nr 42/2010.

• wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję czę ści ROD „Ener ge tyk
II” w Po zna niu . Uchwa ła Nr 44/2010.

• wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję czę ści ROD im. Obroń -
ców We ster plat te w Gdań sku. Uchwa ła Nr 45/2010.

• wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję czę ści ROD „Ka prys” 
w Za brzu. Uchwa ła Nr 46/2010.

• przy zna ło ze środ ków Fun du szu Roz wo ju KR PZD
do ta cje na in we sty cje i re mon ty dla 2 ROD na łącz ną kwo -
tę 11.400 zł. Uchwa ła Nr 41/2010.

• przy ję ło ma te riał do ty czą cy sta nu praw ne go grun tów
ROD stan na dzień 01.12.2009 r.

• Pre zy dium KR roz pa trzy ło 8 od wo łań od uchwa ły Pre -
zy dium OZ w tym 3 od wo ła nia uwzględ nio no i uchy lo no
za skar żo ne uchwa ły, a 5 od wo łań nie uwzględ nio no 
i utrzy ma no w mo cy za skar żo ne uchwa ły.

c) w dniu 7 kwiet nia 2010 r.
• przy ję ło ma te ria ły na Nad zwy czaj ne XV po sie dze nie

KR PZD.
• omó wi ło sy tu acje w ROD „Bursz tyn” w Mię dzyz dro jach.
• przy ję ło Uchwa łę Nr 59/2010 w spra wie zmian w skła -

dach oso bo wych Ko mi sji Pro ble mo wych KR PZD.
• pod ję ło Uchwa łę Nr 58/2010 w spra wie bu dow nic twa

po nadnor ma tyw ne go na dział kach w ROD.

• przy ję ło spra woz da nia fi nan so we OZ za 2009 r. i pre -
li mi na rze OZ na 2010 r. w OZ w Czę sto cho wie, w Ko sza -
li nie, w Lu bli nie, Pod la skim, Su dec kim, w Szcze ci nie. Po -
nad to przy ję to pre li mi narz OZ Ślą skie go PZD.

• pod ję ło de cy zję o nada niu od zna czeń związ ko wych na
wnio sek Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Od zna czeń Związ -
ko wych – przy zna no 281 zło tych od znak „Za słu żo ne go
Dział kow ca” oraz 78 od znak „Za za słu gi dla PZD”.

• pod ję ło de cy zje w spra wie przy ję cia sta nu or ga ni za -
cyj ne go PZD na dzień 31 grud nia 2009 r. w opar ciu o da -
ne prze ka za ne przez OZ PZD w for mie An kie ty sta nu
or ga ni za cyj ne go.

• pod ję ło de cy zje w spra wie zo bo wią za nia Wy dzia łu Fi -
nan so wo – Księ go we go KR PZD do ze bra nia ofer ty na
za kup lub opra co wa nie pro gra mu kom pu te ro we go pod
po trze by Związ ku w tym ROD.

• udzie li ło do ta cji z Fun du szu Roz wo ju KR PZD na in -
we sty cje i re mon ty dla jed ne go ROD na kwo tę 4900 zł.

• pod ję ło de cy zję o usta no wie niu od płat nej słu żeb no ści
prze sy łu w ROD im. Świer czew skie go w Ka mie niu Po -
mor skim na rzecz ENEA i w ROD „Tra fo” w Szcze ci nie
na rzecz Za rzą du Wo do cią gów. 

• przy ję ło uchwa ły w spra wie do ko na nia zmian w Re je -
strze ROD w związ ku z za sto so wa niem „spec” usta wy
dro go wej przy li kwi da cji czę ści ROD: im. Mic kie wi cza
w Lu bli nie, „Wa rzy wa” w Kra snym sta wie, „Ni wa” w Pu -
ła wach, „Po kój” w Czę sto cho wie.

• pod ję ło uchwa ły w spra wie roz wią za nia umo wy użyt -
ko wa nia wie czy ste go w czę ści ROD „Pa no ra ma” w Dzier-
żo nio wie, „Piast” w No wej Ru dzie.

• pod ję ło Uchwa łę Nr 63/2010 w spra wie za mia ny dzia -
łek grun to wych po ło żo nych w Je le niej Gó rze.

• roz pa trzy ło trzy od wo ła nia od uchwał pre zy diów, 
w jed nym przy pad ku stwier dzo no nie waż ność uchwa ły
pre zy dium OZ, w jed nym uchy lo no uchwa łę pre zy dium
OZ i prze ka za no spra wę do po now ne go roz po zna nia, 
w jed nym od wo ła nia nie uwzględ nio no.

2. Uchwały Prezydium KR PZD:

a)

UCHWA ŁA NR 34/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 11 mar ca 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty środ ków trwa łych 

w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt. 17 i § 172 ust. 1
pkt. 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re -
ali zu jąc za pi sy uchwał Kra jo wej Ra dy PZD nr 1/XVIII/05

w spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad fi -
nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz-
wo ju i Mo der ni za cji ROD – obie z dnia 8.12.05 r. oraz
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uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 
z dnia 9.02.06 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 Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, po sta na wia:

1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej
Ra dy PZD, 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, do ta cję w kwo cie

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2010 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 11 marca 2010 r.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

LUBLIN

1 Północ Kraśnik wykonanie sieci energetycznej 5 000

2 Marzenie Kraśnik naprawa dachu budynku administr. 5 000

SUDECKI

3 Hutnik Ząbkowice Śląskie wykonanie sieci energetycznej 4 600

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI

4 Nad Drwęcą Lubicz Dolny przyłączenie ogrodu do sieci 
energetycznej 5 000

5 Swoboda Toruń modernizacja sieci energetycznej 5 000

RAZEM 24 600

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

24 600 zł (słow nie: dwa dzie ścia czte ry ty sią ce sześć set
zło tych) dla na stę pu ją cych ROD:

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 151 pkt. 3 w związ ku 
z § 150 ust.2 pkt. 1 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców re ali zu jąc po sta no wie nia art. 10 ust.1 i 2 usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. oraz
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 9.12.2008 r.
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1475) po sta na wia, co na -
stę pu je:

§ 1
1. Pol ski Zwią zek Dział kow ców na by wa nie od płat nie

pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go, zgod nie z art. 10 ust. 2
po wo ła nej na wstę pie usta wy, do nie ru cho mo ści sta no wią -
cych wła sność Skar bu Pań stwa.

2. Pol ski Zwią zek Dział kow ców na by wa nie od płat nie
pra wo użyt ko wa nia, na mo cy art. 10 ust. 1 po wo ła nej usta -
wy, do nie ru cho mo ści speł nia ją cych wa run ki wy mie nio ne

UCHWA ŁA NR 33 /2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 11 mar ca 2010 r.
w spra wie przej mo wa nia grun tów przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców w try bie art. 10 ust. 1 i 2 Usta wy o

Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
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WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

w tej usta wie, a sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa.
3. Na by wa nie pra wa użyt ko wa nia lub użyt ko wa nia wie -

czy ste go do nie ru cho mo ści re ali zo wa ne jest w sto sun ku
do te re nów już ist nie ją cych ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych oraz od da wa nych Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców, w ce lu za ło że nia no we go ro dzin ne go ogro du dział-
ko we go.

4. Na by cie pra wa użyt ko wa nia bądź użyt ko wa nia wie -
czy ste go na rzecz Pol skie go Związ ku Dział kow ców na -
stę pu je każ do ra zo wo na pod sta wie uchwa ły Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD. 

§ 2
1. Pre zes Związ ku lub upo waż nio ny przez nie go wi ce -

pre zes, łącz nie z in nym człon kiem Kra jo wej Ra dy PZD,
na pod sta wie § 152 ust. 3 sta tu tu PZD usta na wia każ do ra -
zo wo peł no moc ni ków do na by cia przez PZD praw do
kon kret nych nie ru cho mo ści.

2. Peł no moc nic two, o któ rym mo wa w ust.1 udzie la się
łącz nie dwóm oso bom wska za nym przez Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du PZD wła ści we go ze wzglę du na
miej sce po ło że nia nie ru cho mo ści (zwa ne go da lej Okrę go -
wym Za rzą dem PZD).

3. Peł no moc nic two jest każ do ra zo wo re je stro wa ne 
w Re je strze Kra jo wej Ra dy PZD pro wa dzo nym dla te go
ro dza ju peł no moc nictw.

§ 3
Peł no moc ni cy, o któ rych mo wa w § 2, upo waż nie ni są

do re pre zen to wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
przed or ga na mi wła dzy pu blicz nej i są da mi oraz wo bec
osób fi zycz nych i praw nych w za kre sie czyn no ści praw -
nych zwią za nych z na by ciem pra wa użyt ko wa nia bądź
użyt ko wa nia wie czy ste go do nie ru cho mo ści, w tym do
usta leń zwią za nych z wa run ka mi i kosz ta mi. 

§ 4
1. Okrę go wy Za rząd PZD zo bo wią za ny jest do do pil -

no wa nia, aby ty tuł praw ny do nie ru cho mo ści na by wa ny
przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał ujaw nio ny 
w księ dze wie czy stej pro wa dzo nej dla nie ru cho mo ści.

2. Okrę go wy Za rząd PZD zo bo wią za ny jest do prze sła -
nia do ku men tów po twier dza ją cych na by cie przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców pra wa użyt ko wa nia bądź użyt ko -
wa nia wie czy ste go. 

§ 5
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

uchwa ła nr 138/2005 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 7 grud nia 2005 r. w spra wie przej mo wa nia grun -
tów przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców w try bie art. 10
ust. 1 i ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

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

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie upo waż nie nia za war te go
w § 1 pkt. b Uchwa ły Nr 5/XIV/2010 Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 17 lu te go w spra wie wy tycz nych do ty czą cych po -

War sza wa, dnia 11 mar ca 2010 r.

b)

UCHWA ŁA Nr 38/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 mar ca 2010 r.
w spra wie za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach w ROD

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, po sta na wia:

Za miesz ki wa nie na dział kach w ROD

§ 1
1. Ar ty kuł 13 ust. 4 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -

ko wych wy łą cza z prze zna cze nia dział ki funk cję miesz ka -
nio wą, a więc za miesz ki wa nie na dział ce w ROD jest
sprzecz ne z usta wą o ROD. Zgod nie z ww. ar ty ku łem usta -

wy o ROD „Dział ka w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
prze zna czo na jest do za spo ka ja nia po trzeb użyt kow ni ka 
i je go ro dzi ny w za kre sie wy po czyn ku i re kre acji oraz pro -
wa dze nia upraw ogrod ni czych, z wy łą cze niem po trzeb
mieszkaniowych i wy ko ny wa nia dzia łal no ści go spo dar czej”.
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2. Sta tut PZD w § 36 ust. 2 uzna je za miesz ki wa nie na
dział ce w ROD za ra żą ce na ru sze nie pra wa, po nie waż czło -
nek Związ ku, zgod nie z § 15 ust. 2 sta tu tu PZD, nie ma pra -
wa zmie niać prze zna cze nia dział ki, a z te go prze zna cze nia
usta wa o ROD wy klu czy ła funk cję miesz ka nio wą.

3. Przez za miesz ki wa nie, zgod nie z § 12 ust. 2 re gu la -
mi nu ROD, ro zu mie się dłu go trwa łe prze by wa nie z za -
mia rem sku pie nia i re ali za cji swo ich spraw ży cio wych.

4. Cy klicz ne, okre so we prze by wa nie w al ta nie w ce lach
wy po czyn ko wych nie jest za miesz ki wa niem w ro zu mie -
niu cyt. w ust. 3 prze pi su re gu la mi nu ROD.

5. Dział ki i ro dzin ne ogro dy dział ko we nie są przy sto -
so wa ne do wy peł nia nia funk cji miesz kal nej, a za miesz ki -
wa nie gro zi znisz cze niem in fra struk tu ry tech nicz nej ROD
oraz za gra ża eko sys te mo wi ogro du.

§ 2
1. Czło nek Związ ku po no si od po wie dzial ność sta tu to wą

za za miesz ki wa nie na dział ce w ROD za rów no przez sie -
bie, jak i przez człon ków ro dzi ny lub oso by trze cie.

2. Za rząd ROD wi nien re ago wać na każ de stwier dze nie
za miesz ki wa nia na dział ce wzy wa jąc (na pi śmie) człon ka
Związ ku do prze strze ga nia pra wa w tym za kre sie i in for -
mu jąc, że za miesz ki wa nie sta no wi ra żą ce na ru sze nie pra -
wa w świe tle § 36 ust. 2 sta tu tu PZD i w kon se kwen cji
mo że on zo stać po zba wio ny człon ko stwa w PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki.

§ 3
1. Za rząd ROD, po stwier dze niu fak tu za miesz ki wa nia

w al ta nie na dział ce w ROD z przy czyn spo łecz nych (ubó -
stwo, bez dom ność) wi nien zgło sić ten przy pa dek do gmi -
ny oraz miej sco we go ośrod ka po mo cy spo łecz nej w ce lu
za pew nie nia przez te in sty tu cje wła ści we go miej sca po -
by tu dla za miesz ku ją cych w ROD.

2. W przy pad ku stwier dze nia za miesz ki wa nia w al ta nie
na dział ce z in nych przy czyn, niż okre ślo ne w ust. 1, za -
rząd ROD wi nien za sto so wać sank cje sta tu to we do po zba -
wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki włącz nie
i dą żyć, tak że na dro dze są do wej, do wy da nia dział ki.

§ 4
Pro ce du ry okre ślo ne w § 3 nie ma ją za sto so wa nia do

ogro dów za miesz ka łych. W tych przy pad kach wła ści wy
okrę go wy za rząd PZD przed sta wi Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD pro po zy cje roz wią za nia spra wy zgod nie z usta -
wą o ROD.

§ 5
1. W przy pad ku stwier dze nia za miesz ki wa nia w al ta nie

osób trze cich (ob cych) za rząd ROD wi nien nie zwłocz nie za -
wia do mić o tym człon ka Związ ku – użyt kow ni ka tej dział ki. 

2. Je że li oso by za miesz ku ją ce czy nią to bez zgo dy użyt -
kow ni ka dział ki, za rząd ROD wi nien po uczyć człon ka
Związ ku, że je go obo wiąz kiem jest za wia do mie nie o tym
po li cji, a tak że do ma ga nie się – włącz nie z dro gą są do wą
- wy da nia dział ki przez oso by nie upraw nio ne. 

3. W przy pad ku nie za sto so wa nia się człon ka Związ ku
do po uczeń za rzą du okre ślo nych w ust. 1 i 2, za rząd po dej -
mu je w sto sun ku do użyt kow ni ka dział ki dzia ła nia sta tu -
to we do po zba wie nia człon ko stwa w PZD i pra wa użyt-
ko wa nia dział ki włącz nie.

4. Po upra wo moc nie niu się uchwa ły o po zba wie niu
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, o któ rej mo wa
w ust. 3, za rząd ROD wy stę pu je do za miesz ku ją cych 
w al ta nie na pi śmie o na tych mia sto we wy da nie dział ki 
i opusz cze nie al ta ny. W przy pad ku nie za sto so wa nia się
do we zwa nia, za rząd wy stę pu je do są du prze ciw ko zaj -
mu ją cym dział kę o jej wy da nie w ce lu od zy ska nia władz -
twa nad te re nem za ję tym przez oso by nie upraw nio ne.

Za mel do wa nie na dział ce w ROD

§ 6
1. Za mel do wa nie, zgod nie z wy ro kiem Sa du Naj wyż -

sze go do ko nu ją ce go in ter pre ta cji usta wy o ewi den cji lud -
no ści, jest urzę do wym po twier dze niem miej sca po by tu
nie ro dzą cym żad nych skut ków praw nych w sto sun ku do
miej sca po by tu.

2. Miej sce po by tu, któ re skut ku je obo wiąz kiem za mel -
do wa nia, mu si speł niać wy mo gi okre ślo ne dla ce lów
miesz kal nych. Nie moż na za mel do wać osób w miej scach,
któ re nie ma ją funk cji miesz kal nych, np. lo ka le użyt ko -
we, biu ra, dwor ce ko le jo we. Ta kiej funk cji nie ma ją też
al ta ny na dział kach w ROD, bo tę funk cję w spo sób jed -
no znacz ny wy klu cza art. 13 ust. 4 usta wy o ROD.

§ 7
Do za mel do wa nia nie zbęd ny jest ad res, nu mer do mu i

lo ka lu. Dział ka, a tym bar dziej al ta na nie mo że uzy skać
ta kie go ad re su, bo wiem nie jest wy od ręb nio na ani geo de -
zyj nie, ani ar chi tek to nicz nie z ROD. Ad res po sia da wy -
łącz nie ROD ja ko ca łość, a nu mer dział ki nie jest jej

wy od ręb nie niem w ro zu mie niu usta wy o ewi den cji lud -
no ści.

§ 8
1. Wy ko nu jąc po sta no wie nia usta wy o ROD (art. 42 

ust. 2) okrę go we za rzą dy za wia do mi ły na pi śmie wszyst -
kie wła ści we te ry to rial nie gmi ny o ist nie ją cych na ich te -
re nie ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

2. De cy zję o za mel do wa niu po dej mu je wójt, bur mistrz
lub pre zy dent mia sta, dla te go też, mi mo że do za mel do wa -
nia nie jest wy ma ga na zgo da (użyt kow ni ka, użyt kow ni ka
wie czy ste go, ja kim jest PZD), okrę go we za rzą dy PZD po -
wia do mią gmi ny, że zgod nie z usta wą o ROD nie jest do -
pusz czal ne za mel do wa nie na te re nie ROD, bo wiem
dział ki nie wy peł nia ją funk cji miesz kal nej, a al ta ny nie są
bu dyn ka mi miesz kal ny mi w ro zu mie niu pra wa bu dow la -
ne go i usta wy o ewi den cji lud no ści. Z tych przy czyn za -
mel do wa nie w al ta nie na dział ce w ROD, mi mo sta łe go
prze by wa nia, nie jest praw nie do pusz czal ne.
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§ 9
1. W przy pad ku po wzię cia wia do mo ści o roz po czę ciu

pro ce du ry urzę do we go po twier dze nia sta łe go po by tu na
dział ce w ROD, za rząd ROD wi nien nie zwłocz nie po wia -
do mić gmi nę o nie do pusz czal no ści za mel do wa nia.

2. W przy pad ku wy da nia de cy zji o za mel do wa niu za -
rząd ROD wi nien, w po ro zu mie niu z okrę go wym za rzą -
dem, wsz cząć pro ce du rę od wo ław czą od tej de cy zji.

§ 10
1. Wsz czę cie przez dział kow ca pro ce du ry w ce lu uzy -

ska nia za mel do wa nia na te re nie ROD, a tak że uzy ska nie
te go za mel do wa nia, jest kon se kwen cją sta łe go za miesz -
ki wa nia na dział ce, a więc jest ra żą cym na ru sze niem pra -
wa - usta wy o ROD i sta tu tu PZD. 

2. Każ dy czło nek Związ ku jest obo wią za ny prze strze -
gać pra wa związ ko we go, do cze go zo bo wią zał się pod pi -
su jąc de kla ra cję człon kow ską. Po przez nada nie człon ko s-
twa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki dział ko wiec za -
warł z PZD umo wę, któ rej obie stro ny zo bo wią za ne są
prze strze gać.

3. Ra żą ce na ru sze nie pra wa związ ko we go i usta wy 
o ROD jest jed no cze śnie ra żą cym na ru sze niem przez
dział kow ca wa run ków umo wy.

4. Ra żą ce na ru sze nie pra wa związ ko we go i nie za sto so -
wa nie się do wa run ków za war tej ze Związ kiem umo wy,
zgod nie z § 36 ust. 2 sta tu tu PZD, win no skut ko wać po zba -
wie niem człon ko stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

§ 11
W ca lu za po bie ga nia za miesz ki wa niu i za mel do wa niu

na dział kach w ROD, za rząd jest obo wią za ny:
1) skie ro wać każ de go ubie ga ją ce go się o przy dział

dział ki, zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi -
sa mi związ ko wy mi, na szko le nie or ga ni zo wa ne przez
okrę go wy za rząd PZD,

2) wy po sa żyć (nie od płat nie) każ de go no we go człon ka
Związ ku w książ kę Pra wo w PZD,

3) po in for mo wać każ de go ubie ga ją ce go się o przy dział
dział ki, że za miesz ka nie i pró ba za mel do wa nia się na
dział ce sta no wią ra żą ce na ru sze nie pra wa i są pod sta wą
do po zba wie nia człon ko stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia
dział ki,

4) od mó wić przy dzia łu dział ki i przy ję cia w po czet
PZD, je że li ubie ga ją cy się o przy dział nie ma sta łe go miej -
sca po by tu, a tak że w sy tu acji, gdy zna ne za rzą do wi ROD
oko licz no ści wska zu ją na in ny cel ko rzy sta nia z dział ki,

niż okre ślo ny usta wą o ROD i sta tu tem PZD,
5) do ko ny wać co rocz nie prze glą du za go spo da ro wa nia

i wy ko rzy sty wa nia dzia łek w ROD. Wy ni ki prze glą du 
w po sta ci pro to ko łu ko mi sji po wo ła nej do je go do ko na -
nia przez za rząd ROD, win ny być przed sta wio ne na po sie -
dze niu za rzą du. W opar ciu o wy ni ki prze glą du za rząd
po dej mu je dzia ła nia sta tu to we w sto sun ku do człon ków
PZD na ru sza ją cych pra wo,

6) w przy pad ku stwier dze nia na ru szeń pra wa, o któ rych
mo wa w roz dzia le I, II i III, za rząd ROD za wia da mia 
o tym okrę go wy za rząd PZD,

7) zo bo wią zać go spo da rza (go spo da rzy) do sta łe go mo -
ni to ro wa nia sta nu za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia
dzia łek w ROD,

8) do ko nu jąc po dzia łu obo wiąz ków po mię dzy człon ków
za rzą du, spra wy bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, za -
miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach przy dzie lić
wi ce pre ze so wi za rzą du ROD.

§ 12
Za rzą dy ROD są obo wią za ne po wia da miać na pi śmie

okrę go wy za rząd o każ dym po stę po wa niu ad mi ni stra cyj -
nym lub są do wym do ty czą cym po nadnor ma tyw ne go bu -
dow nic twa, za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział ce, 
a tak że o po stę po wa niu do ty czą cym wy da nia dział ki od
by łe go człon ka Związ ku lub oso by nie upraw nio nej.

§ 13
1. Okrę go we za rzą dy PZD udzie lą za rzą dom ROD

wszel kiej po mo cy or ga ni za cyj nej i praw nej w ce lu eg ze -
kwo wa nia prze strze ga nia pra wa w ROD.

2. Okrę go we za rzą dy PZD udzie lą po mo cy praw nej za -
rzą dom ROD w ce lu:

1) usu wa nia z ROD osób ko rzy sta ją cych z dzia łek bez
ty tu łu praw ne go,

2) wy da nia dział ki przez oso by po zba wio ne człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki,

3) do pro wa dze nia al ta ny do wy mia rów zgod nych z pra -
wem bu dow la nym i re gu la mi nem ROD,

4) wy da nia dział ki, przez po zba wio ne go człon ko stwa 
w PZD i pra wa jej użyt ko wa nia, za go spo da ro wa nej zgod -
nie z pra wem – bez sa mo wo li bu dow la nej lub al ta ny wy bu -
do wa nej sprzecz nie z po sta no wie nia mi re gu la mi nu ROD, 

3. Okrę go we za rzą dy przej mą od za rzą du ROD pro wa -
dze nie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go lub są do we go 
w każ dej sy tu acji, w któ rej za rząd ROD nie jest w sta nie
po do łać wy mo gom ta kie go po stę po wa nia.

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 25 mar ca 2010 r.
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Uzna jąc po trze bę wzmoc nie nia funk cji ro dzin nych
ogro dów dział ko wych na rzecz spo łecz no ści lo kal nych,
ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, słu żą cy mi po -
wszech ne mu do stę po wi do dzia łek, któ re peł nią ro lę
świad cze nia so cjal ne go, ma ją ce go szcze gól ne zna cze nie
dla ro dzin ja ko miej sce wspól ne go wy po czyn ku i ak tyw -
ne go spę dza nia cza su, 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 ce lu peł niej szej re ali za cji: 

- art. 4, art. 13 ust. 4, art. 14, art. 23 ust. 2 pkt 5 oraz 
art. 31 usta wy o ROD;  

- § 7, § 31, § 64 oraz § 67–72 sta tu tu PZD;
- § 62-67, § 72 ust. 1 i 3 oraz § 76 re gu la mi nu ROD;
po sta na wia, co na stę pu je.

§ 1
1. Oso ba ubie ga ją ca się o przy dział dział ki skła da de -

kla ra cję człon kow ską we dług wzo ru usta lo ne go przez Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy.

2. Oso ba ubie ga ją ca się o przy dział dział ki mu si być peł -
no let nia i mieć sta łe miej sce za miesz ka nia na te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

3. Oso ba ubie ga ją ca się o przy dział dział ki po win na od -
być or ga ni zo wa ne przez PZD szko le nie.

4. Za rząd jest zo bo wią za ny do skie ro wa nia oso by ubie -
ga ją cej się o przy dział dział ki na szko le nie i roz pa trzyć
spra wę przy dzia łu dział ki do pie ro po uzy ska niu od za in -
te re so wa ne go za świad cze nia o od by ciu szko le nia.

§ 2
1. Przy dział dział ki na stę pu je na pod sta wie uchwa ły 

o nada niu człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki,
zwa na da lej „uchwa łą”. 

2. Uchwa ła po win na być za pro to ko ło wa na, a na stęp nie
spo rzą dzo na w for mie pi sem nej ja ko od ręb ny do ku ment
pod pi sa ny przez dwóch człon ków za rzą du ROD – pre ze -
sa za rzą du ROD lub za stę pu ją ce go go w peł nie niu obo -
wiąz ków wi ce pre zes wraz z in nym człon kiem za rzą du
ROD.

3. Przy dział dział ki współ mał żon kom na stę pu je na pod -
sta wie dwóch uchwał.

4. Pod pi sa ną uchwa łę na le ży zło żyć w ak tach (do ku -
men ta cji) da ne go człon ka PZD – użyt kow ni ka dział ki.

5. Uchwa łę o nada niu człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki spo rzą dza się we dług wzo ru, sta no wią ce go
za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły. 

§ 3
1. W ist nie ją cym ro dzin nym ogro dzie dział ko wym za -

rząd ROD do ko nu je przy dzia łu dział ki.
2. W no wym lub od twa rza nym cał ko wi cie lub czę ścio -

wo ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, przy dzia łu dział ki
do ko nu je pre zy dium wła ści we go okrę go we go za rzą du.

§ 4
1. No we mu użyt kow ni ko wi dział ki do rę cza się „De cy -

zję przy dzia łu dział ki” wy da ną na pod sta wie uchwa ły.
„De cy zję przy dzia łu dział ki” spo rzą dza się we dług wzo -
ru, sta no wią ce go za łącz nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły. 

2. No we mu użyt kow ni ko wi dział ki wy da je się rów nież
le gi ty ma cję człon kow ską we dług wzo ru obo wią zu ją ce go
w PZD.

§ 5
1. Po wnie sie niu na leż nych opłat, za rząd ROD prze ka -

zu je no we mu użyt kow ni ko wi dział kę. Prze ka za nie na stę -
pu je po przez wpro wa dze nie na dział kę no we go użyt kow-
ni ka przez upraw nio ne go człon ka za rzą du ROD. 

2. Sa mo wol ne ob ję cie dział ki w użyt ko wa nie mo że sta -
no wić pod sta wę do od mo wy przy dzia łu dział ki.

§ 6
1. W ra zie zrze cze nia się człon ko stwa w PZD i pra wa

użyt ko wa nia dział ki, pierw szeń stwo w przy dzia le dział ki
ma współ mał żo nek nie bę dą cy człon kiem PZD, a w dal -
szej ko lej no ści oso ba bli ska wska za na ja ko na stęp ca oraz
po zo sta łe oso by bli skie. W ro zu mie niu § 5 ust. 1 pkt 6 sta -
tu tu PZD za oso bę bli ską na le ży uznać współ mał żon ka,
dzie ci, ro dzi ców, wnu ki, ro dzeń stwo i ich dzie ci.

2. W ra zie śmier ci użyt kow ni ka dział ki, przy przy dzia -
le tej dział ki pierw szeń stwo ma ją oso by bli skie zmar łe go,
któ re  użyt ko wa ły z nim wspól nie dział kę. 

3. Je że li o człon ko stwo zwy czaj ne i przy dział dział ki
ubie ga się wię cej niż jed na oso ba bli ska – wy bór na le ży do
wła ści we go or ga nu PZD.

4. Wła ści wy or gan PZD przy dzie la dział kę oso bie z li -
sty ocze ku ją cych, je że li w ter mi nie 3 mie się cy od usta nia
pra wa użyt ko wa nia dział ki żad na z osób bli skich:

a) nie zło ży od po wied nie go wnio sku al bo 
b) nie od po wia da wa run kom nie zbęd nym do przy dzia -

łu dział ki.
5. Przy dział dział ki nie mo że na stą pić przed upły wem

ter mi nu, okre ślo nym w ust. 4.
§ 7

1. Wła ści wy or gan PZD nie ma bez względ ne go obo -
wiąz ku przy dzia łu dzia łek. W szcze gól nie uza sad nio nych
wy pad kach, wła ści wy or gan PZD mo że pod jąć de cy zję
od mow ną w tym za kre sie, zwłasz cza gdy da na oso ba nie
od po wia da wa run kom nie zbęd nym do przy dzia łu dział ki. 

2. Wła ści wy or gan PZD jest zo bo wią za ny wni kli wie roz -
pa trzyć, czy w da nym przy pad ku za cho dzą szcze gól ne oko -
licz no ści prze ma wia ją ce za od mo wą przy dzia łu dział ki.

§ 8
1. Roz pa tru jąc spra wę o przy dział dział ki wła ści wy or -

gan PZD bie rze pod uwa gę pod sta wo we za da nia ROD,
któ re - ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej – ma ją za -

UCHWA ŁA NR 39/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 mar ca 2010 r.
w spra wie przy dzia łu dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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spo ka jać wy po czyn ko we, re kre acyj ne i in ne po trze by so -
cjal ne człon ków spo łecz no ści lo kal nych.

2. Wła ści wy or gan PZD od ma wia przy dzia łu dział ki na
rzecz oso by, któ rej miej sce za miesz ka nia wska zu je na
brak sta łych wię zi ze spo łecz no ścią lo kal ną z re gio nu, na
któ rym zlo ka li zo wa ny jest da ny ro dzin ny ogród dział ko -
wy. Do ty czy to w szcze gól no ści osób za miesz ku ją cych w
re gio nach znacz nie od da lo nych od miej sca po ło że nia da -
ne go ogro du. 

§ 9
1. Przy przy dzia le dział ki wła ści wy or gan PZD

uwzględ nia przede wszyst kim funk cję dział ki, któ ra jest
prze zna czo na do za spo ka ja nia po trzeb człon ka Związ ku i
je go ro dzi ny w za kre sie ak tyw ne go wy po czyn ku i pro wa -
dze nia upraw ogrod ni czych przede wszyst kim na wła sne
po trze by.

2. Wła ści wy or gan PZD od ma wia przy dzia łu dział ki na
rzecz oso by, co do któ rej za cho dzi uza sad nio ne przy pusz -
cze nie, że dział ka bę dzie wy ko rzy sty wa na do in nych ce -
lów, niż okre ślo ne w ust. 1, a w szcze gól no ści do sta łe go
za miesz ki wa nia, pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej
bądź wy naj mo wa nia dział ki lub al ta ny. 

3. Wła ści wy or gan PZD od ma wia przy dzia łu dział ki na

rzecz oso by, któ rej pry wat na po se sja (nie ru cho mość grun -
to wą) przy le ga do ROD.

§ 10
1. Przy przy dzia le dział ki wła ści wy or gan PZD bie rze

pod uwa gę ro lę dzia łek w ROD, ja ko świad cze nia so cjal -
ne go, któ re po win ny słu żyć jak naj więk szej licz bie osób. 

2. Za ka za ny jest przy dział dru giej dział ki tej sa mej oso -
bie lub jej współ mał żon ko wi. 

3. Wła ści wy or gan PZD od ma wia przy dzia łu dział ki, je -
że li za cho dzi uza sad nio ne przy pusz cze nie, że pod po zo -
rem ta kie go przy dzia łu dział ka bę dzie fak tycz nie
użyt ko wa na przez in ną oso bę z na ru sze niem prze pi sów
związ ko wych, a w szcze gól no ści za ka zu przy dzia łu dru -
giej dział ki.

§ 11
1. Od mo wa przy dzia łu dział ki na stę pu je w for mie

uchwa ły z uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i try bie
od wo ła nia do or ga nu wyż sze go stop nia. 

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, mu si być do rę czo -
na za in te re so wa ne mu, aby za pew nić mu sko rzy sta nie 
z pra wa do zło że nia od wo ła nia. 

§ 12
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

War sza wa, dnia 25 mar ca 2010 r.

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWA ŁA NR 40/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 mar ca 2010 r.
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

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie upo waż nie nia za war te go
w § 2 Uchwa ły Nr 5/XIV/2010 Kra jo wej Ra dy PZD 
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 łu dzia łek, w opar ciu o prze pi sy usta wy o ROD,
sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD do ty czą ce za sad za go spo -

da ro wa nia dzia łek i ich wy ko rzy sty wa nia oraz Uchwa łę
Nr 1/XVII/2002 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 22 lu te go
2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, usta na wia po niż sze za sa dy prze pro wa dze -
nia przez okrę go we za rzą dy PZD w 2010 r. 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.

I. Pod sta wy praw ne 

II. Cel prze glą dów

Do pod sta wo wych za dań PZD na le ży za kła da nie, za go -
spo da ro wy wa nie i pro wa dze nie ro dzin nych ogro dów

dział ko wych. Zwią zek od po wia da za funk cjo no wa nie
ogro dów i dla te go ko niecz na jest bie żą ca wie dza do ty czą -
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ca sta nu za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia po szcze gól -
nych ROD. Prze gląd ROD po zwo li do kład nie zdia gno zo -
wać uwa run ko wa nia wy stę pu ją ce w ogro dach i wy pra co-
wać spo sób po stę po wa nia or ga nów Związ ku co do dzia -
łań po trzeb nych do usu wa nia nie pra wi dło wo ści oraz dal -
szej po pra wy sta nu ROD. Dzię ki te mu moż li we jest
wy peł nia nie przez ogro dy swo ich usta wo wych funk cji na
rzecz dział kow ców i spo łecz no ści lo kal nych. 

Pro wa dzo na w ostat nim cza sie kon tro la NIK sku pi ła
się na spra wach zwią za nych ze spo so bem funk cjo no wa nia
i za go spo da ro wa nia ogro dów. W tym za kre sie zle co no 

or ga nom nad zo ru bu dow la ne go in spek cje ROD i dzia łek
na te re nie ca łe go kra ju. Zwra ca no szcze gól ną uwa gę na
przy pad ki po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa oraz za -
miesz ki wa nia. Wnio ski z tych in spek cji po słu żą NIK do
opra co wa nia koń co we go ra por tu, w któ rym zo sta nie zde -
fi nio wa na oce na funk cjo no wa nia ROD. Dla te go też w tej
kwe stii Zwią zek mu si mieć wła sny po gląd wy ni ka ją cy ze
do głęb nej ana li zy sta nu fak tycz ne go. Po zwo li to na wy -
pra co wa nie od po wied nich wnio sków dla przy szłej dzia -
łal no ści or ga nów PZD.

III. Za kres i prze pro wa dze nie prze glą dów 

Prze glą dy po win ny obej mo wać przede wszyst kim stan
urzą dzeń i wy po sa że nia ogro dów w in fra struk tu rę, ich wy -
gląd ze wnętrz ny, stan ogro dzeń i bram wjaz do wych do
ogro dów, po rzą dek w ogro dach i na dział kach, stan pro wa -
dze nia drzew i krze wów w ogro dach, a tak że stan tech -
nicz ny i es te tycz ny trwa łych urzą dzeń na dział kach, w tym
al tan. Waż ne jest rów nież roz po zna nie przy pad ków bez -
praw ne go ko rzy sta nia z dzia łek, a w szcze gól no ści za -
miesz ki wa nia i pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej.
Na le ży bo wiem re al nie oce nić wiel kość tych zja wisk, aby
od po wied nio i sku tecz nie je zwal czać. Jest to za da nie prio -
ry te to we z uwa gi na fakt, że roz prze strze nia nie się ta kich
przy pad ków ude rza w ro lę i funk cję ogro dów dział ko -
wych, ale rów nież sta no wi za gro że nie dla przy wi le jów
nada nych dział kow com, np. zwol nień po dat ko wych i uła -
twień bu dow la nych. Z te go wzglę du prze glą dy po win ny
do star czyć peł nej wie dzy, któ ra na stęp nie po zwo li pod jąć
od po wied nie dzia ła nia. 

Na le ży sku pić się tak że na roz po zna wa niu wszel kich nie -
pra wi dło wo ści i uchy bień, któ re ma ją istot ny wpływ na wy -
gląd i es te ty kę ogro dów, ale tak że na ich funk cjo nal ność.

Jed no cze śnie prze glą dy ma ją du że zna cze nie dla za go -
spo da ro wa nia i es te ty ki ogro dów i dzia łek. Za pew nia ją in -

for ma cje o sta nie za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek,
ich funk cjo nal no ści i wy po sa że niu w nie zbęd ną in fra -
struk tu rę. Wy ni ki prze glą dów po win ny być opra co wa ne
przez ze spo ły OZ od dziel nie dla każ de go ogro du i za koń -
czo ne wnio ska mi. Re ali za cja przez za rzą dy ROD i OZ
usta leń i wnio sków z prze glą dów przy czy ni się do po pra -
wy wy glą du ogro dów i ich es te ty ki, do okre śle nia pro gra -
mu mo der ni za cji i nie zbęd nych in we sty cji. 

W od nie sie niu do ca łe go okrę gu wy ni ki prze glą du po -
win ny zo stać opra co wa ne łącz nie i wraz z wnio ska mi pre -
zy dium okrę go wych za rzą dów przed sta wio ne do oce ny
na po sie dze niu ple nar nym OZ. 

Pre zy dia okrę go wych za rzą dów PZD po wo ła ją 2–3 oso -
bo we ze spo ły do prze pro wa dze nia prze glą dów. Ze spo ły
na le ży po wo łać spo śród człon ków OZ, in struk to rów SSI
– kra jo wych, okrę go wych oraz in struk to ra eta to we go.

Prze glą dy prze pro wa dzo ne bę dą w obec no ści przed sta -
wi cie li za rzą du ROD.

Pre zy dium OZ usta li li stę ogro dów wy ty po wa nych do
prze glą dów. 

O ter mi nie i za kre sie prze glą du na le ży po wia do mić wła -
ści wy za rząd ROD. 

IV. Okrę go we Za rzą dy PZD

1) prze pro wa dzą prze glą dy w ter mi nie do 30 czerw ca
2010 r.

2) ana li zę i wnio ski prze ka żą do Kra jo wej Ra dy w ter -
mi nie do dnia 31 sierp nia 2010 r.

3) w uza sad nio nych przy pad kach pre zy dium OZ mo że
pod jąć de cy zję o prze pro wa dze niu po now ne go prze glą du

Wzór pro to ko łu z prze glą du ROD sta no wi za łącz nik do
ni niej szej uchwa ły.

War sza wa, dnia 25 mar ca 2010 r.

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w skła dzie:
1. Prze wod ni czą cy             ………………………………… ……………….
2. Czło nek                          …………………………………………………..
3. Czło nek                          …………………………………………………..
przy udzia le Za rzą du ROD w skła dzie:
1. Pre zes Za rzą du ROD    ……………………………………………………        
2. ………………              ……………………………………………………
3. ………………              ……………………………………………………

1. Za go spo da ro wa nie ogro du – oce nę na le ży do ko nać opi so wo uwzględ nia jąc stan tech nicz ny i es te tycz ny na stę pu ją cych
ele men tów i zde fi nio wać za le ce nia. (oce ny na le ży do ko nać  wg. okre śleń: stan  b. zły, zły, śred ni, do bry, bar dzo do bry)

– ogro dze nie ze wnętrz ne………………………………………………………………………….………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– ogro dze nie we wnętrz ne………………………………………………. ……………………….………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– ta bli ca z na zwą ogro du……………………………………………….……………………….………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– bra my wjaz do we i furt ki…………………………………………………………………….………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– ale je i dro gi ogro do we……………………………………………………………………….………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– dom dział kow ca/świe tli ca…………………………………………….…………………….………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

– bu dyn ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze……………………………….…………………….………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

– sieć wo do cią go wa……………………………………………………..…………………….………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

– sieć ener ge tycz na……………………………………………………….…………………….………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

– sa ni ta ria ty……………………………………………………………..…………………….………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

– ta bli ce in for ma cyj ne w ogro dzie……………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– in ne……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

PROTOKÓŁ
z przeglądu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im……………………………………..
w………………………………………

przeprowadzonego w dn………………2010 r. przez komisję  powołaną przez 
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Pod su mo wa nie i wnio ski
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Funk cjo nal ność ro dzin ne go ogro du dział ko we go.
Oce nę na le ży do ko nać uwzględ nia jąc ro dzaj, stan i es te ty kę na stę pu ją cych ele men tów i ich funk cje:
– układ ko mu ni ka cyj ny ogro du, w tym moż li wość do jaz du do dzia łek  

po jaz dów służb ra tow ni czych………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

– dro ga ob wo do wa w ogro dzie ………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– par kin gi i miej sca po sto jo we …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– pa sy zie le ni–- sku tecz ność izo lo wa nia od ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia
dróg i in nych źró deł za nie czysz czeń…………………………………….. ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– pla ce za baw dla dzie ci i ogród ki jor da now skie ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– in ne te re ny ogól ne go użyt ku…………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– wy po sa że nie ogro du w sprzęt do stęp ny dla dział kow ców…………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– spo sób skła do wa nia śmie ci i ich usu wa nie……………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– po rzą dek w ogro dzie …………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– ogród otwar ty/za mknię ty(nie po trzeb ne skre ślić) i przy sto so wa nie
…………………………………………………………………………………………………………………………

Usta le nia i wnio ski
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Za go spo da ro wa nie i wy ko rzy sty wa nie dzia łek – oce nę na le ży do ko nać opi so wo uwzględ nia jąc na stę pu ją ce kry te ria:

– licz ba dzia łek za nie dba nych……………………………………………. …………………………………………… 

– licz ba dzia łek nie użyt ko wa nych………………………………………………………………………………………

– es te ty ka  i po rzą dek na dział kach……………………………………….……………………………………………

– zgod ność  za go spo da ro wa nia z re gu la mi nem………………………….. ……………………………………………

– al ta ny(es te ty ka) …………………………………………………………..………………………………………….

– al ta ny po nadnor ma tyw ne………………………………………………..…………………………………………..
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– po wierzch nia za bu do wy i wy so kość…………………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

– po wierzch nia za bu do wy……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………

– wy so kość……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

– usy tu owa nie na dział ce………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

– licz ba dzia łek na któ rych za miesz ku ją dział kow cy…………………..……………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………

– licz ba od no to wa nych przy pad ków za mel do wa nia na dział kach……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………

– licz ba dzia łek wy ko rzy sty wa nych do ce lów nie zgod nych z prze pi sa mi……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

– kom po stow nik ( tak/nie usy tu owa nie)……………………………….…………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………

– stan drze wo sta nu……………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Usta le nia i wnio ski
………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………....

4. In for ma cja Za rzą du ROD w spra wie:
1) po nadnor ma tyw nych al tan………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………....

2) za miesz ki wa nia………………………………………………………..…………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………....

3) za mel do wa nia………………………………………………………….…………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………....

4) przy dzia łu dzia łek miesz kań com z in nych re gio nów kra ju………….…………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………....

Pod pi sy człon ków Za rzą du ROD                   Pod pi sy Ko mi sji

1. …………………………………      1. ……………………………….
2. …………………………………      2. ……………………………….
3. …………………………………      3. ………………………………..  

…………………………….., dnia……………………..2010 r.    

Pro to kół otrzy mu ją:
Za rząd ROD

Okrę go wy Za rząd OZ
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 151 ust. 1, w związ ku z § 150
ust. 2 pkt. 14 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 215/2008 
z dnia 30 grud nia 2008r.w spra wie wpro wa dze nia in struk -
cji w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych re ali zo wa nych na pod sta wie zmia ny usta wy
z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go -
to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za kre sie dróg
pu blicz nych, po sta na wia:

§ 1
1. Zo bo wią zać Okrę go we Za rzą dy PZD do czyn ne go

uczest nic twa i re pre zen to wa nia in te re sów PZD w po stę po -
wa niach ad mi ni stra cyj nych to czą cych się na pod sta wie
usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za kre -
sie dróg pu blicz nych z póź niej szy mi zmia na mi, któ rych re -
ali za cja do ty czy te re nów za ję tych przez ro dzin ne ogro dy
dział ko we

2. Udział Okrę go wych Za rzą dów PZD w po stę po wa -
niach, o któ rych mo wa w ust. 1, do ty czy po stę po wa nia:

a) o wy da nie de cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty -
cji dro go wej,

b) o wy da nie de cy zji usta la ją cej wy so kość od szko do wa -
nia za nie ru cho mość (grunt i czę ści skła do we) ob ję tą in we -
sty cją dro go wą.

§ 2
1. Okrę go wy Za rząd PZD po dej mu jąc wia do mość o to -

czą cym się po stę po wa niu, o któ rym mo wa w § 1 ust. 1 zo -
bo wią za ny jest nie zwłocz nie wy stą pić do Kra jo wej Ra dy
PZD:

a) o wy da nie peł no moc nic twa dla osób, któ re bę dą re pre -
zen to wać PZD w tym po stę po wa niu,

b) za wia do mi wła ści wy or gan ad mi ni stra cyj ny o spo so -
bie re pre zen ta cji PZD w tym po stę po wa niu, w tym wska że
oso by upraw nio ne do re pre zen to wa nia PZD.

2. Na pod sta wie wnio sku zło żo ne go przez Okrę go we go
Za rzą du PZD, oso by wy mie nio ne w §152 ust. 3 sta tu tu
PZD udzie lą peł no moc nic twa oso bom wska za nym przez
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD.

§ 3
W przy pad ku li kwi da cji ROD w ce lu re ali za cji in we sty -

cji dro go wych na pod sta wie usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r.
o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych w po zo sta -
łym za kre sie w PZD obo wią zu je pro ce du ra za war ta 
w uchwa le nr 215/2008 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 30 grud nia 2008 r.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWA ŁA NR 48/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 mar ca 2010 r.
w spra wie czyn ne go udzia łu Okrę go wych Za rzą dów PZD w po stę po wa niach zwią za nych 

z przy go to wa niem i re ali za cją in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych, do ty czą cych te re nów 
w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

War sza wa, dnia 25 mar ca 2010r.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWA ŁA NR 41 /2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 mar ca 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty środ ków trwa łych 

w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie
§150 pkt 17 i § 172 ust. 1 pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz re ali zu jąc za pi sy uchwał Kra jo wej Ra -
dy PZD nr 1/XVIII/05 w spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we -
go Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05
w spra wie za sad fi nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go

Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD – obie z dnia
8.12.05 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
nr 15/2006 z dnia 9.02.06 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 Dłu go fa lo wym Pro gra -
mem Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, po sta na wia:
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1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej Ra -
dy PZD, 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, do ta cję w kwo cie 11 400 zł

(słow nie: je de na ście ty się cy czte ry sta zło tych) dla na stę pu -
ją cych ROD:

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust.1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz reali-
zując zapisy uchwał Krajowej Rady PZD nr 1/XVIII/05 
w sprawie Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju
i Modernizacji ROD i nr 2/XVIII/05 w sprawie zasad fi-
nansowania Otwartego Długofalowego Programu Roz-

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2010 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 25 marca 2010 r.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

PODKARPACKI

1 Stokrotka Dynów wykonanie sieci energetycznej 6 000

PIŁA

2 Jastrobet Jastrowie remont ogrodzenia 5 400

RAZEM 11 400

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

BYDGOSZCZ

1 XXV- lecia w Żninie wymiana starej instalacji elektrycznej 4 900

RAZEM 4 900

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

woju 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 remont-
owych objętych Otwartym Długofalowym Programem
Rozwoju i Modernizacji ROD, postanawia:

UCHWAŁA NR 72/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych 

w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

c) 

1. Przyznać ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej
Rady PZD, w ramach Otwartego i Długofalowego Pro-
gramu Rozwoju i Modernizacji ROD, dotację w kwocie

4900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych) dla
następujących ROD:
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie upo waż nie nia za war te go w § 1
pkt b Uchwa ły Nr 5/XIV/2010 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
17 lu te go 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,
wpro wa dza po niż sze wy tycz ne w ce lu sku tecz ne go eg ze -
kwo wa nia pra wa obo wią zu ją ce go w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych do ty czą ce go al tan na dział kach w ROD.

§ 1
1. Pa ra me try al tan na dział kach w ROD – mak sy mal ne

do pusz czal ne wy mia ry – okre śla § 107 ust. 4–6 re gu la mi -
nu ROD i wy no szą: dla al tan w ROD po ło żo nych w gra -
ni cach mia sta po wierzch nia za bu do wy do 25 m2, a po za
gra ni ca mi mia sta do 35 m2. Wy so kość al ta ny (w mie ście
i po za mia stem) nie mo że prze kra czać 5 me trów przy da -
chu stro mym dwu spa do wym i 4 me trów przy da chu pła -
skim. Po da ne w re gu la mi nie ROD mak sy mal ne wy mia ry
są zgod ne z art. 29 ust. 1 pkt 4 usta wy Pra wo bu dow la ne
(z 7 lip ca 1994 r. z p. zm.). 

2. Pra wo bu dow la ne ani pra wo związ ko we nie upo waż -
nia ją żad nej in sty tu cji (urzę du) ani or ga nu Związ ku do
wy da wa nia zgo dy na wy bu do wa nie al ta ny prze kra cza ją -
cej wy mia ry okre ślo ne re gu la mi nem ROD i Pra wem bu -
dow la nym.

§ 2
Czło nek Związ ku pod pi su jąc de kla ra cję człon kow ską

oświad cza, że bę dzie prze strze gał obo wią zu ją ce go pra wa
związ ko we go. Każ dy oby wa tel RP jest zo bo wią za ny, bez
do dat ko wych oświad czeń, do prze strze ga nia obo wią zu ją -
ce go w Pol sce pra wa. Dla te go też każ dy, kto bu du je na
dział ce w ROD al ta nę o wy mia rach prze kra cza ją cych obo -
wią zu ją ce nor my związ ko we i pań stwo we, ła mie pra wo i
ob cią ża ją go wszel kie kon se kwen cje wy ni ka ją ce z obo -
wią zu ją cych w tej spra wie prze pi sów.

§ 3
1. Czło nek Związ ku jest zo bo wią za ny do za wia do mie -

nia za rzą du ROD o za mia rze bu do wy lub roz bu do wy ist -
nie ją cej al ta ny przed kła da jąc jed no cze śnie szkic, wy mia ry

i usy tu owa nie al ta ny na dział ce. Obo wią zek ten wy ni ka 
z § 108 re gu la mi nu ROD.

2. Za rząd ROD wi nien wstrzy mać każ dą bu do wę (roz -
bu do wę) al ta ny, któ ra nie zo sta ła zgło szo na w spo sób
okre ślo ny w § 108 re gu la mi nu ROD.

3. W przy pad ku nie za sto so wa nia się człon ka Związ ku
do po le ce nia wstrzy ma nia bu do wy (roz bu do wy) z przy -
czyn okre ślo nych w ust. 2, za rząd ROD wi nien za sto so -
wać sank cje sta tu to we w ce lu wy eg ze kwo wa nia po stę -
po wa-nia zgod ne go z pro ce du rą związ ko wą. 

§ 4
1. Za rząd ROD, zgod nie z upraw nie nia mi wy ni ka ją cy -

mi z § 109 re gu la mi nu ROD, zo bo wią za ny jest do wstrzy -
ma nia bu do wy (roz bu do wy) al ta ny, je śli stwier dzi, że
prze kra cza do pusz czo ne przez re gu la min ROD wy mia ry.
Za rząd wzy wa jed no cze śnie człon ka Związ ku do na tych -
mia sto we go przy wró ce nia sta nu zgod ne go z pra wem.

2. W przy pad ku nie za sto so wa nia się człon ka Związ ku
do we zwa nia za rzą du ROD, o na ru sze niu pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go – Pra wa bu dow la ne go, za rząd
za wia da mia wła ści we go te ry to rial nie Po wia to we go In -
spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.

3. W sto sun ku do człon ka Związ ku za rząd obo wią za ny
jest za sto so wać sank cje sta tu to we do po zba wie nia człon -
ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki włącz nie.

4. W przy pad ku nie pod ję cia dzia łań przez Po wia to we -
go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go, za rząd ROD wi nien
zło żyć skar gę do Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu -
dow la ne go. 

5. W przy pad ku bra ku dzia łań ze stro ny nad zo ru bu dow -
la ne go na le ży zło żyć skar gę do Wo je wódz kie go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go na bez czyn ność or ga nu.

§ 5
1. Po upra wo moc nie niu się uchwa ły o po zba wie niu

człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki z po -
wo du wy bu do wa nia sa mo wo li bu dow la nej, za rząd ROD
wzy wa (na pi śmie za zwrot nym po twier dze niem od bio ru)
by łe go człon ka Związ ku do wy da nia w za kre ślo nym ter -
mi nie dział ki w sta nie wol nym od na ru szeń pra wa.

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2010 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWA ŁA Nr 58/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 7 kwiet nia 2010 r.
w spra wie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go na dział kach w ROD
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2. W przy pad ku nie za sto so wa nia się do we zwa nia, 
o któ rym mo wa w ust. 1, za rząd ROD wy stę pu je do są du
o wy da nie dział ki bez sa mo wo li bu dow la nej, a więc o do -
pro wa dze nie przed wy da niem do sta nu zgod ne go z pra -
wem. By ły czło nek Związ ku jest zo bo wią za ny do roz -
biór ki al ta ny prze kra cza ją cej do pusz czal ne wy mia ry.

3. Za rząd ROD nie mo że przy dzie lić dział ki za bu do wa -
nej sa mo wo lą bu dow la ną no we mu użyt kow ni ko wi przed
do pro wa dze niem jej przez by łe go użyt kow ni ka do sta nu
zgod ne go z pra wem.

§ 6
1. Je że li bu do wa na al ta na (roz bu do wy wa na) na ru sza

pra wo związ ko we, a nie na ru sza pra wa bu dow la ne go (ta -
ras prze kra cza ją cy 12 m2 po wierzch ni, od le głość od gra -
ni cy dział ki mniej sza niż 3 me try), w ce lu do pro wa dze nia
al ta ny do sta nu zgod ne go z pra wem za sto so wa nie ma ją
prze pi sy sta tu tu PZD. W ta kich przy pad kach za rząd ROD
wi nien we zwać człon ka Związ ku do usu nię cia na ru szeń
pra wa w za kre ślo nym ter mi nie, a w przy pad ku nie za sto -
so wa nia się człon ka PZD do we zwa nia, na le ży sto so wać
prze pi sy dot. sank cji sta tu to wych, aż do po zba wie nia
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki włącz nie.

2. Po upra wo moc nie niu się uchwa ły o po zba wie niu
człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki, za rząd
ROD wzy wa by łe go użyt kow ni ka (na pi śmie za po twier -
dze niem od bio ru) do wy da nia dział ki w sta nie zgod nym 
z pra wem związ ko wym. W przy pad ku nie zre ali zo wa nia
żą da nia za rzą du, spra wę na le ży skie ro wać do są du po -
wszech ne go o wy da nie dział ki i usu nię cie na ru szeń pra wa
związ ko we go.

§ 7
Wszel kie kosz ty zwią za ne z po stę po wa niem i do pro wa -

dze niem za bu do wy dział ki do sta nu zgod ne go z pra wem
po no si użyt kow nik dział ki, tak że po usta niu człon ko stwa
(np. w wy ni ku po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki).

§ 8
Za rzą dy ROD są obo wią za ne po wia da miać na pi śmie

okrę go wy za rząd o każ dym po stę po wa niu ad mi ni stra cyj -
nym (lub są do wym) do ty czą cym po nadnor ma tyw ne go
bu dow nic twa na dział ce, a tak że o po stę po wa niu do ty czą -
cym wy da nia dział ki od by łe go człon ka Związ ku w sta nie
wol nym od sa mo wo li bu dow la nej.

§ 9
W ce lu za po bie ga nia bu dow nic twu po nadnor ma tyw ne -

mu na dział kach w ROD, za rząd jest obo wią za ny:

9) skie ro wać każ de go ubie ga ją ce go się o przy dział
dział ki, zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi -
sa mi związ ko wy mi, na szko le nie or ga ni zo wa ne przez
okrę go wy za rząd PZD,

10) wy po sa żyć (nie od płat nie) każ de go no we go człon ka
Związ ku w książ kę Pra wo w PZD,

11) po in for mo wać każ de go ubie ga ją ce go się o przy dział
dział ki, że bu do wa lub roz bu do wa po nad do pusz czal ne
wy mia ry al ta ny jest ra żą cym na ru sze niem pra wa i sta no -
wi pod sta wę do po zba wie nia człon ko stwa w PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki,

12) do ko ny wać co rocz nie prze glą du za go spo da ro wa nia
dzia łek w ROD. Wy ni ki prze glą du w po sta ci pro to ko łu
ko mi sji po wo ła nej do je go do ko na nia przez za rząd ROD,
win ny być przed sta wio ne na po sie dze niu za rzą du. 
W opar ciu o wy ni ki prze glą du za rząd po dej mu je dzia ła nia
sta tu to we w sto sun ku do człon ków PZD na ru sza ją cych
pra wo,

13) w przy pad ku stwier dze nia na ru sze nia pra wa do ty -
czą ce go bu dow nic twa al tan za rząd ROD za wia da mia 
o tym okrę go wy za rząd PZD,

14) zo bo wią zać go spo da rza (go spo da rzy) do sta łe go
mo ni to ro wa nia sta nu za go spo da ro wa nia,

15) do ko nu jąc po dzia łu obo wiąz ków po mię dzy człon -
ków za rzą du, spra wy za go spo da ro wa nia dzia łek, a w tym
bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go przy dzie lić wi ce pre -
ze so wi za rzą du ROD.

§ 10
4. Okrę go we za rzą dy PZD udzie lą za rzą dom ROD

wszel kiej po mo cy or ga ni za cyj nej i praw nej w ce lu eg ze -
kwo wa nia prze strze ga nia pra wa w ROD.

5. Okrę go we za rzą dy PZD udzie lą po mo cy praw nej za -
rzą dom ROD w ce lu:

5) usu wa nia z ROD osób ko rzy sta ją cych z dzia łek bez
ty tu łu praw ne go,

6) wy da nia dział ki przez oso by po zba wio ne człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki,

7) do pro wa dze nia al ta ny do wy mia rów zgod nych z pra -
wem bu dow la nym i re gu la mi nem ROD,

8) wy da nia dział ki, przez po zba wio ne go człon ko stwa 
w PZD i pra wa jej użyt ko wa nia, za go spo da ro wa nej zgod -
nie z pra wem – bez sa mo wo li bu dow la nej lub al ta ny wy bu -
do wa nej sprzecz nie z po sta no wie nia mi re gu la mi nu ROD, 

6. Okrę go we za rzą dy przej mą od za rzą du ROD pro wa -
dze nie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go lub są do we go 
w każ dej sy tu acji, w któ rej za rząd ROD nie jest w sta nie
po do łać wy mo gom ta kie go po stę po wa nia.

War sza wa, dnia 7 kwiet nia 2010 r.

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Dzia ła jąc na pod sta wie § 5 Uchwa ły Nr 4/II/2008 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 21 lu te go 2008 r. w spra wie po wo -
ła nia sta łych Ko mi sji Pro ble mo wych KR PZD, Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD po sta na wia:

§ 1
1. Uwzględ nić wnio ski człon ków Kra jo wej Ra dy PZD

i do ko nać zmian w skła dach Ko mi sji Pro ble mo wych Kra -
jo wej Ra dy PZD.

2. Usta lić skła dy oso bo we Ko mi sji Pro ble mo wych Kra -
jo wej Ra dy PZD zgod nie z za łącz ni kiem do ni niej szej
uchwa ły.

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

UCHWA ŁA Nr 59/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 7 kwiet nia 2010 r.
w spra wie zmian w skła dach oso bo wych Ko mi sji Pro ble mo wych Kra jo wej Ra dy PZD

War sza wa, dnia 7 kwiet nia 2010 r.

SEKRETARZ
/-/ Wiesław SAWICKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Za łącz nik do 
Uchwa ły Nr /2010

Skład Oso bo wy Ko mi sji Pro ble mo wych Kra jo wej Ra dy PZD

1. Za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek i ogro dów, oświa ty i eko lo gii, w skła dzie:

1) An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki 
– Prze wod ni czą cy
2) Jó zef Brzo zow ski – Ślą ski
3) Jó zef Ro ma now ski – Szcze cin
4) Sta ni sław Prze nicz ka – Lu blin
5) Je rzy Anu le wicz – Le gni ca

6) Wal de mar Le wan dow ski – Gdańsk
7) Ur szu la Wa lu siak – Byd goszcz
8) Zyg munt Wój cik – Świę to krzy ski

2. Praw na, w skła dzie:

1) Sta ni sław Cho dak – Lu blin 
– Prze wod ni czą cy
2) An to ni na Bo roń – Opol ski
3) Ro mu ald No cuń – Ma ło pol ski
4) Zbi gniew Ro dak – Su dec ki
5) Zdzi sław Śli wa – Po znań 

6) Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
7) Mi chał Kraw czyk – Ślą ski
8) Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
9) Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
10) Cze sław Ko zi kow ski – To ruń sko-Wło cław ski

3. Go spo dar ki grun ta mi i współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial nym, w skła dzie:

1) Win cen ty Ku lik – Su dec ki 
– Prze wod ni czą cy
2) Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
3) Elż bie ta Dzie dzic – Le gni ca
4) Cze sław Ko zi kow ski – To ruń sko-Wło cław ski
5) Jó zef No ski – Ślą ski

6) An drzej Wo sik – Czę sto cho wa
7) Jó zef Brzo zow ski – Ślą ski
8) Jan Gru dziń ski – Byd goszcz
9) Wal de mar Le wan dow ski – Gdańsk
10) J. Ka sprzak – Po znań
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1) Ma rian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra 
– Prze wod ni czą cy
2) Ma rian Pra czyk – Pi ła

3) Cze sław Woj sław – War miń sko-Ma zur ski
4) Sta ni sław Bo guc ki – Ma zo wiec ki

4. Fi nan sów i bu dże tu, w skła dzie:

5. Po rząd ku i bez pie czeń stwa w ROD, w skła dzie:

1) Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin 
– Prze wod ni czą cy
2) Jan Gru dziń ski – Byd goszcz
3) Zbi gniew Ko ło dziej czak – War miń sko-Ma zur ski

4) Zyg munt Wój cik – Świę to krzy ski
5) Al fred Wój to wicz – Go rzów Wlkp.
6) Zdzi sław Mar cin ko – Su dec ki

6. Po li ty ki spo łecz nej, pro mo cji i dzia łal no ści me dial nej, w skła dzie:

1) Wie sław Sa wic ki – Pod la ski 
– Prze wod ni czą cy
2) Je rzy Anu le wicz – Le gni ca
3) Ur szu la Wa lu siak – Byd goszcz
4) Ta de usz Rut ko – Opol ski

5) Grze gorz Oracz – Ma zo wiec ki
6) Mi chał Kraw czyk – Śląsk
7) Bar ba ra Ko rol czuk – Wro cław
8) Zdzi sław Mar cin ko – Su dec ki
9) Jó zef Ka sprzak – Po znań

7. Kon kur so wa, w skła dzie:

1) Syl we ster Chę ciń ski – Po znań 
– Prze wod ni czą cy
2) Wie sław Bo ra tyń ski – Słupsk
3) Bo le sław Mi ko łaj czyk – El bląg
4) Jó zef Smo lis – Wro cław

5) Je rzy Wdow czyk – Ka lisz
6) Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
7) Grze gorz Oracz – Ma zo wiec ki
8) Al fred Wój to wicz – Go rzów Wlkp.
9) Jó zef No ski – Ślą ski

8. Od zna czeń związ ko wych, w skła dzie:

1) Je rzy Le śniak – Śląsk
– Prze wod ni czą cy

2) Te re sa Kar pe ta – Ma zo wiec ki
3) Kry sty na Wiel gus – Ma ło pol ski

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

VI. PRZYPOMNIENIA ORAGNIZACYJNE

1. Ârodki finansowe Funduszu Rozwoju ROD w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

W związ ku z dzia ła nia mi ko mor ni ka na te re nie okrę gu
po znań skie go do ty czą cy mi eg ze ku cji z ty tu łu bez u mow -
ne go ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści w ROD im. 23. lu te go
w Po zna niu i za ję cia kon ta ban ko we go Fun du szu Roz wo -
ju OZ PZD w Po zna niu (środ ki fi nan so we pod le ga ją ce eg -
ze ku cji zo sta ły za bra ne przez ko mor ni ka) oraz bloko-
wa niem przez wska za ne przez ko mor ni ka ban ki kont nie -
któ rych ogro dów na te re nie okrę gu po znań skie go przy-
po mi na my, że na le ży chro nić środ ki fi nan so we te go fun -

du szu sto su jąc za rów no prze pi sy pań stwo we, jak i związ -
ko we zwią za ne z je go funk cjo no wa niem.

Fun dusz ten jest fun du szem ce lo wym i pod le ga szcze -
gól nej ochro nie, a je go środ ki fi nan so we zgod nie z art. 36
ust. 5 Usta wy o ROD „nie pod le ga ją eg ze ku cji, z wy jąt -
kiem przy pad ków, gdy eg ze ku cja pro wa dzo na jest 
w związ ku z zo bo wią za nia mi Fun du szu”.

Fun dusz Roz wo ju ROD w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców zo stał utwo rzo ny na mo cy art. 36 Usta wy z dnia 
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8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U.
nr. 169 poz. 1419 z dnia 6 wrze śnia 2005 r.). Za sa dy funk -
cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju ROD, szcze gó ło we ce le,
wa run ki je go wy ko rzy sta nia oraz spo sób za rzą dza nia Fun -
du szem i je go kon tro li okre śla Sta tut PZD w § 170–176.

Środ ki fi nan so we sta no wią ce do cho dy te go fun du szu 
w ROD zgod nie z Art.36 ust.2 Usta wy o ROD to:

1/ do ta cje bu dże tu Pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go,

2/ do ta cje z fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki
wod nej,

3/ środ ki po mo co we Unii Eu ro pej skiej,
4/ wpła ty z od szko do wań z li kwi da cji ROD (Art. 20

ust.2 Usta wy o ROD),
5/ wpła ty z za kła do wych fun du szy świad czeń so cjal nych,
6/ wpła ty fun da cji,
7/ da ro wi zny, spad ki i za pi sy,
8/ in ne przy cho dy.
In ne przy cho dy te go fun du szu sta no wią:
1/ opła ty in we sty cyj ne wno szo ne przez no wych człon -

ków zwy czaj nych usta la ne przez Za rząd ROD zgod nie 
z § 91 ust. 2 p.15 Sta tu tu PZD,

2/ opła ty na in we sty cje i re mon ty uchwa lo ne przez Wal -
ne Ze bra nie zgod nie z § 82 ust.9 Sta tu tu PZD,

3/ ekwi wa lent za nie prze pra co wa ne go dzi ny przy pro -
wa dzo nej w ogro dzie in we sty cji uchwa lo ny przez Wal ne
Ze bra nie zgod nie z § 149 ust. 1 p. 3 Re gu la mi nu ROD,

4/ wpły wy z wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go PZD 
(Uchwa ła nr. 52/2001 Pre zy dium KR PZD z dnia 6 czerw -
ca 2001 r. w spra wie prze zna cze nia środ ków uzy ska nych
z wy ko rzy sty wa nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku i bę dą ce go
w je go wła da niu – Biu le tyn nr. 4/2001),

5/ środ ki z po dzia łu nad wyż ki fi nan so wej,
6/ środ ki z od se tek ban ko wych te go Fun du szu,
7/ środ ki do ta cji na re ali za cję in we sty cji i re mon tów 

w ROD otrzy ma ne z jed nost ki nad rzęd nej.
Pro ble my z za bez pie cze niem środ ków Fun du szu Roz -

wo ju ROD są co raz częst sze, dla te go też istot ne jest, aby
środ ki fi nan so we Fun du szu Roz wo ju ROD znaj do wa ły
się na wy dzie lo nym ra chun ku ban ko wym o na zwie „Środ -
ki Fun du szu Roz wo ju ROD”, a tym sa mym nie bę dą pod -
le gać eg ze ku cji ko mor ni czej zgod nie z Art. 36 ust. 5
Usta wy o ROD.

Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD spo rzą dza ją wy od ręb nio -
ne rocz ne spra woz da nie z Fun du szu Roz wo ju ROD, któ -
re go stan wi nien być ujaw nio ny w pa sy wach, a środ ki fi-
nan so we w ak ty wach bi lan su zgod nie z Za kła do wym Pla -
nem Kont Pol skie go Związ ku Dział kow ców obo wią zu ją -
cym od dnia 1 stycz nia 2009 r. (str. 24 Za sa dy funk cjo-
no wa nia kon ta nr.131 Ra chu nek ban ko wy Fun du szu Roz -
wo ju i lo ka ty; str. 67–71 Fun dusz Roz wo ju Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych).

Przy po mi na my ogro dom dział ko wym o szcze gól nych
sta ra niach w ce lu ochro ny swo ich środ ków fi nan so wych.

HK

Do kom pe ten cji wal ne go ze bra nia na le ży m. in. roz pa -
trze nie spra woz da nia ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej.
Szcze gól nie je śli cho dzi o ko mi sję re wi zyj ną ROD nie na -
le ży my lić spra woz da nia z dzia łal no ści ko mi sji z oce ną 
i wnio ska mi do ty czą cy mi dzia łal no ści za rzą du ROD. To
są dwie cał ko wi cie od ręb ne spra wy. Wal ne ze bra nie jest
or ga nem PZD w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, któ ry
wy bie ra or ga ny Związ ku - za rząd, ko mi sję re wi zyj ną i ko -
mi sję roz jem czą i na wal nym ze bra niu oce nia pra cę tych
or ga nów za twier dza jąc spra woz da nie z ich dzia łal no ści.
Po twier dze niem ta kich kom pe ten cji wal ne go ze bra nia jest
§ 83 sta tu tu PZD, któ ry przy zna je mu pra wo zło że nia
wnio sku o od wo ła nie or ga nu PZD w ra zie nie przy ję cia
spra woz da nia z je go dzia łal no ści (przy fre kwen cji po nad
50% wal ne ze bra nie mo że w ta kim przy pad ku sa mo od -
wo łać za rząd al bo ko mi sję re wi zyj ną, bądź roz jem czą).

Dla te go, zgod nie z wy tycz ny mi Kra jo wej Ra dy PZD 
i Pre zy dium KR PZD w spra wie wal nych ze brań spra woz -
daw czo – wy bor czych w 2010 r. nie ma żad ne go ty tu łu,
aby ina czej trak to wać za rząd i ko mi sje re wi zyj ną i roz -

jem czą. Te or ga ny mu szą zło żyć swym wy bor com spra -
woz da nie za okres ka den cji, w któ rym przed sta wią czym
się zaj mo wa ły w tym cza sie. Ko mi sja re wi zyj na do dat ko -
wo przed sta wia dział kow com oce nę pra cy za rzą du ROD
– bo głów nie w tym ce lu zo sta ła wy bra na – i przed sta wia
wnio ski, a więc uzna ję, że za rząd ROD wi nien od dział -
kow ców otrzy mać ab so lu to rium, al bo je śli oce na je go pra -
cy wy pad nie ne ga tyw nie, skła da wnio sek o nie udzie le niu
ab so lu to rium. De cy zję po dej mu ją dział kow cy. 

Ma te ria ły spra woz daw cze win ny być wy ło żo ne do wglą -
du dział kow ców na co naj mniej 7 dni przed ter mi nem wal -
ne go ze bra nia. Wśród tych ma te ria łów win ny się zna leźć
tak że spra woz da nia z dzia łal no ści ko mi sji re wi zyj nej i ko -
mi sji roz jem czej ROD. Dla te go w od po wied nio wcze śniej -
szym cza sie za rząd ROD wi nien zwró cić się do tych
ko mi sji o opra co wa nie i udo stęp nie nie spra woz dań dla
dział kow ców – to jest ro la za rzą du ogro du, bo to on od po -
wia da za zor ga ni zo wa nie wal ne go ze bra nia zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi w tej mie rze prze pi sa mi związ ko wy mi.

MP

2. Sprawozdania komisji rewizyjnej i rozjemczej na Walne Zebranie
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Do obo wiąz ków za rzą du ROD na le ży prze ka za nie do
okrę go we go za rzą du w cią gu 14 dni od da ty od by cia wal -
ne go ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze go uwie rzy tel -
nio nych ko pii naj waż niej szych do ku men tów. Uwie rzy-
tel nie nie po le ga na po twier dze niu zgod no ści ko pii do ku -
men tów z ory gi na ła mi po przez opie czę to wa nie pie czę cią
ROD i pod pi sa nie przez prze wod ni czą ce go wal ne go ze -
bra nia i pre ze sa za rzą du ROD. Do okrę go we go za rzą du
na le ży prze ka zać: ko pie pod ję tych uchwał, pro to ko łów
ko mi sji uchwał i wnio sków, man da to wej i wy bor czej oraz
ory gi nal ny wy kaz wy bra nych człon ków za rzą du ROD,
ko mi sji re wi zyj nej ROD, ko mi sji roz jem czej ROD, wy -
bra nych de le ga tów na okrę go wy zjazd de le ga tów lub re -

jo no wą kon fe ren cję przed zjaz do wą. Do wy ka zów za rząd
za łą cza ory gi nal ne an kie ty wy bra nych człon ków or ga nów
PZD w ROD oraz de le ga tów. Wzo ry an kiet za miesz czo -
ne zo sta ły w Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 16/2009, by ły
prze sła ne do każ de go ROD, a tak że są na stro nie in ter ne -
to wej  www.pzd.pl i w Po rad ni ku „Ze bra nia spra woz daw -
czo-wy bor cze w ROD w 2010 r.”.

Obo wiąz ki za rzą du do ty czą ce prze ka zy wa nia po wyż -
szych do ku men tów wy ni ka ją z § 30 ust. 2 re gu la mi nu, ale
rów nież z usta wy o ROD, bo wiem okrę go we za rzą dy
PZD pro wa dzą re jestr człon ków or ga nów PZD w ROD
na mo cy art. 33 ust. 1 i 2 usta wy o ROD i § 182 ust. 1 pkt.
1 sta tu tu PZD.

MP

4. Nowi członkowie PZD

5. Przygotowanie ogrodu do przeglàdu

3. 14 dni po Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

Jak co ro ku wraz z nad cho dzą cą wio sną wzra sta za in te -
re so wa nie moż li wo ścią użyt ko wa nia dzia łek w Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych PZD.

No wi dział kow cy ma ją za pew nio ną spe cjal ną opie kę ze
stro ny wszyst kich or ga nów Związ ku. Aby umoż li wić i zo -
bo wią zać przy szłych dział kow ców do za zna jo mie nia się z
pra wa mi i obo wiąz ka mi człon ka PZD, spe cy fi ką użyt ko -
wa nia dział ki i funk cjo no wa nia ROD, zgod nie z Uchwa -
łą Nr 39/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 25
mar ca 2010 r. w spra wie przy dzia łu dzia łek w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych po sta na wia się, że:

– oso ba ubie ga ją ca się o przy dział dział ki po win na od -
być or ga ni zo wa ne przez PZD szko le nie

– za rząd ROD jest zo bo wią za ny do skie ro wa nia oso by
ubie ga ją cej się o przy dział dział ki na szko le nie i roz pa -
trzyć spra wę przy dzia łu dział ki do pie ro po uzy ska niu od
za in te re so wa ne go za świad cze nia o od by ciu szko le nia

Jed no cze śnie przy po mi na my, że zgod nie z § 70 Sta tu tu

PZD za rzą dy ROD po bie ra ją od no wo przy ję tych człon -
ków związ ku wpi so we. W myśl § 3 Uchwa ły nr 6/V/2008
KR PZD z dnia 26 li sto pa da 2008 r. w spra wie wpi so we -
go w Pol skim Związ ku Dział kow ców, wpi so we w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców prze zna cza ne jest w ca ło ści
na za si la nie Fun du szu Oświa to we go. Na leż ne czę ści wpi -
so we go na le ży nie zwłocz nie prze ka zać na rzecz po szcze -
gól nych ogniw PZD zgod nie z § 4 w/w uchwa ły. 

Środ ki zgro ma dzo ne na Fun du szu Oświa to wym prze -
zna cza ne są mie dzy in ny mi na szko le nia i rocz ną pre nu -
me ra tę „dział kow ca” dla no wych człon ków związ ku.

W związ ku z po wyż szym każ dy no wy czło nek związ ku
wpła ca ją cy wpi so we ma pra wo uczest ni czyć w szko le niu
i ma za gwa ran to wa ną pre nu me ra tę „dział kow ca” na 1 rok. 

Przy po mi na my za rzą dom ROD i OZ, że szko le nia dla
kan dy da tów na no wych człon ków Związ ku na le ży po trak -
to wać prio ry te to wo. Są one obo wiąz ko we i win ny obej -
mo wać wszyst kich no wych dział kow ców. 

A. Gu rzyń ska inst. ogr. KR

W związ ku z pod ję ciem przez Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD uchwa ły NR 40/2010 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 sta nia dzia łek w ROD
Pre zy dia Okrę go wych Za rzą dów PZD wy ty pu ją ogro dy
pod le ga ją ce ni niej szym prze glą dom i po in for mu ją o tym
przed się wzię ciu ich Za rzą dy. Kry te ria prze pro wa dze nia
prze glą dów i ich oce ny okre śla ww. uchwa la.

Przy po mi na my, że w kwe stii za go spo da ro wa nia ogro -
du oce nia ne bę dą ogro dze nia, bra my i furt ki, stan ta blic 
z na zwą ogro du i in for ma cyj nych, alej ki i dro gi ogro do we,

dom dział kow ca i in ne bu dyn ki (w tym ad mi ni stra cyj no -
-go spo dar cze, świe tli ce, sa ni ta ria ty) oraz sieć wo do cią go -
wa i ener ge tycz na. Od no śnie funk cjo nal no ści ogro du na
uwa dze ko mi sji bę dzie układ ko mu ni ka cyj ny (w tym
moż li wość do jaz du dla służb ra tow ni czych), obec ność
dróg ob wo do wych, miejsc par kin go wych, pa sów zie le ni
izo lu ją cych ogród od emi to rów za nie czysz czeń, obec ność
pla ców za baw i in nych te re nów uży tecz no ści pu blicz nej,
po rzą dek i do stęp ność ogro du, spo sób skła do wa nia i usu -
wa nia śmie ci i wy po sa że nie w sprzęt do stęp ny dla dział -
kow ców. Po nad to Za rzą dy ROD bę dą zo bli go wa ne do
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wy ło że nia in for ma cji do ty czą cych obec no ści al tan po -
nadnor ma tyw nych, przy dzia łu dzia łek oso bom spo za re -
gio nu, kwe stii za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział-
kach. W ce lu spraw nej or ga ni za cji prze glą du Za rzą dy
ROD po win ny jak naj szyb ciej ze brać wy żej wy szcze gól -
nio ne in for ma cje. Oce na za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta -
nia dzia łek zo sta nie prze pro wa dzo na na pod sta wie licz by
dzia łek za nie dba nych, nie użyt ko wa nych, a tak że ogól nej
oce ny es te ty ki i po rząd ku na dział kach, re gu la mi no wo ści
spo so bu za go spo da ro wa nia, es te ty ki al tan, sta nu drze wo -
sta nu, kom po stow ni ków, obec no ści al tan po nadnor ma -
tyw nych (w tym ich po wierzch ni za bu do wy, wy so ko ści,
usy tu owa nia na dział ce), przy pad ków za miesz ka nia i za -
mel do wa nia na dział kach oraz nie zgod ne go z prze pi sa mi
spo so bu ich wy ko rzy sta nia.

W związ ku z po wyż szym Za rzą dy ROD po win ny przy -
go to wać ogro dy pod wzglę dem za go spo da ro wa nia, funk -
cjo no wa nia i es te ty ki ogro dów i dzia łek oraz współ pra -
co wać z Okrę go wy mi Za rzą da mi w tej spra wie. Pra wi dło -
we i es te tycz ne za go spo da ro wa nie po szcze gól nych ogro -
dów ma wpływ na ca ło ścio wy wi ze ru nek ROD. W sy-
tu acji kie dy są one obiek ta mi kon tro li i czę stych ata ków
wy pra co wa nie wła snej opi nii jest nie zbęd ne w dia lo gu 
z prze ciw ni ka mi ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Wnio -
ski z ni niej szych prze glą dów po mo gą tak że uspraw nić
funk cjo no wa nie i zli kwi do wać ewen tu al ne uchy bie nia.
Dla te go tak waż nym jest by Za rzą dy ROD po ło ży ły du ży
na cisk na spraw ne prze pro wa dze nie ni niej szych prze glą -
dów.

Oprac. mgr inż. A. Ba giń ska
In struk tor ogrod ni czy KR PZD

6. Zadania inwestycyjno-remontowe w ROD

W związ ku z okre sem wal nych ze brań spra woz daw czo -
-wy bor czych w ROD war to po my śleć o no wych za da -
niach in we sty cyj no-re mon to wych, w za leż no ści od po t-
rzeb ROD i ocze ki wań dział kow ców, po le ga ją cych m.in.
na bu do wie sie ci ener ge tycz nej, wo do cią go wej, bu dyn -
ków ad mi ni stra cyj nych lub świe tlic ogro do wych. 

Ini cjo wa nie za dań in we sty cyj no-re mon to wych na le ży
do obo wiąz ków Za rzą dów ROD, któ re zna jąc naj le piej in -
fra struk tu rę ogro du są w sta nie oce nić rze czy wi ste po trze -
by w za kre sie jej mo der ni za cji lub in we sto wa nia.

Za kres po trzeb in we sty cyj nych i re mon to wych oraz
prze wi dy wa ny koszt prac po wi nien zo stać przed sta wio ny
przez Za rząd ROD wraz ze sto sow nym wnio skiem na
wal nym za bra niu człon ków, któ re na tej pod sta wie po dej -
mu je uchwa łę w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne -
go lub re mon to we go. 

Przed mio to wa uchwa ła po win na okre ślać ro dzaj za da -
nia, ze wska za niem par ty cy pa cji fi nan so wej człon ków
ogro du dział ko we go w kosz tach oraz za kre su prac na
rzecz pro jek to wa ne go za da nia. Do uchwa ły na le ży za łą -
czyć in for ma cję o peł nym za bez pie cze niu fi nan so wym, 
w tym wy so ko ści zgro ma dzo nych środ ków wła snych,
moż li wo ściach wy ko na nia za da nia sys te mem go spo dar -
czym oraz moż li wo ściach po zy ska nia środ ków pie nięż -
nych od pod mio tów ze wnętrz nych (gmin, spon so rów,
Okrę go we go Za rzą du PZD czy Kra jo wej Ra dy PZD). 

War to zwró cić uwa gę, że w 2009 r. Kra jo wa Ra da PZD
oraz Okrę go we Za rzą dy udzie li ły do ta cji dla po nad ty sią -
ca ROD na łącz ną kwo tę 6 505 999 zł. Na to miast od po -
cząt ku 2010 r. Kra jo wa Ra da PZD udzie li ła do ta cji dla 
20 ROD na łącz ną kwo tę 97 750 zł. 

Udzie la ne są rów nież po życz ki. W 2009 r. Kra jo wa Ra -
da udzie li ła po ży czek dla 22 ROD na łącz ną kwo tę 
778 000 zł. Kra jo wa Ra da PZD w pre li mi na rzu fi nan so -
wym w 2010 r. na do ta cje dla ROD prze zna czy ła kwo tę
950 000 zł, a na po życz ki kwo tę 2 450 000 zł. 

Po dob nie więk szość Okrę go wych Za rzą dów PZD po -
sia da du że moż li wo ści fi nan so we w za kre sie udzie la nia
wspar cia fi nan so we go dla ROD w for mie do ta cji.

Aby uzy skać do ta cję lub po życz kę Za rząd ROD po wi -
nien wy peł nić od po wied ni wnio sek, zło żyć go do Okrę go -
we go Za rzą du PZD ce lem za opi nio wa nia, któ ry na stęp nie
jest prze sy ła ny do Kra jo wej Ra dy PZD. 

Ta ki wnio sek po wi nien za wie rać od po wied nie in for ma -
cje i speł niać okre ślo ne kry te ria, 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). W szcze gól no ści, do wnio sku o po życz kę na -
le ży za łą czyć uchwa łę wal ne go ze bra nia człon ków ROD
w spra wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go PZD. 

Za da nia z za kre su in we sty cji i re mon tów ma ją ogrom -
ne zna cze nie dla spo łecz no ści dział ko wej. Po za za le ta mi
funk cjo nal ny mi i tech nicz ny mi, za pew nia ją po pra wę stan -
dar dów i wpły wa ją na wy go dę użyt kow ni ków dzia łek
ogro do wych. Gwa ran tu ją kom fort es te tycz ny wy ni ka ją cy
z od no wy i od świe że nia miejsc, w któ rym dział kow cy
spę dza ją swój wol ny czas, a tak że wpły wa ją na zmia nę
wi ze run ku ROD. 

MAK
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Wio sna to wiel kie po rząd ki na dział kach i w ogro dzie.
Dla te go na le ży zwró cić uwa gę na § 132 ust.1 re gu la mi nu
ROD. Zgod nie z tre ścią w/w prze pi su, czło nek PZD zo bo -
wią za ny jest do utrzy my wa nia w czy sto ści dro gi, alei oraz
ro wów me lio ra cyj nych;

a) na po ło wie ich sze ro ko ści, gdy do nich przy le ga ją
dział ki po obu stro nach,

b) na ca łej sze ro ko ści, gdy do nich przy le ga ją dział ki 
z jed nej stro ny.

Czło nek PZD nie ma obo wiąz ku utrzy my wa nia w czy -
sto ści po wyż szych urzą dzeń, je że li nie przy le ga ją do je go

dział ki al bo znaj du ją się po za te re nem ogro du. Jak bo -
wiem wy ni ka z art. 12 ust. 3 usta wy o ROD, utrzy ma nie
po rząd ku i czy sto ści na te re nach przy le ga ją cych do ogro -
dów na le ży do gmi ny.

Je że li dział ko wiec zo bo wią za ny jest do utrzy ma nia 
w czy sto ści ca łej sze ro ko ści alei, dro gi lub ro wu to Za rząd
po wi nien usta lić licz bę go dzin ko niecz ną do utrzy ma nia 
w czy sto ści w cią gu ro ku do dat ko wej po wierzch ni dróg i
ro wów me lio ra cyj nych (po nad po ło wę ich sze ro ko ści).
Pra ce do dat ko we na le ży za li czyć w wy miar prac na rzecz
ogro du, któ re uchwa la wal ne ze bra nie. 

K.D

7. Porzàdki wokół działki

VII. PORADY PRAWNE

Wal ne ze bra nie spra woz daw czo - wy bor cze w ROD, 
z któ re go za da no mię dzy in ny mi ta kie py ta nie, za twier -
dzi ło wszyst kie spra woz da nia i pod ję ło in ne uchwa ły, któ -
re są w kom pe ten cji te go ze bra nia, ale nie wy bra no na nim
za rzą du, ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej oraz de le ga tów
na okrę go wy zjazd. Na tym wal nym ze bra niu pod ję to
uchwa łę o zwo ła niu nad zwy czaj ne go wal ne go ze bra nia
tyl ko do wy bo rów or ga nów sta tu to wych i de le ga tów na
zjazd. Za rząd ogro du ja ko pierw sze za dał wła ści we py ta -
nie – czy ta kie ze bra nie spra woz daw czo-wy bor cze jest
waż ne? Od od po wie dzi na to py ta nie za le żą od po wie dzi
na po zo sta łe. 

Tę spra wę w spo sób jed no znacz ny trak tu je sta tut PZD 
– § 86 ust. 2 sta tu tu stwier dza, cyt: W przy pad ku nie do -
ko na nia wy bo ru or ga nów, o któ rych mo wa w § 84 pkt. 4,
wal ne ze bra nie jest nie waż ne.(w § 84 pkt. 4 jest mo wa 
o za rzą dzie ROD, ko mi sji re wi zyj nej, roz jem czej i de le ga -
tach na okrę go wy zjazd lub re jo no wą kon fe ren cję przed -
zjaz do wą). 

W ust. 3 § 86 sta tu tu PZD wska za no, że stwier dze nie
nie waż no ści wal ne go ze bra nia na le ży do okrę go we go za -
rzą du. Ma my więc ta ką sy tu ację, że w świe tle cy to wa ne -
go prze pi su sta tu tu PZD to wal ne ze bra nie sprawoz-
daw czo-wy bor cze jest nie waż ne i co wię cej sta tut nie
prze wi du je żad nej al ter na ty wy, a więc nie wska zu je moż -
li wo ści uzu peł nie nia obo wiąz ków wal ne go ze bra nia w
dro dze nad zwy czaj ne go wal ne go ze bra nia. Je że li za tem
wal ne zebra nie jest nie waż ne z mo cy sta tu tu, to tak że nie -
waż ne są wszyst kie pod ję te na nim uchwa ły. Jest to kon -

se kwen cja je go nie waż no ści – je że li wal ne jest nie waż ne,
to trak tu je się go tak, jak by się nie od by ło. 

Je śli cho dzi o uchwa łę o zwo ła niu nad zwy czaj ne go wal -
ne go ze bra nia w ce lu wy bo ru or ga nów sta tu to wych i de -
le ga tów na okrę go wy zjazd, to po dzie li ona los in nych
uchwał te go ze bra nia – sko ro wal ne jest nie waż ne, to
wszyst kie uchwa ły, tak że ta, są nie waż ne. Zresz tą ta
uchwa la ma jesz cze in ną wa dę – w § 87 ust. 2 sta tu tu PZD
wy mie nio ne zo sta ły przy pad ki i or gan upo waż nio ny do
zwo ła nia nad zwy czaj ne go wal ne go ze bra nia. Za wsze nad -
zwy czaj ne wal ne ze bra nie zwo łu je za rząd ROD. Mo że to
zro bić z wła snej ini cja ty wy, na żą da nie 1/3 licz by człon -
ków zwy czaj nych da ne go ROD, al bo na po le ce nie or ga -
nu nad rzęd ne go. Za rząd mo że tak że zwo łać nad zwy czaj ne
wal ne ze bra nie na wnio sek ko mi sji re wi zyj nej ROD
uchwa lo ny więk szo ścią 2/3 gło sów jej skła du (§ 87 ust. 3
sta tu tu PZD). Jak z te go wy ni ka wal ne ze bra nie nie ma
upraw nień do po dej mo wa nia uchwa ły o zwo ła niu nad -
zwy czaj ne go wal ne go ze bra nia.

To jest od po wiedź na ty tu ło we py ta nie. Sy tu acja w tym
ROD jest ta ka, że obec nie w try bie pil nym po trzeb na jest
uchwa ła okrę go we go za rzą du stwier dza ją ca nie waż ność
wal ne go ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze go i na le ży 
w ter mi nie uzgod nio nym z okrę giem zwo łać na stęp ne
wal ne ze bra nie spra woz daw czo-wy bor cze z peł nym po -
rząd kiem, ja ki jest dla te go ze bra nia wy ma ga ny. 

Swo ją dro gą za rząd te go ROD wi nien po in for mo wać
dział kow ców, że te go błę du po peł niać już wię cej nie moż -
na. Jak in for mu je za rząd w tym ogro dzie jest 509 człon -

1. Czy wal ne ze bra nie spra woz daw czo-wy bor cze, któ re nie do ko na ło wy bo rów or ga nów Związ ku w ROD
mo że pod jąć uchwa łę o zwo ła niu nad zwy czaj ne go wal ne go ze bra nia tyl ko w spra wie wy bo ru tych or ga nów?
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ków PZD i trud no so bie wy obra zić, aby z tak du żej spo -
łecz no ści nie moż na by ło wy brać w su mie kil ku na stu osób
do or ga nów sta tu to wych ROD i na de le ga tów na zjazd
okrę go wy. Fre kwen cja na wal nym by ła bar dzo ni ska 
– obec nych by ło tyl ko 61 człon ków. Ro dzi się py ta nie,
dla cze go by ło tak ma łe za in te re so wa nie naj waż niej szym 

w ka den cji ze bra niem dział kow ców, na któ rym ma ją de -
cy do wać o przy szło ści swo jej i ogro du? 

Z ca łej przed sta wio nej przez za rząd in for ma cji wy ni ka
jesz cze je den wnio sek – ko niecz na jest po moc or ga ni za -
cyj na, a mo że i in for ma cyj na okrę go we go za rzą du PZD,
na le ży tak że zba dać, dla cze go do szło do tej sy tu acji.

Ma rek Pyt ka

2. Czy za rząd ogro du mu si po sia dać ra chu nek ban ko wy? W ja ki spo sób na le ży przyj mo wać wpła ty od
dział kow ców?

Obo wią zu ją ce prze pi sy związ ko we zo bo wią zu ją wszy-
st kie ro dzin ne ogro dy dział ko we do po sia da nia ra chun -
ków ban ko wych słu żą cych do gro ma dze nia środ ków fi -
nan so wych oraz do prze pro wa dza nia roz li czeń pie nięż-
nych w związ ku z pro wa dzo ną dzia łal no ścią sta tu to wą.
Wy ni ka to przede wszyst kim z uchwa ły nr 120/2006 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie ra chun ków
ban ko wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych z dnia 5
wrze śnia 2006 ro ku. 

Z uchwa ły tej wy ni ka, że ROD obo wią za ne są do ko ny -
wać płat no ści lub przyj mo wać wpła ty za po śred nic twem
swo ich ra chun ków ban ko wych. Do ty czy to w szcze gól no -
ści opłat uisz cza nych przez dział kow ców. Dla te go też za -
rząd ogro du obo wią za ny jest stwo rzyć wa run ki umoż li w-
ia ją ce dział kow com do ko ny wa nie na leż nych wpłat na ra -
chu nek ban ko wy, w szcze gól no ści po wi nien po dać do wia -
do mo ści dział kow ców nu mer ra chun ku ban ko we go ROD. 

Na le ży jed nak za zna czyć, że w uza sad nio nych przy pad -
kach, przyj mo wa nie wpłat po za ra chun kiem ban ko wym
do pusz czal ne jest je dy nie w ra zie wpła ca nia przez dział -
kow ca skład ki człon kow skiej i in nych wpłat na rzecz
ogro du. W ta kich sy tu acjach środ ki na le ży wpła cić do ka -
sy ogro du. Bez po śred nie przyj mo wa nie wpłat po wo du je
obo wią zek wy da nia wpła ca ją ce mu po kwi to wa nia imien -
ne go z wy szcze gól nie niem da ty, ce lu i wy so ko ści wpła ty.
Ta kie po kwi to wa nie wy da je się na dru kach po wszech nie

obo wią zu ją cych w PZD, któ re sta no wią do ku men ty ści -
słe go za ra cho wa nia. Trze ba jed nak za strzec, że ta ka me -
to da nie mo że być na rzu co na dział kow com, gdyż jej
sto so wa nie ma na ce lu przede wszyst kim uła twie nie po -
szcze gól nym oso bom do ko ny wa nia opłat; nie moż na jej
więc po strze gać w ka te go riach obo wiąz ku dział kow ca.

W związ ku z tym na le ży stwier dzić, że re gu łą ogól ną
jest przyj mo wa nie wszel kich świad czeń pie nięż nych na
rzecz ogro du w dro dze bez go tów ko wej na ra chu nek ban -
ko wy ROD. Za rząd ogro du po wi nien więc pod jąć ko -
niecz ne dzia ła nia za pew nia ją ce dział kow com re al ną
moż li wość uisz cza nia na leż nych opłat w for mie bez go -
tów ko wej. Ta kie dzia ła nia spro wa dza ją się wła ści wie do
udo stęp nie nia nu me ru ra chun ku ban ko we go. Dział ko wiec
ma pra wo żą dać ta kiej in for ma cji, bo wiem jest upraw nio -
ny do do ko ny wa nia płat no ści bez go tów ko wo. W ra zie od -
mo wy udo stęp nie nia nu me ru ra chun ku ban ko we go,
za rząd na ru sza swój obo wią zek okre ślo ny po wyż szą
uchwa łą, na to miast dział ko wiec nie po no si ujem nych na -
stępstw za opóź nie nie, a w szcze gól no ści nie jest zo bo -
wią za ny do za pła ty od se tek usta wo wych, gdyż są one
na leż ne je dy nie za „zwło kę”, czy li za za wi nio ne opóź nie -
nie w speł nie niu wy ma gal ne go świad cze nia. W po da nej
sy tu acji nie moż na przy pi sać dział kow co wi wi ny, o ile
wy ra ża peł ną go to wość uisz cze nia na leż no ści na ra chu -
nek ban ko wy da ne go ROD.

To masz Ter lec ki

3. Kto przej mu je dział kę po śmier ci dział kow ca? Co dzie je się z ma jąt kiem znaj du ją cym się na ta kiej dział ce?

W przy pad ku śmier ci człon ka Związ ku wy ga sa człon -
ko stwo w PZD oraz pra wo użyt ko wa nia dział ki, a za rząd
ROD sta je się dys po nen tem użyt ko wa nia dział ki. Jed nak -
że prze pi sy związ ko we okre śla ją dwie ka te go rie osób, któ -
re ma ją w ta kiej sy tu acji pierw szeń stwo w nada niu
człon ko stwa i przy dzia le dział ki. Są to mia no wi cie:

1) współ mał żo nek zmar łe go,
2) in ne oso by bli skie zmar łe go, tzn. dzie ci, ro dzi ce,

wnu ko wie, ro dzeń stwo i ich dzie ci.

Aby sko rzy stać z pra wa pierw szeń stwa, oso by te po win -
ny zło żyć od po wied ni wnio sek w ter mi nie 3 mie się cy od
śmier ci człon ka Związ ku. W prze ciw nym wy pad ku za -
rząd ROD ma obo wią zek nadać człon ko stwo i przy dzie -
lić dział kę oso bie z li sty ocze ku ją cych. 

Ina czej przed sta wia się spra wa do ty czą ca znaj du ją ce go
się na dział ce ma jąt ku (np. al ta ny, na sa dzeń). Na le ży bo -
wiem za uwa żyć, że zgod nie z art. 15 ust. 2 usta wy o ROD,
wszel kie na nie sie nia znaj du ją ce się na dział ce, wy ko na ne
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lub na by te ze środ ków fi nan so wych użyt kow ni ka dział ki,
sta no wią je go wła sność. Dla te go też ma ją tek znaj du ją cy
się na dział ce wcho dzi w skład ma sy spad ko wej, któ ra ule -
ga po dzia ło wi we dług wo li zmar łe go (te sta men tu), 
a w dal szej ko lej no ści – Ko dek su Cy wil ne go. Ozna cza to,

że spad ko bier com zmar łe go dział kow ca przy słu gu ją pra -
wa do mie nia znaj du ją ce go się na dział ce. Dla te go też no -
wy użyt kow nik tej dział ki po wi nien zwró cić tym oso bom
rów no war tość przej mo wa ne go mie nia. Ewen tu al ne spo ry
na tym tle są roz strzy ga ne na dro dze są do wej.

To masz Ter lec ki

4. Czy za rząd ROD mo że ob cią żyć wszyst kich dział kow ców kosz ta mi in we sty cji pro wa dzo nej w ogro dzie?

W świe tle prze pi sów związ ko wych roz po czę cie ja kiej -
kol wiek in we sty cji na te re nie ROD (np. bu do wy wo do -
cią gu) uza leż nio ne jest od kil ku pod sta wo wych wa run -
ków. Po pierw sze, za rząd ogro du przy go to wu je na wal ne
ze bra nie plan za mie rzeń in we sty cyj nych i re mon to wych,
ich kosz to rys, źró dła fi nan so wa nia, w tym udzia łu dział -
kow ców w po sta ci środ ków fi nan so wych i pra cy. Po dru -
gie, wal ne ze bra nie człon ków po dej mu je uchwa łę w spra -
wie in we sty cji w ogro dzie ze wska za niem par ty cy pa cji fi -
nan so wej dział kow ców w kosz tach. Wy ni ka stąd, że za -
rząd ROD nie mo że sa mo dziel nie po dej mo wać de cy zji co
do pro wa dze nia na te re nie ogro du ja kiej kol wiek in we sty -
cji. Bez względ nie wy ma ga na jest bo wiem ak cep ta cja wal -
ne go ze bra nia w po sta ci od po wied niej uchwa ły. Na le ży
pod kre ślić, że ta ka uchwa ła ma moc po wszech nie obo wią -
zu ją cą w da nym ROD, co ozna cza, że obo wią zu je wszyst -
kich człon ków da ne go ogro du, o ile oczy wi ście zo sta nie

pra wi dło wo pod ję ta. Dla te go też ża den dział ko wiec nie
mo że uchy lić się od par ty cy pa cji fi nan so wej w kosz tach
in we sty cji, któ ra zo sta ła okre ślo na w przed mio to wej
uchwa le. Zgod nie bo wiem ze sta tu tem PZD, czło nek
Związ ku obo wią za ny jest uisz czać opła ty uchwa lo ne
przez upraw nio ne or ga ny Związ ku w ter mi nie przez nie
usta lo nym, a w przy pad ku zwło ki – wraz z obo wią zu ją cy -
mi od set ka mi usta wo wy mi. W kon se kwen cji za rząd ROD
ma obo wią zek eg ze kwo wać od każ de go dział kow ca opła -
ty uchwa lo ne przez wal ne ze bra nia na po trze by in we sty -
cji ogro do wej. Ta kie roz wią za nie jest w peł ni uza sad nio ne,
ja ko że ty po we in we sty cje słu żą bu do wie lub za sad ni czej
mo der ni za cji in fra struk tu ry ogól nej, któ ra ze swo jej isto -
ty słu ży wszyst kim dział kow com, a jed no cze śnie pod no -
si stan dard ca łe go ogro du. Zro zu mia łe jest za tem, że
każ dy czło nek spo łecz no ści ogro do wej po wi nien mieć
swój wy mier ny udział w ta kich in we sty cjach.

To masz Ter lec ki

5. Ja kie są za da nia za rzą du ROD w za kre sie bu do wa nia i mo der ni za cji al tan?

Kwe stię tą nor mu je § 108-109 re gu la mi nu ROD. Z prze -
pi sów tych wy ni ka, że czło nek Związ ku obo wią za ny jest
po wia do mić na pi śmie za rząd o za mia rze bu do wy lub roz -
bu do wy al ta ny, za łą cza jąc ry su nek uwzględ nia ją cy jej wy -
mia ry i usy tu owa nie w gra ni cach dział ki. Zgo da za rzą du
ogro du nie jest tu taj ko niecz na, na to miast wy ma ga ne jest
zgło sze nie za mia ru bu do wy al ta ny. Za rząd bo wiem czu -
wa, aby sta wia nie ta kich obiek tów lub ich mo der ni za cja
od by wa ła się zgod nie z prze pi sa mi związ ko wy mi, 

a w szcze gól no ści z § 107 re gu la mi nu ROD, któ ry okre -
śla mak sy mal ne wy mia ry al tan. W ra zie na ru sze nia tych
prze pi sów za rząd wstrzy mu je bu do wę lub roz bu do wę al -
ta ny i wzy wa człon ka Związ ku do usu nię cia stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ści, któ re po win ny być nie zwłocz nie
usu nię te. Zi gno ro wa nie ta kie go we zwa nia sta no wi pod -
sta wę do wy mie rze nia ka ry po rząd ko wej, a w skraj nych
przy pad kach - na wet do po zba wie nia człon ko stwa i pra wa
użyt ko wa nia dział ki.

To masz Ter lec ki

6. Czy za rząd ogro du mo że zmie nić treść uchwa ły wal ne go ze bra nia?

Wal ne ze bra nie człon ków ROD jest naj wyż szym or ga -
nem w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, któ ry po dej mu -
je naj waż niej sze de cy zje do ty czą ce funk cjo no wa nia
ogro du. Usta la m.in. wy so kość kon kret nych opłat, de cy -
du je o in we sty cjach, a tak że wy bie ra wła dze ogro do we.

Zgod nie ze sta tu tem PZD, uchwa ły wal ne go ze bra nia mo -
gą być zmie nia ne, uchy la ne lub unie waż nia ne tyl ko przez
okrę go wy za rząd, o ile zaj dą ku te mu od po wied nie prze -
słan ki okre ślo ne w sta tu cie. Ozna cza to, że za rząd ogro du
nie mo że mo dy fi ko wać tre ści uchwał wal ne go ze bra nia.
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By ło by to zresz tą nie lo gicz ne, ja ko że za rząd jest or ga nem
wy ko naw czym, któ re go za sad ni czym za da niem jest re ali -

za cja de cy zji wal ne go ze bra nia. Za rząd więc pod le ga wal -
ne mu ze bra niu, któ re co rocz nie oce nia je go pra cę.

To masz Ter lec ki

7. Czy w ra zie za nie dba nia obo wiąz ku zgło sze nia zmia ny miej sca za miesz ka nia lub w przy pad ku od mo wy
przy ję cia ko re spon den cji ule ga wstrzy ma niu wy ko na nie uchwa ły or ga nu PZD?

Na le ży pod kre ślić, że brak in for ma cji o miej scu za -
miesz ka nia człon ka Związ ku nie wstrzy mu je wy da nia lub
wy ko na nia de cy zji o skre śle niu z li sty człon ków Związ ku.
Jak bo wiem sta no wi § 146 re gu la mi nu ROD, czło nek
Związ ku ma obo wią zek zgła sza nia na pi śmie zmian da -
nych oso bo wych umiesz czo nych w de kla ra cji człon kow -
skiej, w tym zmia ny miej sca za miesz ka nia. Po no si on przy
tym od po wie dzial ność za skut ki nie zgło sze nia zmian da -
nych oso bo wych, któ re mo gły mieć wpływ na de cy zję za -

rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko we go zwią za ne z je go
człon ko stwem Związ ku i pra wem użyt ko wa nia dział ki. 
A za tem w ra zie za nie dba nia obo wiąz ku zgło sze nia zmia -
ny miej sca za miesz ka nia lub w przy pad ku od mo wy przy -
ję cia ko re spon den cji, skie ro wa ne do człon ka Związ ku
pi sma, po ich zwro cie przez pocz tę, po zo sta wia się w ak -
tach ze skut kiem do rę cze nia. W ta kim przy pad ku za rząd
ogro du mo że wy wie sić na ta bli cy in for ma cyj nej za wia do -
mie nie o ko niecz no ści od bio ru ko re spon den cji.

To masz Ter lec ki

8. Za kaz użyt ko wa nia dwóch dzia łek.

W Pol skim Związ ku Dział kow ców obo wią zu ją ce pra -
wo związ ko we go, w szcze gól no ści § 72 sta tu tu PZD, któ -
re go ust. 1 sta no wi, że czło nek Związ ku mo że użyt ko wać
tyl ko jed ną dział kę. Tym sa mym użyt ko wa nie przez jed -
ną oso bę dwóch dzia łek sta no wi na ru sze nie pra wa związ -
ko we go. Ta sa ma kwe stia do ty czy mał żon ków, któ rzy
rów nież nie mo gą użyt ko wać dwóch dzia łek, a je dy nie
jed ną wspól nie. Je dy nym wy jąt kiem w przy pad ku mał -
żon ków jest sy tu acja, w któ rej obo je użyt ko wa li od ręb ne
dział ki jesz cze przed za war ciem związ ku mał żeń skie go.

Spra wę do ty czą cą wła śnie tej kwe stii roz pa try wał Sąd 
w Bia łym sto ku (I i II in stan cji) w 2002 r., któ ry stwier dził
w uza sad nie niu do wy ro ku, iż: „…do ma ga nie się przy -
zna nia dru giej dział ki jest nie tyl ko sprzecz ne z po sta no -
wie nia mi Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu POD, wy klu cza ją -
cy mi moż li wość po sia da nia przez dział kow ca wię cej niż
jed nej dział ki, ale rów nież nie do za ak cep to wa nia z punk -
tu wi dze nia słusz no ści i ce lo wo ści. (...) Ani usta wa, ani
sta tut nie do pusz cza ją bo wiem po dwój ne go człon ko stwa,
czy przy dzia łu dwóch dzia łek.”

PM

9. Bil l bo ard na te re nie ROD

Prze pi sy związ ko we w tym § 123 pkt. 13 Statutu PZD sta -
no wi, iż okrę go we za rzą dy ma ją pra wo wy ra że nia zgo dy na
dzia ła nia za rzą dów ROD prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go
za rzą du. 

Za tem na bu do wę i mon to wa nie urzą dzeń na te re nie
ogro du, nie prze zna czo nych do funk cjo no wa nia ogro du
lub wspól ne go użyt ku człon ków PZD rów nież jest wy ma -
ga na zgo da okrę go we go za rzą du, gdyż jest to czyn ność

prze kra cza ją ca za kres zwy kłe go za rzą du.  Cho dzi tu wła -
śnie o bil l bo ar dy usta wia ne na te re nie ROD. Trze ba jed -
nak przy tej oka zji za zna czyć, że usy tu owa nie ta kie go
urzą dze nia moż li we jest je dy nie na te re nie ogól nym ogro -
du, zaś nie do pusz czal ne jest to na te re nie dział ki ro dzin -
nej bez wzglę du na fakt, czy jest użyt ko wa na w da nej
chwi li czy też nie.

PM

10. Czy moż na roz po cząć in we sty cję w ROD bez zgo dy wal ne go ze bra nia?

Spo sób przy go to wa nia, re ali za cji i za koń cze nia in we -
sty cji i re mon tów zo stał okre ślo ny w Uchwa le nr 69/99

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z dnia 28.10.1999 r. w spra wie
in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko -
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wych (Biu le tyn In for ma cyj ny KR PZD nr 10/99). Ini cjo -
wa nie za dań in we sty cyj nych i re mon to wych od by wa się
przez za rząd ROD, któ ry zna jąc naj le piej in fra struk tu rę
ogro du, jest w sta nie oce nić po trze by w za kre sie jej mo -
der ni za cji lub in we sto wa nia. Pro po zy cja w za kre sie za da -
nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go po win na być przed -
sta wio na dział kow com na wal nym ze bra niu. Za rząd we
wnio sku po wi nien okre ślić prze wi dy wa ny koszt prac, ter -
min re ali za cji za da nia oraz pro po zy cje źró deł fi nan so wa -
nia prac, a na po twier dze nie tych da nych oka zać człon kom
ROD od po wied nie do ku men ty np. wstęp ny koszto rys ro -
bót. Na tej pod sta wie wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le -
ga tów) człon ków ROD po dej mu je uchwa łę w spra wie

re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go. Bez -
praw nym jest, aby za rząd ROD sa mo dziel nie pod jął de cy -
zję o in we sty cji, nie ma jąc po par cia wal ne go ze bra nia 
w tej kwe stii. Wy ra że nie zgo dy na re ali za cję in we sty cji,
czy re mon tu w ROD przez więk szość dział kow ców, ale
po za ze bra niem nie jest jed no znacz ne ze zgo dą wal ne go
ze bra nia i nie mo że być sto so wa ne.

Roz po czę cie za da nia wy ma ga jesz cze za twier dze nia
przez okrę go wy za rząd PZD po przez włą cze nie go do pla -
nu in we sty cji i re mon tów. Pod ję cie re ali za cji za da nia bez
zgo dy pre zy dium okrę go we go za rzą du jest za bro nio ne 
i pod le ga sank cjom. 

PM

11. Ka ry sto so wa ne przez za rząd ROD.

W związ ku z nie po ko ją cy mi in for ma cja mi, ja kie otrzy -
mu je my z ogro dów, do ty czą cy mi kar wy mie rza nych przez
za rzą dy ROD, przy po mi na my, iż ka ta log kar, któ re mo gą
być na ło żo ne na człon ka Związ ku znaj du je się w § 23 sta -
tu tu PZD. Ka ta log tych kar jest za mknię ty i obej mu je ka -
ry: upo mnie nia, na ga ny i na ga ny z ostrze że niem. Za rząd
ROD nie ma pra wa na kła dać in nych kar. 

Zda rza się, że za rzą dy ROD wy mie rza ją ka ry w po sta -
ci odłą cze nia ener gii elek trycz nej dział ki, któ rej użyt kow -
nik za le ga z opła ta mi np. skład ką człon kow ską. Ta ka
prak ty ka jest nie do pusz czal na.

In for mu je my, iż pod sta wy do odłą cze nia ener gii elek -
trycz nej okre ślo ne są 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). Prze pi sy w/w uchwa ły sta -
no wią, że opóź nie nie z uisz cze niem opła ty z ty tu łu zu ży tej
ener gii al bo opła ty ener ge tycz nej mo że sta no wić pod sta -
wę do za blo ko wa nia do staw ener gii przez za rząd ROD.
Dłu gość opóź nie nia sta no wią ce go prze słan kę do od cię cia
do staw po win na wy ni kać z uchwa ły wal ne go ze bra nia
człon ków ROD. Pod sta wę do odłą cze nia ener gii elek -
trycz nej sta no wi rów nież stwier dze nie nie le gal ne go po -
bo ru ener gii elek trycz nej i bez pod staw ne unie moż li wie nie
prze pro wa dze nia kon tro li przez użyt kow ni ka dział ki. Po -
wyż sze mo że sta no wić tak że prze słan kę do za sto so wa nia
kar sta tu to wych i za blo ko wa nia do staw ener gii.

PM

12. Czy wy sta wie nie peł no moc nic twa oso bie nie bę dą cej człon kiem PZD upo waż nia ją do wzię cia czyn ne -
go udzia łu w wal nym ze bra niu w ROD?

Pra wo związ ko we ja sno sta no wi o pra wach i obo wiąz -
kach człon ka Związ ku i użyt kow ni ka dział ki. Zgod nie 
z § 14 sta tu tu PZD czło nek Związ ku użyt ku ją cy dział kę w
da nym ROD po wi nien brać udział w wal nych ze bra niach,
gdyż ten or gan jest naj waż niej szy w ROD i na nim za pa -
da ją naj waż niej sze de cy zje, któ re po tem wią żą wszyst kich
człon ków. Te go rocz ne wal ne ze bra nia są szcze gól nie waż -
ne z uwa gi na fakt, iż są to ze bra nia spra woz daw czo - wy -
bor cze i to na nich zo sta ną wy bra ne wła dze ogro du na
naj bliż szą ka den cję. 

Wra ca jąc jed nak do me ri tum czło nek PZD jest obo wią -
za ny wy ko ny wać swo je pra wa oso bi ście i w ten spo sób

wy stę po wać przed or ga na mi, gdyż człon ko stwo w Związ -
ku jest ści śle oso bi stym upraw nie niem.

Nie ist nie je moż li wość wy sta wie nia peł no moc nic twa na
in ną oso bę, po le ga ją ce go na upo waż nie niu jej do udzia łu
w za stęp stwie człon ka Związ ku w wal nym ze bra niu ROD.

Za tem oso ba spo za ogro du tj. nie bę dą ca użyt kow ni -
kiem i nie ma ją ca sta tu su człon ka Związ ku, bez wzglę du
na po kre wień stwo, nie mo że brać czyn ne go udział w wal -
nym ze bra niu, za tem nie mo że ko rzy stać z bier ne go 
i czyn ne go pra wa wy bor cze go. Oso ba ta ka mo że je dy nie,
je że li zo sta nie do te go do pusz czo na uczest ni czyć w ze -
bra niu, ja ko słu chacz.

PM
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W 2010 r. w ro dzin nych ogro dach dział ko wych od by wa
się kam pa nia spra woz daw czo-wy bor cza, co ozna cza, iż
wy bra ne bę dą no we or ga ny ROD: za rząd ROD, ko mi sja
re wi zyj na ROD, ko mi sja roz jem cza ROD.

Aby ukon sty tu ować no wy or gan ko niecz ne jest zwo ła -
nie je go pierw sze go po sie dze nia. Do obo wiąz ków Prze -
wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia na le ży zwo ła nie pierw -
szych po sie dzeń wy bra nych or ga nów. Są to bar dzo waż -

ne po sie dze nia, gdyż na nich do ko nu je się po dzia łu obo -
wiąz ków na je go człon ków.  Zgod nie z § 89 ust. 1 sta tu tu
PZD za rząd ROD wy bie ra za swe go gro na pre ze sa, wi ce -
pre ze sa lub wi ce pre ze sów, skarb ni ka i se kre ta rza.

Na pod sta wie § 95 ust. 1 ko mi sja re wi zyj na wy bie ra
prze wod ni czą ce go, za stęp cę prze wod ni czą ce go i se kre ta -
rza, zaś ko mi sja roz jem cza wy bie ra te sa me funk cyj ne
oso by a pod sta wie § 99 ust. 4.

PM

13. I po sie dze nie or ga nu ROD po wal nym ze bra niu spra woz daw czo-wy bor czym.

14. Czy współ mał żo nek wpi sa ny w de kla ra cji jest człon kiem Związ ku?

Na le ży za uwa żyć, że de kla ra cja jest do ku men tem, 
w któ rym da na oso ba wy ra ża chęć przy stą pie nia do Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Do ku men tem po twier dza -
ją cym człon ko stwo jest uchwa ła Za rzą du ROD przyj mu -
ją ca w po czet człon ków Związ ku i przy dzie la ją ca w użyt -
ko wa nie okre ślo ną dział kę. Zgod nie bo wiem z § 13 sta tu -
tu PZD – przy ję cie w po czet człon ków zwy czaj nych 
i przy dział dział ki w ROD na stę pu je na mo cy uchwa ły za -
rzą du ROD. Po przez wy peł nie nie i zło że nie de kla ra cji nie

na by wa się człon ko stwa w PZD. Za rzą dy ROD by ły i są
na dal zo bli go wa ne po dej mo wać w tym przed mio cie
uchwa łę. Dla te go wpi sa nie współ mał żon ka w de kla ra cji
kan dy da ta na człon ka Związ ku nie jest toż sa me z uzy ska -
niem przez te go współ mał żon ka człon ko stwa Pol skim
Związ ku Dział kow ców. Ten pro blem do ty czy tyl ko spraw
z ubie głych lat. Obec nie współ mał żo nek je śli chce być
człon kiem PZD mu si wy peł nić i zło żyć w za rzą dzie ROD
od ręb na de kla ra cję człon kow ską.

KD

VIII. LISTY DO MINISTRA INFRASTRUKTURY

W związ ku z in for ma cją Okrę go we go Za rzą du PZD we
Wro cła wiu, prze ka za ną na Wal nym Ze bra niu Spra woz -
daw czo -Wy bor czym w dniu 20.03.2010 r., do ty czą cą ko -
lej nych prób zmia ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, dział kow cy z ROD „Obroń ca” zwra ca ją się
do Pa na Mi ni stra o za nie cha nie prac nad zmia ną usta wy 
z dnia 8.07.2005 r.

Uwa ża my, że ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa jest opty -
mal na w za kre sie praw ne go funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych, a wszel kie dzia ła nia w kie run ku jej pod wa -
że nia - to „szu ka nie dziu ry w ca łym”. Ma my świa do mość,
że te re ny ogro dów dział ko wych znaj du ją się na ob sza rach

ad mi ni stro wa nych przez sa mo rzą dy miast i sta no wią 
„ła ko my ką sek” do sprze da nia i ko mer cyj ne go ich za go -
spo da ro wa nia. Ja ko te re ny zie lo ne po win ny jed nak że po -
zo stać „płu ca mi mia sta”, speł nia ją cy mi stan dar dy eko -
lo gicz ne, wzbo ga ca ją cy mi dzi siej sze zde gra do wa ne śro -
do wi sko na tu ral ne. Do te go zo sta ły po wo ła ne usta wą 
z 8.07.2005 r. Zgod nie z art. 5 usta wy o ROD, pod le ga ją
one ochro nie prze wi dzia nej w prze pi sach: o ochro nie
grun tów rol nych i le śnych, o ochro nie przy ro dy oraz 
o ochro nie śro do wi ska.

Użyt kow ni ka mi dzia łek są w więk szo ści eme ry ci i ren -
ci ści, dla któ rych jest to nie tyl ko miej sce re kre acji, ale też

Za rząd ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu

Pan 
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry 
War sza wa
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spo sób na wspo mo że nie bu dże tów do mo wych w sy tu acji
ogól nie zna nych skraj nie ni skich do cho dów tej gru py lu -
dzi. Dzia ła nia Rzą du RP nie mo gą iść w kie run kach for -
so wa nych mię dzy in ny mi w pro jek cie PiS, któ ry od da jąc
dział ki pod wła dzę sa mo rzą du szyb ko do pro wa dził by do
wy własz cze nia dział kow ców, znacz ne go pod nie sie nia
kosz tów użyt ko wa nia dział ki i skom pli ko wa nia prze pi -
sów obo wią zu ją cych dział kow ców. Zgod nie z ak tu al ną
usta wą (art. 26), or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą -
du te ry to rial ne go po win ny chro nić i wspie rać funk cjo no -
wa nie ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Jed no cze śnie uwa ża my, że PZD i je go usta wo we or ga -
ny: wal ne ze bra nie, za rząd, ko mi sja re wi zyj na, ko mi sja
roz jem cza, wła ści wie re pre zen tu ją i chro nią in te re sy dział -

kow ców. PZD jest or ga ni za cją spo łecz ną, sa mo dziel ną 
i sa mo rząd ną, za re je stro wa ną w Kra jo wym Re je strze Są -
do wym, speł nia ją cą po trze by dział kow ców. Obu rza ją nas
pró by je go roz wią za nia. Nad zór nad je go dzia łal no ścią
spra wu je mi ni ster ds. śro do wi ska, a ja ko or ga ni za cja spo -
łecz na pod le ga obo wią zu ją cym w RP usta wom oraz od -
dol nej kon tro li człon ków po przez je go or ga ny sta tu to we.

Or ga ni za cja i za rzą dza nie ogro da mi sa tys fak cjo nu je
dział kow ców oraz ogrom ną rze szę osób ocze ku ją cych la -
ta mi na przy dział dział ki, wo bec cze go pró by zmia ny usta -
wy są dla nas krzyw dzą ce, a dla zur ba ni zo wa nych aglo-
me ra cji miej skich – bez za sad ne.

Pro si my o uwzględ nie nie na sze go sta no wi ska pod czas
ana li zy pro ble mu. 

Pre zes ROD „Obroń ca”
/-/ 

Wro cław, 20 mar ca 2010 r.

Za rząd ROD „Mal wa” w To ma szo wie Ma zo wiec kim 

Pan Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry Rzą du
Rzecz po spo li tej Pol skiej

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

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Mal wa” 
w To ma szo wie Maz. przy uli cy Mi le nij nej, na żą da nie
dział ko wi czów wy ra ża ka te go rycz ny sprze ciw wo bec pro -
jek tu zmia ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Dział kow cy po pie ra ją w ca łej
oka za ło ści ak tu al ną usta wę i opra co wa ny na jej pod sta wie
Sta tut PZD i Re gu la mi ny ROD.

Do tych cza so we roz wią za nia praw ne w spo sób wła ści wy
re gu lu ją kwe stie użyt ko wa nia ogro dów dział ko wych, co
gwa ran tu je dział kow com po czu cie sta bi li za cji i da je moż -
li wość prze ka za nia dział ki na stęp com.

Zmia na usta wy o ROD bę dzie skie ro wa na prze ciw ko
dział kow com i Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców. Ode -
brać to na le ży, ja ko za gro że nie dla dal sze go ist nie nia ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go i PZD. Dla te go też w dniu
14 lip ca 2009 r. zwo ła ny zo stał I Kon gres PZD, w któ rym
wzię ło udział 2600 dział kow ców z ca łej Pol ski. Jed no gło -

śnie zo sta ła wy ra żo na wo la za cho wa nia do tych cza so wej
usta wy o ROD, któ rą po pie ra ją ni żej pod pi sa ni, a wcze -
śniej usta wę tą po par ło 620 000 osób skła da jąc sto sow ne
pod pi sy.

Ak tu al na usta wa o ROD za pew nia do bre funk cjo no wa -
nie ogro dów i wła ści wą współ pra cę z sa mo rzą da mi, gwa -
ran tu je dział kow com okre ślo ne pra wa i na kła da na nich
obo wiąz ki.

Nie ma po trze by zmian!!!
PZD z je go struk tu rą or ga ni za cyj ną po przez Kra jo wą

Ra dę, Okrę go we Za rzą dy, Za rzą dy ROD, Ko mi sje Re wi -
zyj ne i Roz jem cze wszyst kich szcze bli, po przez sta tut 
i re gu la min da je nam gwa ran cję dzia łal no ści zgod nie 
z pra wem.

Ape lu je my o za nie cha nie prób uchy le nia usta wy 
o ROD. Dział kow cy to kil ka dzie siąt ty się cy gło sów wy -
bor czych o czym na le ży pa mię tać na przy szłość!!!

Pre zes Za rzą du
/-/Ma rek Da mas

/-/ 32 pod pi sy dział kow ców
To ma szów Ma zo wiec ki, 15 mar ca 2010 r.
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Pa nie Mi ni strze! 
Już po nad 20 lat Pol ski Zwią zek Dział kow ców i Ro dzin -

ne Ogro dy Dział ko we w Pol sce, a przede wszyst kim na
Ma zow szu, są ata ko wa ne przez nie któ rych par la men ta rzy -
stów RP i część ad mi ni stra cji rzą do wej, pod pre tek stem rze -
ko mo złe go funk cjo no wa nia. Tu pra gnie my nad mie nić, że
nasz Zwią zek jest, or ga ni za cją spo łecz ną, sa mo rzą do wą, sa -
mo fi nan su ją cą się i dzia ła już po nad 100 lat!

W dniu 8 lip ca 2005 ro ku uchwa lo na przez Sejm RP ko lej -
na Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w peł ni po -
twier dza na sze dzia ła nia i ich zgod ność z Kon sty tu cją RP.

Pa nie Mi ni strze! Jest to usta wa do bra i w peł ni za bez pie -
cza po trze by Dział kow ców, pol skich dział kow ców i ich
ro dzin. Ta ki stan praw ny po twier dzi li par la men ta rzy ści RP
w swo ich wy stą pie niach na I Kon gre sie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w dniu 14 lip ca 2009 r. w War sza wie 
i za pew ni li wła dze na sze go Związ ku i nas dział kow ców, że
w przy pad ku prób ja kiej kol wiek no we li za cji w/w usta wy 
– bę dą, pro wa dzi li kon sul ta cje z przed sta wi cie la mi Związ -
ku w myśl za sa dy: „Nic o Was – bez Wa sze go Udzia łu”.

A jed nak sta ło się ina czej! Plat for ma Oby wa tel ska, rzą -
dzą ca w tym kra ju, bez wie dzy na sze go Związ ku i bez
kon sul ta cji z nim pro wa dzi pra ce nad no we li za cją Usta wy

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
Do mnie ma my, że przy go to wy wa na no we li za cja usta wy
to dzia ła nia po li tycz ne, ma ją ce zwią zek z wy bo ra mi do
sa mo rzą dów gmin nych.

Plat for ma Oby wa tel ska chcąc do ko nać zmian w kon sty -
tu cyj nej usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy -
stą pi ła z py ta niem do rzą dów: Wiel kiej Bry ta nii, Da nii,
Fin lan dii, Ho lan dii i Szwe cji o re gu la cje praw ne do ty czą -
ce ogro dów dział ko wych w ich kra jach. Py ta my dla cze go
z ta kim sa mym py ta niem nie zwró ci ła się do rzą dów Nie -
miec, Fran cji czy Au strii, w któ rych to pań stwach ak ty
praw ne; są zbli żo ne do re aliów po nad mi lio na pol skichd
dział kow ców?! Czy to przy pa dek? Nie!

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
My – Dział kow cy po sia da my do brą Usta wę o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych. Ona za bez pie cza na sze
związ ko we po trze by. Świad czą o tym 620 ty się cy pod pi -
sów w jej obro nie. Usta wa ta nie wy ma ga po li tycz nej no -
we li za cji. Usta wa ta da je nam po czu cie bez pie czeń stwa 
i po zwa la spo koj nie upra wiać na sze po let ka dział ko we. 

Z wy ra za mi sza cun ku:

Pre ze si Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych: w Płoc ku, Go sty ni nie, Sierp cu, 

Wy szo gro dzie i Żu ro mi nie
/-/ 31 pod pi sy

Pre ze si Za rzą dów ROD De le ga tu ry Re jo no wej OZM w Płoc ku

STA NO WI SKO
Pre ze sów Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych zgro ma dzo nych na na ra dzie związ ko wej

PZD w dniu 9 mar ca 2010 r. w De le ga tu rze Re jo no wej Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Płoc ku

Za rząd ROD im. Ja na Ko cha now skie go w Gdy ni

Mi ni ster In fra struk tu ry
Pan Ce za ry Gra bar czyk 
War sza wa 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział kow ca im. Ja na

Ko cha now skie go ze bra ni w dniu 13.03.2010 ro ku 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 na szej usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, któ ra
jest w peł ni przez nas ak cep to wa na.

Nie przy chyl ne nam gru py i śro do wi ska dą żą za wszel -
ką ce nę do po zba wie nia nas te go co bu do wa ły i bu du ją
na dal 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 pod wzglę dem
przy rod ni czym i go spo dar czym, czy niąc z nich oa zy zie -
le ni - miej sca upra wy wa rzyw i owo ców, oraz za słu żo ne -
go w wie ku po pro duk cyj nym wy po czyn ku, czę sto dla
ca łych ro dzin.

Nie po koi nas, że fo bie nie przy chyl nych nam osób dą żą
do uru cho mie nia dzia łań Pań stwa prze ciw ko po nad mi -
lio no wej ma so wej i spo łecz nej or ga ni za cji: Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców, któ re go je ste śmy człon ka mi 
i któ rzy zło ży li już po nad 640 tys. pod pi sów w obro nie



59

na szej usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ROD. Zwra ca my się
z ape lem o nie do pusz cze nie do pod ję cia ja kich kol wiek
dzia łań prze ciw ko na szej Usta wie, ogro dom, dział kow -
com i na sze mu Związ ko wi, aby śmy wresz cie w spo ko ju
mo gli go spo da rzyć i pra co wać na na szych dział kach, ko -
rzy sta jąc z upraw nień ja kie da ła nam usta wa o ROD i cie -
szyć się z osią gnięć i hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce, któ re mu nic już nie bę dzie za gra żać.

Ape lu je my, zo staw cie ogro dy sa mym dział kow com i ich
or ga ni za cji: Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców, któ ra
spraw dzi ła się w swo ich dzia ła niach.

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 wy ko rzy stu ją ogro dy bo ga tym kosz tem
po trze bu ją cych.

Z wy ra za mi sza cun ku

Gdy nia, 13 mar ca 2010 r.

Pre zes ROD 
/-/ Le onard Pół gę sek 

– pi smo o 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

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy

STA NO WI SKO
uczest ni ków Ple nar ne go Po sie dze nia człon ków Okrę go we go Za rzą du w Byd gosz czy 

z dnia 11.03.2010 r. 
w spra wie za cho wa nia ist nie ją ce go by tu praw ne go Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

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

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nie 
/-/ 

Na prze strze ni ostat nich 20 lat nam pol skim dział kow com
wie lo krot nie przy cho dzi ło sta wać w ob ra nie na szych praw,
ogro dów i Związ ku. Wszel kie ko lej ne pró by roz bi cia na szej
jed no ści i osła bie nia de ter mi na cji z ja ką bro ni my ogro dów,
a świad czy o tym bli sko 620 tys. pod pi sów ze bra nych 
w obro nie Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 r., tyl ko i wy łącz nie nas wzmoc ni ły.

Wie rzy my, że w koń cu na trwa le uda się nam prze ko nać
wszyst kie ko lej ne „eki py” rzą dzą cych, jak waż ną ro lę spo -
łecz ną, ja ko urzą dze nia użyt ku pu blicz ne go peł nią Ro -
dzin ne Ogro dy Dział ko we.

Wie rzy my, że na dej dzie wresz cie czas kie dy bę dzie my
mo gli spo koj nie upra wiać na sze dział ki, a ogro dy już na
sta łe wpi szą się w kra jo braz na szych miast i gmin, aby za -
pew nić na szym dzie ciom i wnu kom miej sca do wy po czyn -
ku, re kre acji i wy cho wy wa nia ko lej nych po ko leń Po la ków
w zgo dzie i po sza no wa niu na tu ral ne go śro do wi ska czło -
wie ka. Ma my na dzie ję, że bę dą one na dal naj bar dziej do -
stęp nym świad cze niem so cjal nym Pań stwa dla wszyst kich
te go po trze bu ją cych i że to Pań stwo weź mie wresz cie nas
w obro nę i do ce ni na szą nie za leż ność i sa mo rząd ność.

Dla te go z wiel kim za do wo le niem przyj mu je my fakt od -
by cia w dniu 5 mar ca 2010 r. spo tka nia przed sta wi cie li
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z Mi ni strem Ol gier dem
Dzie koń skim – przed sta wi cie lem Mi ni ster stwa In fra struk -
tu ry i chce my wie rzyć, że „dzia ła nia ana li tycz no – in for -
ma cyj ne” pro wa dzo ne w/w Mi ni ster stwie nie ma ją nic
wspól ne go z chę cią zmia ny Usta wy o ROD i li kwi da cją
Związ ku ja ko or ga ni za cji sku tecz nie bro nią cej dział kow -
ców.

Chcie li by śmy, aby to spo tka nie by ło po cząt kiem po zy -
tyw ne go po strze ga nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i aby do szło do po wo ła nia wspól ne go ze spo łu re sor to wo -
-związ ko we go, któ ry pod jął by pra ce do ty czą ce roz wią zy -
wa nia trud nych pro ble mów sta nu praw ne go grun tów na
któ rych zlo ka li zo wa ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz
za pew nie nia sta łe go by tu ogro dów w pla nach prze strzen -
ne go za go spo da ro wa nia miast i gmin.

Po dob no „wia ra czy ni cu da”, oby to nie był tyl ko slo -
gan! W ob li czu zbli ża ją cych się wy bo rów pre zy denc kich
i sa mo rzą do wych po dro dze bę dzie nam z ty mi, któ rzy
wresz cie po trak tu ją nas po waż nie.

Uczest ni cy po sie dze nia
Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy

Byd goszcz, 11 mar ca 2010 r.
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Z ko re spon den cji wy mie nia nej mię dzy Rzecz ni kiem
Praw Oby wa tel skich a Mi ni strem In fra struk tu ry wy ni ka,
że w dal szym cią gu sto ją oni na sta no wi skach pre zen to wa -
nych wcze śniej. Nie tra fia ją do nich ar gu men ty, oświad -
cze nia i sta no wi ska wy ra ża ne przez wszyst kie sta tu to we
or ga ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców: Kra jo wa Ra da
PZD, wszyst kie Okrę go we Za rzą dy. Za rzą dy ROD oraz
Okrę go we i Ogro do we Ko mi sje Re wi zyj ne i Roz jem cze.
Swo je in dy wi du al ne sta no wi ska wy ra zi li rów nież sze re -
go wi człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Na su -
wa się oczy wi sty wnio sek: byt ogrod nic twa dział ko we go,
a tak że Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest za gro żo ny.
Ak tu al nie rzą dzą cy wy ko rzy stu ją wszyst kie moż li we
środ ki. Po szu ku ją środ ków na udo wod nie nie z gó ry po -
sta wio nej te zy: ak tu al ny stan praw ny, a szcze gól nie usta -
wę z 8 lip ca 2005 ro ku na le ży zmie nić, by zli kwi do wać

prze szko dy w swo bod nym dys po no wa niu grun ta mi bę dą -
cy mi w dys po no wa niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Dla na szej or ga ni za cji na su wa się je den wnio sek: na le -
ży pod jąć wszel kie moż li we dzia ła nia, by bro nić byt
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Do brym przy kła dem
jest tu ini cja ty wa Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, Pre ze -
sa PZD, któ re go upór i de ter mi na cja do pro wa dzi ły do
dwu stron ne go spo tka nia dzia ła czy 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. Opty mi zmem na pa wa też in for ma cja o przy ję ciu
przez Pod se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
wnio sku o utwo rze niu ze spo łu do spraw ogrod nic twa
dział ko we go skła da ją ce go się z przed sta wi cie li PZD i Mi -
ni ster stwa In fra struk tu ry. Od bie ra my to ja ko pierw szy
krok zmie rza ją cy do sta łej współ pra cy mię dzy or ga na mi
wła dzy a przed sta wi cie la mi dział kow ców.

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

Sta no wi sko
Pre zy dium To ruń sko-Wło cław skie go Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w spra wie ak tu al nej sy tu acji dział kow ców i PZD
z dnia 15 mar ca 2010 ro ku

Se kre tarz OZT -Wł. PZD
/-/ Ma rian Wal czyk

Dział kow cy ROD im. M. Re ja w Gdy ni

Czło nek OZT -Wł. PZD
/-/ Ry szard Do rau

Mi ni ster In fra struk tu ry
Pan Ce za ry Gra bar czyk
War sza wa

STA NO WI SKO
1386 użyt kow ni ków dzia łek w ROD im M. Re ja w Gdy ni

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Mi -

ko ła ja Re ja w Gdy ni ze bra ni w dniu 20.03.2010 ro ku 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 na szej Usta wy o Ro dzin-
nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku,
któ ra jest w peł ni przez nas ak cep to wa na. Nie po koi nas, że
nie przy chyl ne nam gru py i śro do wi ska dą żą za wszel ką
ce nę do po zba wie nia nas te go co bu do wa ły i bu du ją na dal
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 pod wzglę dem przy rod -
ni czym i go spo dar czym czy niąc z nich oa zy zie le ni–-
miej sca upraw wa rzyw i owo ców oraz za słu żo ne go wy po-
czyn ku, czę sto dla ca łych ro dzin.

Nie po koi nas, że fo bie nie przy chyl nych nam osób dą żą
do uru cho mie nia dzia łań pań stwa prze ciw ko po nad mi lio -
no wej, ma so wej i spo łecz nej or ga ni za cji – Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców, któ re go je ste śmy człon ka mi 
i któ rzy zło ży li już po nad 620 tys. pod pi sów w obro nie
na szej Usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ROD – dą żą do jej zmia -
ny. Nie po kój bu dzą fak ty, że do dzia łań tych włą czył się
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich – Pan dr Ja nusz Ko cha -
now ski oraz Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go – oso by,
któ rym do bro dział kow ców, ogro dów dział ko wych 
i ogrod nic twa dział ko we go win no le żeć na ser cu i sta no -
wić prio ry tet dla two rze nia wa run ków za pew nie nia zdro -
we go śro do wi ska dla nas i przy szłych po ko leń, w czym
zna czą cą ro lę od gry wa ją ogro dy dział ko we, oa zy zie le ni,
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spo ko ju, pro duk cji zdro wej żyw no ści i wy po czyn ku na ło -
nie za gro żo nej przy ro dy.

Zwra ca my się z ape lem o nie do pusz cze nie do pod ję cia
dzia łań prze ciw ko na szej Usta wie, ogro dom, dział kow -
com i na sze mu Związ ko wi, aby śmy wresz cie w spo ko ju
mo gli go spo da rzyć i pra co wać na na szych dział kach, ko -
rzy sta jąc z upraw nień ja kie da je nam Usta wa o ROD i cie -

szyć się z osią gnięć i hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. Ape lu je my, zo staw cie ogro dy sa mym dział kow -
com i ich or ga ni za cji Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców, któ ra spraw dzi ła się w swo ich dzia ła niach. Li czy my,
że Pan Mi ni ster i pod le gły Mu re sort sta ną w obro nie
dział kow ców i na szej Usta wy i nie do pu ści do od da nia
zie mi, któ rą wy ko rzy stu ją ogro dy -bo ga tym.

Z wy ra za mi sza cun ku w imie niu dział kow ców ROD
im. M. Re ja w Gdy ni

Gdy nia, 20 mar ca 2010 r.

Pre zes ROD
/-/ Jan Da wia do wicz

Wła dy sław Stę pień z No wej So li

Pan Mi ni ster 
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry

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

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Je stem dział kow cem od 40 lat w ogro dzie ROD im. Fr.
Cho pi na w No wej So li, woj. Lu bu skie. Z nie po ko jem
przyj mu ją do cie ra ją ce do mnie in for ma cje o po dej mo wa -
nych pró bach zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z 8 lip ca 2005 r., któ ra jest w peł ni ak cep to wa na 
o czym świad czy zło żo nych 619 tys. pod pi sów w jej obro -
nie. Nie przy chyl ne gru py 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. 
Z te re nów za nie dba nych i nie użyt ków zro bio no ogro dy na
któ rych dział kow cy cięż ko pra cu ją, by zjeść bez kon ser -

wantów tzw. „swo je wa rzy wa” jak rów nież od po czy wa ją
wraz ze swo imi ro dzi na mi. Zwra cam 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. Ape lu ję o po zo sta wie nie
ogro dów sa mym dział kow com i ich or ga ni za cji czy li Pol -
skie mu Związ ko wi Dział kow ców. Li czę, że Pan Mi ni ster
i pod le gły Mu Re sort sta nie na wy so ko ści za da nia i sta nie
w obro nie dział kow ców i Na szej Usta wy oraz, że nie do -
pu ści do od da nia zie mi, któ rą użyt ku ją dział kow cy kosz -
tem czę sto naj uboż szych i bez ro bot nych ro dzin. 

Z po wa ża niem,
/-/ Wła dy sław Stę pień

No wa Sól, 31 mar ca 2010 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Wy pa lan ki” w Czę sto cho wie

Pan 
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw czo -Wy bor cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wy pa lan ki” 

w Czę sto cho wie pod ję te 
w dniu 27.03.2010 r.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia są za nie po ko je ni dzia ła -
nia mi ja kie zo sta ły pod ję te w ce lu li kwi da cji PZD. Wy jąt -

ko wo ubo le wa my nad in for ma cją, że Pan Mi ni ster przy -
łą czył się do na gon ki na PZD ja ką pro wa dzi Rzecz nik
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Praw Oby wa tel skich. Ape lu je my do Pa na o po zo sta wie nie
obo wią zu ją cej usta wy o ROD w spo ko ju i za prze sta nie
wszel kich prac zmie rza ją cych do zmia ny ist nie ją cej usta -
wy. Nie jed no krot nie usta wa o ROD do wio dła swo jej ra cji
by tu, spraw dza ła się.

Pa nie Mi ni strze za sta na wia my się cze mu ma słu żyć cią -
głe za mie sza nie wo kół ogro dów dział ko wych, ja kie za -
szły no we oko licz no ści, że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
zwró cił się do Pa na o przy go to wa nie pro jek tu no wej usta -
wy o ogro dach dział ko wych.

Od dłuż sze go cza su mu si my bro nić swo ich ra cji i od -
pie rać ata ki skie ro wa ne w PZD, jak do tąd nam się to uda -
je, gdyż prze ma wia za na mi wie le lat tra dy cji i rze tel ne
za rzą dza nie. Ale jak dłu go - mu si my udo wad niać, że to
co ro bi my jest do bre i po trzeb ne.

My dział kow cy od no si my wra że nie, że obec nej wła dzy
cho dzi o zmar gi na li zo wa ne ro li Związ ku, przed sta wie nie
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 nie pra wa.
Udo wod nie niu te go ma ją słu żyć licz ne kon tro le, któ rych
obiek tem stał się Pol ski Zwią zek Dział kow ców w ostat -
nim cza sie. Czyż by zmia na usta wy mia ła słu żyć tyl ko 

i wy łącz nie prze ję ciu te re nów za ję tych przez ogro dy dział -
ko we. 

In for mu je my Pa na Mi ni stra, że Sta tut PZD i Re gu la min
ROD zo stał za re je stro wa ny w KRS i ze zwa la na od by wa -
nie wal nych ze brań w dru gim ter mi nie przy naj mniej pół
go dzi ny po pierw szym ter mi nie.

W każ dym ogro dzie są mal kon ten ci któ rzy nie przy cho -
dzą na wal ne ze bra nia i nie bę dą przy cho dzi li chy ba że
zo sta nie wpro wa dzo na nie de mo kra tycz na za sa da na kła -
da ją ca obo wią zek obo wiąz ko we go uczest nic twa.

Nasz ogród ma po wierzch nię 28 ha i sta no wi pięk ny
kom pleks zie le ni, a utrzy ma nie ta kie go par ku kosz to wa ło -
by mia sto kil ka mi lio nów zło tych, a my dział kow cy utrzy -
mu je my go z wła snych środ ków nie otrzy mu jąc nic 
w za mian, pro du ku je my ol brzy mie ilo ści tle nu tak nie -
zbęd ne go do ży cia. To my wła sny mi rę ka mi z nie użyt ków,
wy sy pisk śmie ci, ba gien zro bi li śmy pięk ne te re ny re kre -
acyj ne dla ca łych ro dzin, lu dzi bied nych, ren ci stów, eme -
ry tów któ rych to nie stać na in ne wcza sy niż te w ogro dzie.

Dzię ki ist nie ją cej usta wie o ROD dział ki od wie lu lat ma -
ją swój nie po wta rzal ny cha rak ter i są utrzy my wa ne na od -
po wied nim po zio mie, któ ry za chwy ca wie le ty się cy lu dzi.

Prze wod ni czą cy Uchwał i Wnio sków
/-/ Ry szard My szo rek

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Sta ni sław Wy pych

Czę sto cho wa, 27 mar ca 2010 r.

ROD im. F. Cho pi na w No wej So li 

Pan Mi ni ster 
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry 

Na ze bra niu w dniu 26.03.2010 Za rząd ROD uwzględ -
nia jąc ży cze nia dział ko wi czów po sta no wio no za pro te sto -
wać prze ciw ko ata kom na Pol ski Zwią zek Dział ko wi czów
i Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. W pi -
śmie, któ re skie ro wał Rzecz nik Praw Oby wa tel skich do
Pa na - po wo łu je się na licz ne nie spraw dzo ne skar gi na
dzia łal ność PZD, 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.

Każ dy czło nek PZD jest świa do my swo jej nie obec no ści
na Wal nym Ze bra niu, a za pis od by cia ze bra nia w dru gim

ter mi nie po sia da wie le in nych or ga ni za cji cze go z ko lei
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie kwe stio nu je. Nie chce -
my się roz pi sy wać nad słusz no ścią na sze go obu rze nia dla
te go, że je ste śmy prze ko na ni iż jest to ko lej ny atak po li -
tycz ny w ce lu li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i na szej usta wy z dnia 8.07.2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, któ ra za pew nia spo koj ny tryb ży -
cia i czyn ny od po czy nek dla mi lio na dział ko wi czów oraz
ich ro dzin. Usta wa ta uzy ska ła po par cie przez 619 ty się -
cy pod pi sów z ca łe go kra ju.

Z po wa ża niem
Pre zes 

/-/ Sta ni sław Grat ka
No wa Sól, 26 mar ca 2010 r.
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Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Czę sto cho wie wy ra ża swo je za nie po ko je nie ko lej ny mi
ata ka mi skie ro wa ny mi w sto sun ku do dział kow ców i ich
Związ ku, któ ry od po nad dwu dzie stu lat sku tecz nie prze -
ciw sta wia się ko lej nym pró bom li kwi da cji ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz ich re pre zen tant ja kim
jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców dzia ła w opar ciu o usta -
wę z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, któ ra w peł ni za bez pie cza
pra wa dział kow ców i roz wój ogrod nic twa dział ko we go
dla przy szłych po ko leń Po la ków.

Na si le nie w ostat nim cza sie ko lej nych ata ków na dział -
kow ców i Zwią zek bu dzi na sze za nie po ko je nie. Wśród tych
ata ków mię dzy in ny mi na le ży wy mie nić ta kie dzia ła nia jak:

1. Kon tro lę NIK,
2. Pra ce le gi sla cyj ne w spra wie usta wy w Mi ni ster stwie

In fra struk tu ry,
3. Wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich,
4. Ata ki me dial ne na Zwią zek.
Zda niem Okrę go we go Za rzą du pro wa dzo na przez NIK

kon tro la gmin fak tycz nie jest skie ro wa na prze ciw ro dzin -
nym ogro dom dział ko wym i Związ ko wi, po nie waż na -
szym zda niem ma za za da nie do star czyć ko lej nych ar gu-
men tów do zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Dział kow cy są za nie po ko je ni bier no ścią or ga -
nów pań stwa oraz nie chę cią rzą du w sto sun ku do dział-
kow ców, Związ ku oraz ich słusz nych rosz czeń. Ma to po -
twier dze nie przy pod ję ciu prac le gi sla cyj nych przez Mi ni -
ster stwo In fra struk tu ry nad na szą usta wą. Dzia ła nia ta kie
mu szą bu dzić obu rze nie dział kow ców Związ ku.

Pu blicz ne za strze że nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
wzy wa ją ce do zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest przy kła dem włą cze nia się te go or ga nu
w oszczer czą wal kę prze ciw ko dział kow com i Związ ko -
wi, któ ry sku tecz nie bro ni praw za gwa ran to wa nych usta -
wą z 2005 ro ku ja ko spad ko bier cy po nad 100-let niej
hi sto rii i tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce. Biu ro Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich ma za za da nie
obro nę praw za gwa ran to wa nych w kon sty tu cji dla na ro du,
a nie dzia łać prze ciw na ro do wi.

Tra dy cyj nie w tą kam pa nię wpi su ją się nie któ re me dia
po przez pu bli ka cje ma ją ce na ce lu zdys kre dy to wa nie w opi -
nii pu blicz nej or ga ni za cji ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, któ ry sku tecz nie bro ni praw swo ich człon ków.

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie re pre zen tu ją cy
po nad 10.000 rze szę dział kow ców pol skich upra wia ją -

cych dział ki na te re nie na sze go dzia ła nia zwra ca się tą dro -
gą do par la men ta rzy stów zie mi czę sto chow skiej, władz
pań stwa, miast i gmin oraz sa mo rzą dów o po par cie dą żeń
pol skich dział kow ców i po moc w re ali za cji na szych ce -
lów okre ślo nych usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych i opra co wa nym na jej pod sta wie Sta tu cie.

Dział kow cy to lu dzie bied ni eme ry ci i ren ci ści oraz bez -
ro bot ni, dla któ rych upra wa dział ki to nie tyl ko wy po czy -
nek dla wie lo po ko le nio wej dział ko wej ro dzi ny, ale przede
wszyst kim uzu peł nie nie skrom ne go do mo we go bu dże tu,
co dziś – w do bie kry zy su ma szcze gól ne zna cze nie.

Zgod nie z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
ogro dy to urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej dla lo kal -
nej spo łecz no ści pod le ga ją ce ochro nie praw nej. Ro dzin ne
ogro dy dział ko we słu żą nie tyl ko dział kow com i ich ro dzi -
nom, ale są miej scem ak tyw ne go wy po czyn ku dla lu dzi
w je sie ni ży cia, miej scem kon tak tu z na tu rą dla naj młod -
szych po ko leń Po la ków.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał po wo ła ny do ży -
cia, aby utrzy mać i pie lę gno wać przy ro dę oraz dać moż -
li wość z nią ob co wa nia ja ko świad cze nie so cjal ne pań stwa
w sto sun ku do naj słab szych grup eko no micz nych.

Obec nie po przez dzia ła nia elit biz ne su po li ty ki i wła dzy
dla osią gnię cia wspól nych ce lów przy po mo cy roz wią zań
praw nych, dą ży się za wszel ką ce nę do znisz cze nia do rob -
ku kil ku na stu po ko leń dział ko wej ro dzi ny sku pia ją cych
pra wie mi lion człon ków or ga ni za cji spo łecz nej w Pol sce.

Przed sta wi cie le wła dzy nie chcą zro zu mieć, że w in nych
pań stwach ogro dy dział ko we są pod spe cjal ną ochro ną sa -
mo rzą dów któ re szczy cą się ogro da mi i fi nan su ją ich utrzy -
ma nie. Dla te go uwa ża my, że w in te re sie nas wszyst kich 
– użyt kow ni ków dzia łek i władz rzą do wych, sa mo rzą do -
wych po win no być utrzy ma nie i roz wój ogrod nic twa dział -
ko we go ja ko or ga ni za cji spo łecz nej, któ rej za da niem jest
nie tyl ko pro wa dze nie ogro dów lecz jed no cze śnie – po przez
ich wła ści we za go spo da ro wa nie – pod nie sie nie stan dar dów
eko lo gicz nych oto cze nia miast i gmin dla przy szłych po -
ko leń w opar ciu o obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa tj.
usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca
2005 ro ku. Okrę go wy Za rząd PZD wy ra ża po dzię ko wa nie
dla dział kow ców i wszyst kich struk tur Związ ku za pod ję cie
sku tecz nej obro ny na szej usta wy wy ra żo nej w ty sią cach
pod pi sów po par cia usta wy oraz sta no wi skach wy ra ża ją cych
wo lę przy na leż no ści do dział ko wej ro dzi ny, ko rzy sta ją cej 
z do bre go pra wa za war te go w usta wie o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z 2005 ro ku.

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Czę sto cho wie 

z dnia 12.03.2010 ro ku
w spra wie: ak tu al nej sy tu acji Związ ku i dział kow ców

Czę sto cho wa, 12 mar ca 2010.
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De le ga ci uczest ni czą cy w Kon fe ren cji wy ra ża ją głę bo -
ki nie po kój i zde cy do wa nie pro te stu ją prze ciw ko pro wa -
dzo nym w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, w ta jem ni cy i bez
kon sul ta cji spo łecz nych, prac zmie rza ją cych do no we li -
za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Prze -
cież po sło wie PO w cza sie lip co wej de ba ty w Sej mie,
wy po wia da jąc się jed no znacz nie prze ciw ko pro jek to wi
usta wy PiS, pu blicz nie za po wia da li, że żad nych zmian
usta wy o ROD bez kon sul ta cji z Pol skim Związ kiem
Dział kow ców nie bę dzie. Ta kie fa ry ze uszow skie po stę po -
wa nie wy wo ła ło zro zu mia łe wiel kie obu rze nie rów nież 
w na szym ogro dzie.

Fakt pro wa dze nia ta kich prac po twier dził rów nież 
w swo im pi śmie Mi ni ster In fra struk tu ry. Do da jąc, że wy -
ni ki tych prac „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”.

Czyż by mia ło to ozna czać, że zda nie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, naj więk szej pol skiej or ga ni za cji spo -
łecz nej i mi lio na jej człon ków, użyt ku ją cych dział ki 
w po nad pię ciu ty sią cach ogro dów, bę dzie trak to wa ne
mar gi nal nie. Rzecz nie do po my śle nia w nor mal nym de -
mo kra tycz nym pań stwie. Czy to po wrót do IV Rzecz po -
spo li tej, w któ rej tyl ko Wódz i je go świ ta naj le piej wie-
dzie li, co po trzeb ne na ro do wi?

Ja ko ko lej ny ele ment bez pre ce den so wej wal ki z pol skim
ru chem ogrod nic twa dział ko we go trak tu je my bez pod -
staw ne i nie od po wie dzial ne wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich przed sta wia ją ce, PZD ja ko or ga ni za cję
dzia ła ją cą po za wszel ką kon tro lą a co mia ło by ja ko by wy -
ni kać z wa dli wych za pi sów w usta wie o ROD z 8 lip ca
2005 ro ku. Kwe stio no wa nie za sad no ści i słusz no ści od -
by wa nia się wal nych ze brań ROD w dru gim ter mi nie jest
cał ko wi cie nie zro zu mia łe. Prze cież każ dy czło nek PZD
jest sku tecz nie po wia da mia ny o wal nym ze bra niu i tyl ko
od je go wo li za le ży, czy chce w nim uczest ni czyć. Ta kie
roz wią za nie jest sto so wa ne od lat w wie lu or ga ni za cjach,
sto wa rzy sze niach i wspól no tach.

Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko me dial nej na gon ce
na dział kow ców i Ich Zwią zek, pro wa dzo nej przez nie -
któ re re gio nal ne i ogól no pol skie dzien ni ki i ty go dni ki. 
W pu bli ka cjach tych wpro wa dza się opi nię pu blicz ną 
w błąd, a roi się w nich od nie ści sło ści, prze krę ca nia fak -
tów, po mó wień i zwy kłych kłamstw.

Zo staw cie w spo ko ju dział kow ców i Ich Zwią zek, nie
uprzy krzaj cie i nie utrud niaj cie Nam ży cia. Po zwól cie
Nam spo koj nie użyt ko wać Na sze dział ki. Zaj mij cie się
nie cier pią cy mi zwło ki spra wa mi bar dzo waż ny mi dla ca -
łe go Na ro du

Kon fe ren cja Spra woz daw czo -Wy bor cza De le ga tów ROD „Pa luch Miej ski” w War sza wie

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji ROD „Pa luch Miej ski” ob ra du ją cych w War sza wie 

w dniu 6 mar ca 2010 r.

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji De le ga tów 
/-/ Elż bie ta Wi tec ka

Pre zes
/-/ An drzej Łu ka sie wicz

Za rząd ROD „Pio nier” w Choszcz nie

Sz. P.
Pa weł Li sic ki 
Re dak tor Na czel ny
„Rzecz po spo li tej”

Wpraw dzie nie mam dzien ni kar skie go wy kształ ce nia 
i nie znam dzien ni kar skie go warsz ta tu ale jak się to ma do
ele men tar nej ludz kiej przy zwo ito ści. Otóż tak że ktoś ją
ma a in ny tej za sa dy w ży ciu i pra cy nie sto su je (jest to
bar dzo szko dli we bio rąc pod uwa gę si łę me diów) dla cze -
go – pod pu blicz kę, pod ja kimś na ci skiem, dla płyt kie go
roz gło su, dla pie nię dzy a mo że na za mó wie nie ja kie goś
lob by?

Czy w Pań skiej ga ze cie nie ma za sto so wa nia za sa da
„Jak nie wiesz jak się za cho wać to za cho wuj się przy zwo -

icie, god nie, – uwa żaj obok Cie bie są też in ni lu dzie któ -
rych moż na znie wa żyć, ob ra zić, opluć – tak trze ba po sta -
wić spra wę ja sno opluć”!

Pa nie re dak to rze po lek tu rze ar ty ku łu pt. „Dział kow cy
skar żą się na wszech wła dzę Związ ku” ja zwy kły oby wa -
tel i dział ko wicz tak jak wie lu in nych dział kow ców do -
bro wol nie przy stą pi łem do Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców poprzez wy ra że nie wo li upra wy dział ki na grun -
tach od da nych przez sa mo rzą dy od da nych w dzier ża wę
dla Związ ku. Ja oso bi ście i wie lu in nych dział kow ców nie
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od czu wam pre sji wszech wła dzy Związ ku, a ra czej wiel ką
po moc dla Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Pi szę wy -
żej o oplu wa niu, bo oplu wa na jest ol brzy mia gru pa lu dzi
pra cu ją cych spo łecz nie dla do bra ROD.

Ko lej ny pro blem to skar gi dział kow ców kie ro wa ne do
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, roz pa try wa nie ich tyl ko
w kwe stii ilo ści to skry wa nie wła ści we go te ma tu czy li ich
tre ści. Skar gi te moż na w wie lu wy pad kach roz wią zy wać
na po zio mie ROD przy odro bi nie do brej wo li dział kow -
ców. My ślę, że do pod sta wo wych za sad dzien ni kar skich
na le ży wni kli we po zna wa nie tre ści tych skarg i do pie ro
na tej pod sta wie wy cią ga nie wła ści wych wnio sków, chy -
ba że hoł du je my za sa dzie złe go dzien ni kar stwa „Do bra

wia do mość to żad na wia do mość – zła wia do mość to jest
news” ! Na wła snej skó rze ja ko Pre ze sa Za rzą du Ogro du
od czu wam po ziom tre ści wie lu skarg, od czu wa ją to in ni
człon ko wie za rzą du gdy w tych skar gach je ste śmy po są -
dza ni o zło dziej stwo, nad uży cia i in ne brzyd kie po stęp ki.
Dla te go gdy czy tam ta ki ar ty kuł czu ję się za mój spo łecz -
ny wy si łek oplu ty, bo li to tym bar dziej że do tych uczyn -
ków an ga żu je się urząd RPO utrzy my wa ny z na szych
po dat ków i śle po za an ga żo wa ne me dia.

Ser decz nie za pra szam au tor kę ar ty ku łu Pa nią Re na tę
Kru pa-Dą brow ską do zło że nia wi zy ty w na szych ogro dzie
aby spo tkać się z dział kow ca mi, Za rzą dem Ogro du i po -
znać od pod szew ki za sa dy dzia ła nia PZD i ROD. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Za za rząd ROD „Pio nier”
Pre zes 

/-/ An to ni Cza cho wicz
Choszcz no, 9 mar ca 2010 r.

Po ni żej pu bli ku je my ko lej ne dwa roz strzy gnię cia Pre -
zy dium KR PZD w spra wie od wo łań od uchwał pre zy -
diów OZ i OZ. Uza sad nie nia do uchwał Pre zy dium KR
PZD wska zu ją na tok po stę po wa nia w ta kich spra wach, 
a przede wszyst kim na oko licz no ści i prze słan ki, któ re
mo gą być pod sta wą do od mo wy przy dzia łu dział ki, bar -
dzo istot na jest rów nież uchwa ła do ty czą ca pro ce du ry po

śmier ci człon ka Związ ku. Pu bli ko wa ne uchwa ły zo sta ły
po zba wio ne da nych, mo gą cych iden ty fi ko wać oso by i or -
ga ny Związ ku, po nie waż za da niem tej pu bli ka cji jest in -
struk taż dla or ga nów PZD, a da ne w tych uchwa łach
od no szą ce się do osób pod le ga ją ochro nie na mo cy usta -
wy o ochro nie da nych oso bo wych.

IX. UCHWAŁY PREZYDIUM W SPRAWIE 
ODWOŁA¡

Roz strzy gnię cie od wo łań przez Pre zy dium KR PZD

UCHWA ŁA Nr (…)/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia (…)
w spra wie od wo ła nia AB oraz CD od uchwa ły nr (…) Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du (…)  

z dnia (…)

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 56 ust. 6 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 (…) z  (…) Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du (…) w spra wie uchy le nia uchwa ły Za rzą du ROD
(…) w (…) z dnia(…). w spra wie przy zna nia człon ko stwa

Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki nr (…) Pa ni AB 
i jej mę żo wi CD.

2) Od pi sem ni niej szej uchwa ły po wia do mić:
a) EF
b) AB i CD
c) Okrę go wy Za rząd (…) PZD
d) Za rząd ROD (…) w (…)
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EF w dniu(…) zło ży ła po da nie do Za rzą du ROD (…)
w  (…) o przy dział dział ki nr  (…)  po zmar łym mę żu. Za -
rząd w/w ROD pi smem w dniu (…) od mó wił EF żą da ne -
go przy dzia łu dział ki in for mu jąc jed no cze śnie, że przy -
dzie lił dział kę jej cór ce uchwa łą z dnia (…).

EF od wo ła ła się do ko mi sji roz jem czej ROD, któ ra roz -
pa trzy ła spra wę na po sie dze niu w dniu (…) i po sta no wi -
ła utrzy mać w mo cy za skar żo ną uchwa łę Za rzą du ROD
(…) w (…) przy zna ją cą dział kę nr (…) AB i CD. EF od -
wo ła ła się od te go orze cze nia do OKR w (…), któ ra uchy -
li ła w dniu (…) uchwa łę Za rzą du ROD o przy ję ciu w po -
czet człon ków Związ ku AB i CD i przy zna nie im użyt ko -
wa nia dział ki nr (…). 

Na stęp nie w przed mio to wej spra wie wy po wie dzia ło się
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du (…) po dej mu jąc w dniu
(…) uchwa łę nr (…), mo cą któ rej zo sta ła uchy lo na
uchwa ła Za rzą du ROD (…) w (…) z dnia (…) w spra wie
przy zna nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki 
nr (…) Pa ni AB i jej mę żo wi CD. Pre zy dium OZ (…)
uzna ło, że po śmier ci człon ka Związ ku pierw szeń stwo w
uzy ska niu pra wa użyt ko wa nia dział ki ma współ mał żo nek,
tym sa mym Za rząd ROD wi nien przy znać człon ko stwo 
w PZD i pra wo użyt ko wa nia dział ki współ mał żon ce
zmar łe go EF.

W od wo ła niu AB i CD pod no szą, że EF nie jest człon -
kiem Związ ku, a tak że za rzu ca ją błęd ną in ter pre ta cję § 31
ust. 1 sta tu tu PZD. Na stęp nie rów nież pod no szą kwe stię
po sta no wie nia Są du Re jo no we go dla (…) z dnia (…), na
mo cy któ re go spa dek po GH na by ły cór ki: AB i IJ po 1/2
czę ści każ da z nich.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po ana li zie do ku men ta -
cji zgro ma dzo nej w spra wie zwa ży ło co na stę pu je:

Na le ży za uwa żyć, że na sku tek śmier ci człon ka Związ -
ku przy słu gu ją ce mu pra wo użyt ko wa nia dział ki w ROD
wy ga sa, a dys po nen tem pra wa użyt ko wa nia dział ki sta je
się za rząd ogro du (§ 30 ust 1 pkt 1 sta tu tu PZD  oraz § 81
ust. 1 pkt 1 re gu la mi nu ROD). Sko ro więc da ne pra wo
użyt ko wa nia wy ga sa, to nie pod le ga ono dzie dzi cze niu, 
a więc nie wcho dzi do spad ku po zmar łym. Na le ży jed -
nak do dać, iż w skład ma sy spad ko wej wcho dzą wie rzy -
tel no ści wy ni ka ją ce z pra wa do na sa dzeń i urzą dzeń
znaj du ją cych się na dział ce, któ re praw nie sta no wi ły wła -
sność zmar łe go człon ka Związ ku, wo bec cze go war tość
skład ni ków ma jąt ko wych pod le ga dzie dzi cze niu (art. 15
ust. 2 usta wy o ROD). Ozna cza to, że spad ko bier com
przy słu gu je pra wo do rów no war to ści mie nia znaj du ją ce -
go się na dział ce. Ina czej przed sta wia ją się ich pra wa do
sa mej dział ki. W tym wzglę dzie prze pi sy związ ko we prze -
wi du ją, że pierw szeń stwo do przy dzia łu dział ki po zmar -
łym przy pa da je go oso bom bli skim, któ re wspól nie z nim
użyt ko wa ły dział kę. Za oso by bli skie na le ży ro zu mieć:
współ mał żon ka, dzie ci, ro dzi ców, wnu ki, ro dzeń stwo i ich
dzie ci. Tym sa mym Za rząd ROD (…) w (…) wi nien przy -
jąć w po czet Pol skie go Związ ku Dział kow ców i przy dzie -
lić w użyt ko wa nie dział kę EF ja ko współ mał żon ce
zmar łe go człon ka Związ ku. Tak więc roz strzy gnię cie za -
war te w za skar żo nej uchwa le Pre zy dium OZ (…)  by ło
wła ści we.

W związ ku z po wyż szym Pre zy dium KR orzekł jak 
w pe ti tum.

Opracowała: K. Du dziń ska

UZA SAD NIE NIE

War sza wa, dnia  (…).

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

UCHWA ŁA Nr (…)/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia (…)
w spra wie od wo ła nia C. B. od Uchwa ły Nr (…) Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du (…) Pol skie go

Związ ku Dział kow ców  
z dnia (…)

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie
§ 56 ust. 6 pkt 1 sta tu tu PZD po sta na wia:

1) Nie uwzględ nić od wo ła nia,
2) Od pi sem ni niej szej uchwa ły po wia do mić:

a) C. B.,
b) Za rząd ROD (…) w (…),
c) Okrę go wy Za rząd (…) PZD.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w dniu (…) pod ję ło
Uchwa lę Nr (…) w spra wie od wo ła nia C. B. od Uchwa ły
Pre zy dium OZ (…) PZD, mo cą któ rej uchy lo no za skar -
żo ną uchwa łę i prze ka za no spra wę do po now ne go roz po -
zna nia przez Pre zy dium OZ PZD.

Spra wa do ty czy człon ko stwa w Związ ku i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki przez C. B., za miesz ka łą w (…), miej sco -
wo ści od da lo nej od (…) o ok. 300 km.

W dniu (…) Pre zy dium OZ PZD pod ję ło Uchwa łę 
Nr (…), w któ rej stwier dzi ło nie waż ność uchwa ły Za rzą -
du ROD (…) w (…) na da ją cej człon ko stwo Związ ku 
i pra wo użyt ko wa nia dział ki C. B.

Skar żą ca od wo ła ła się od w/w uchwa ły pod no sząc, iż
na ru szo ne zo sta ły § 36, § 37, § 38 sta tu tu PZD, któ re do -
ty czą po zba wie nia człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki.

Skar żą ca po wo łu je się tak że na fakt na ru sze nia przez
Pre zy dium OZ PZD art. 4 usta wy o ROD, któ ry sta no wi,
że ogro dy ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej słu żą
za spo ka ja niu po trzeb człon ków spo łecz no ści lo kal nych,
nie za ka zu je jed nak przy ję cia w po czet człon ków Związ -
ku osób spo za da nej gmi ny, gdy uza sad nia ją to za sa dy
współ ży cia spo łecz ne go.

Na le ży jed nak stwier dzić, iż Pre zy dium OZ PZD opie -
ra ło się na § 57 sta tu tu PZD, któ ry sta no wi, że or gan wyż -
sze go stop nia mo że stwier dzić nie waż ność uchwa łę
or ga nu niż sze go stop nia w przy pad ku jej nie zgod no ści 

z pra wem związ ko wym, a w opi sy wa nym przy pad ku na -
stą pi ło na ru sze nie te go pra wa po przez nie za sto so wa nie się
Za rzą du ROD (…) do Sta no wi ska VII Zjaz du De le ga tów
PZD z dnia 9 grud nia 2007 r. w spra wie za miesz ki wa nia
i za mel do wa nia na dzia łach w ROD oraz przy dzia łu dzia -
łek na te re nach atrak cyj nych wy po czyn ko wo dla miesz -
kań ców in nych re gio nów kra ju. Pre zy dium OZS PZD nie
opie ra ło się na prze pi sach § 36-§ 38 sta tu tu PZD, gdyż
prze pi sy te do ty czą pod staw po zba wie nia człon ko stwa
Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki, a od wo łu ją ca się
nie zo sta ła po zba wio na człon ko stwa w sta tu to wym ro zu -
mie niu te go zwro tu.

Za rząd ROD po dej mu jąc uchwa łę, któ rej nie waż ność
stwier dzi ło Pre zy dium OZ PZD na ru szył art. 4 usta wy o
ROD, któ ry ow szem sta no wi, że ogro dy dział ko we są
urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej, ale słu żą cy mi do
za spo ka ja nia po trzeb spo łecz no ści lo kal nych. Nie moż na
uznać, iż C. B. za miesz ku jąc w miej sco wo ści znacz nie od -
le głej od ROD jest człon kiem spo łecz no ści lo kal nej.

Za tem po po now nym prze ana li zo wa niu ni niej szej spra -
wy Pre zy dium KR PZD uzna je przy zna wa nie dzia łek w
użyt ko wa nie i nada wa nie człon ko stwa w Związ ku oso -
bom spo za oko lic ROD za szko dli we i nie zgod ne z po li -
ty ką PZD i obo wią zu ją cym w tym za kre sie pra wem.

W związ ku z po wyż szym Pre zy dium KR PZD po sta no -
wi ło, jak na wstę pie.

Opracowała: M. Pa ku ła

UZA SAD NIE NIE

War sza wa, dnia (…)

X. Z DZIAŁALNOÂCI KRAJOWEJ KOMISJI
ROZJEMCZEJ

Sygn. akt: (...) KKR (…)

Dzia ła jąc na za sa dzie § 162 ust. l sta tu tu PZD: 
od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym
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: (…)), od da la ją ce od wo ła nie AB od uchwa -
ły za rzą du ROD (…) w (…) nr (…) z dnia (…) mo cą któ -
rej po zba wio no skar żą cych człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki.

PRZE WOD NI CZĄ CA KRA JO WEJ
KO MI SJI ROZ JEM CZEJ

POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

War sza wa dnia (…)
Pań stwo AB
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Zgod nie z tre ścią § 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:

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 ną 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 PZD, je że li uchy bie nie to mo gło mieć
istot ny wpływ na wy nik spra wy.

Z po wyż szej nor my praw nej 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.

Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji roz jem czej nie po -
twier dzi ła ist nie nia któ rej kol wiek z wska za nych wy żej
prze sła nek mo gą cych sta no wić pod sta wę do wnie sie nia
skar gi try bie nad zwy czaj nym.

Z ma te ria łu do wo do we go w spra wie wy ni ka, że za rząd
ROD (…) w (…) uchwa łą nr (…) z dnia (…) po zba wił
skar żą cych człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki 
nr (…). W uza sad nie niu uchwa ły za rząd ROD za rzu cił
skar żą cym ra żą ce na ru sze nie § 12 re gu la mi nu ROD i § 36
sta tu tu PZD, po le ga ją ce na sta łym za miesz ki wa niu na te -
re nie użyt ko wa nej dział ki. Wska zy wał przy tym na sa mo -
wol ną roz bu do wę przez skar żą cych al ta ny, wy bu do wa nie
szam ba, kur ni ka i go łęb ni ka oraz nie re spek to wa nie po le -
ceń i uchwał za rzą du ROD w przed mio cie usu nię cia
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści i za prze sta nie ła ma nia
obo wią zu ją cych norm pra wa związ ko we go.

Po za spo rem jest, że skar żą cy od co naj mniej (… r.) sta -
le za miesz ku ją na te re nie dział ki. Już w (…r.) 3-oso bo wy
ze spół ROD do ko nał lu stra cji dział ki i stwier dził, że skar -
żą cy, oprócz te go, że sta le za miesz ku ją na dział ce, do ko na -
li sa mo wol nej roz bu do wy al ta ny, wy bu do wa li nie le gal -
nie szam bo, kur nik i go łęb nik, na gro ma dzi li ma sę ma te ria -
łów i pro wa dzą ho dow lę kur i go łę bi. Re agu jąc na przed -
mio to we usta le nia lu stra cyj ne za rząd ROD pi smem z dnia
(…) we zwał skar żą cych do za nie cha nia za miesz ki wa nia 
i usu nię cia stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści, usta la jąc ter -
min do dnia (…). Mi mo za ka zu dal sze go za miesz ki wa nia
na te re nie dział ki i na ka zu usu nię cia za kwe stio no wa nych
bu dow li, skar żą cy nie za sto so wa li się do tych po le ceń. Stan
ta ki trwał na dal, praw do po dob nie z uwa gi na czę ste zmia -
ny w za rzą dzie ROD, w tym, na sta no wi sku pre ze sa ROD.
Do pie ro w (…r.) po ko lej nej zmia nie skła du oso bo we go za -
rzą du ROD, zo sta ły pod ję te zde cy do wa ne przed się wzię cia
ce lem wy eg ze kwo wa nia od skar żą cych prze strze ga nia pra -
wa obo wią zu ją ce go w PZD. Uchwa łą nr (…) z dnia (…)
za rząd ROD wy mie rzył skar żą cym ka rę po rząd ko wą – upo -
mnie nie, a na stęp nie uchwa łą nr (…) z dnia (…) – na ga nę
z ostrze że niem. Mi mo wy mie rzo nych kar po rząd ko wych

skar żą cy na dal lek ce wa ży li po le ce nia za rzą du ROD i na dal
za miesz ki wa li na te re nie dział ki.

W za ist nia łej sy tu acji, za rząd ROD pod jął uchwa łę o po -
zba wie niu skar żą cych człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki. Po dej mu jąc przed mio to wą uchwa łę, za rząd ROD
nie tyl ko, że nie na ru szył prze pi sów praw nych obo wią zu -
ją cych w PZD, a wręcz po stą pił zgod nie z je go wy mo ga -
mi. W myśl bo wiem § 36 ust. l i 2 sta tu tu PZD za miesz-
ki wa nie na te re nie dział ki, jak też do pusz cza nie się sa mo -
wo li bu dow la nej, jest ra żą cym na ru sze niem pra wa związ -
ko we go i sta no wi pod sta wę do sku tecz ne go po zba wie nia
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Użyt kow nik
dział ki, a za ra zem czło nek PZD, nie ma pra wa za miesz ki -
wać na dział ce, zaś je go obo wiąz kiem jest prze strze ga nie
prze pi sów usta wy, sta tu tu PZD oraz wy da nych na je go
pod sta wie uchwał or ga nów PZD (§ 15 ust 1 pkt 1 i 4 oraz
pkt 2 sta tu tu PZD).

Zgod nie z art.13 ust. 4 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia (…)  (Dz.U. nr 169, poz. 1419 z późn.
zm.) w związ ku z § 64 sta tu tu PZD oraz § 11 i § 12 re gu -
la mi nu ROD – dział ka w ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym prze zna czo na jest do za spa ka ja nia po trzeb użyt kow-
ni ka dział ki i je go ro dzi ny w za kre sie wy po czyn ku i re -
kre acji oraz pro wa dze nia upraw ogrod ni czych, z wy łą cze -
niem za miesz ki wa nia i wy ko ny wa nia dzia łal no ści go spo-
darczej. Za miesz ki wa nie za tem na te re nie dział ki jest nie
tyl ko na gan nym, lecz przede wszyst kim bez praw nym.
Uspra wie dli wie niem za ist nia łe go sta nu rze czy nie mo że
być brak miesz ka nia, na któ ry po wo łu je się skar żą cy, 
al bo wiem za spa ka ja nie po trzeb miesz ka nio wych nie jest
w ge stii Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pro wa dzo ne, w ni niej szym spo rze, po stę po wa nie roz -
jem cze tak przez I in stan cję roz jem czą (ogro do wą ko mi -
sję roz jem czą) jak też i przez in stan cję od wo ław czą
(Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą) – nie bu dzi za strze żeń.
Obie in stan cje prze pro wa dzi ły po stę po wa nie w spo sób
wni kli wy, wy czer pu ją cy i obiek tyw ny, pra wi dło wo sto su -
jąc obo wią zu ją ce w PZD nor my praw ne, okre ślo ne w sta -
tu cie PZD i w Re gu la mi nie Po stę po wa nia Ko mi sji Roz-
jem czych PZD.

Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je bar dzo wni kli we,
zgod ne z wy mo ga mi okre ślo ny mi w Re gu la mi nie Po stę -
po wa nia Ko mi sji Roz jem czych, po stę po wa nie od wo ław -
cze, prze pro wa dzo ne przez Okrę go wą Ko mi sję Roz jem-
czą w (…) Szcze gó ło we i bar dzo czy tel ne, udo ku men to -
wa nie w pro to ko le wy ja śnień stron, a na stęp nie dość ob -
szer ne, lo gicz ne i wy czer pu ją ce uza sad nie nie wy da ne go
orze cze nia (od da la ją ce go od wo ła nie skar żą cych ja ko nie
za sad ne, a tym sa mym utrzy mu ją ce go w mo cy skar żo ną
uchwa łę za rzą du ROD) wska zu je na wy so ki pro fe sjo na -
lizm prze wod ni czą ce go ze spo łu orze ka ją ce go. Treść uza -
sad nie nia orze cze nia, spo rzą dzo ne go przez prze wod ni czą -
ce go ze spo łu orze ka ją ce go, peł nią ce go jed no cze śnie funk -

UZA SAD NIE NIE
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cję prze wod ni czą ce go OKR w (…) od zwier cie dla wszyst -
kie udo ku men to wa ne zda rze nia po zo sta ją ce w związ ku ze
spra wą i ma ją ce istot ny wpływ na sku tecz ność uchwa ły
za rzą du ROD. Wska zu je jed no cze śnie prze pi sy pra wa
związ ko we go na ru szo ne w spo sób ra żą cy przez skar żą -
cych, sta no wią ce o za sad no ści pod ję tej przez za rząd ROD,
ob ję tej spo rem, uchwa ły.

Po wni kli wej ana li zie do ku men ta cji roz jem czej zgro -
ma dzo nej w spra wie oraz w opar ciu o po wo ła ne wy żej
prze pi sy pra wa obo wią zu ją ce go w PZD, nie zna la złam
pod staw do kwe stio no wa nia osta tecz ne go orze cze nia
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej, a tym sa mym do kwe -
stio no wa nia za sad no ści uchwa ły za rzą du ROD o po zba -
wie niu skar żą cych człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki. Zga dzam się w ca łej roz cią gło ści z skar żo nym

orze cze niem OKR i wy wo da mi w uza sad nie niu orze cze -
nia. Nie bu dzi bo wiem wąt pli wo ści, że po zba wie nie skar -
żą cych człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki jest
kon se kwen cją kil ku let nie go, ra żą ce go na ru sza nia pra wa
związ ko we go okre ślo ne go w § 12, 106, 108 i 133 pkt 4
re gu la mi nu ROD. Po dzie lam rów nież wy wód za war ty w
uza sad nie niu te goż orze cze nia, że w świe tle § 145 te goż
re gu la mi nu obo je mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi PZD
od po wia da ją so li dar nie za nie prze strze ga nie pra wa obo -
wią zu ją ce go w PZD.

Re asu mu jąc 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 -
nym 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 PZD w (…) z
dnia (…) (stgn. akt: …).

Prze wod ni czą ca 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

mgr Ol ga Ochry miuk 

Po niż szy tekst Pa na Ka zi mie rza Stel masz czy ka b. Pre -
ze sa ROD „Pi gwa” w Ło dzi nie jest ma te ria łem zmó wio -
nym przez Ko mi tet Re dak cyj ny Biu le ty nu In forma-
yj ne go. Prze czy ta łem ten ar ty kuł z du żym za in te re so wa -
niem. Au tor opi su jąc pra cę swo ją i dział kow ców nad po -
wsta niem ogro du „Pi gwa” da je rów no cze śnie świa dec two
praw dzie – jak po wsta wa ły na sze ogro dy!

Prze ka zy wa ne te re ny to by ły grun ty naj słab sze, czę sto
zde gra do wa ne, zda rza ły się wy sy pi ska śmie ci. Ogrom ny
wy si łek bu dow ni czych ogro dów, dział kow ców, ty sią ce
go dzin pra cy i na kła dy fi nan so we przy wra ca ły te grun ty
dział kow com, mia stom i przy ro dzie. La ta pra cy po świę co -
ne bu do wie ogro dów i za go spo da ro wa niu dzia łek uczy ni -
ły z tych te re nów zie lo ne oa zy, płu ca miast, te re ny wy-
po czyn ko we dla miesz kań ców miast, a przede wszyst kim
tęt nią ce ży ciem ro dzin ne ogro dy dział ko we. 

Dzi siaj w tych ogro dach pra cu je i wy po czy wa bli sko
mi lion pol skich ro dzin, wy cho wu jąc dzie ci i wnu ki, pro -
du ku jąc na wła sne po trze by i swo ich ro dzin owo ce i wa -
rzy wa, spę dza jąc na dział kach czę sto naj przy jem niej sze
chwi le. Dzi siaj pró bu je się pod wa żać to, co jest naj waż -
niej sze dla Związ ku, ogro dów i dział kow ców, bez za głę -
bia nia się w hi sto rię ogro dów, któ rą każ dy z ROD ma, bez
oce ny tej trud nej dro gi, któ rą prze szli dział kow cy dzię ki
wła snej pra cy, z wła snej wo li, dzię ki usta wom o ogro dach

dział ko wych z po mo cą swo je go Związ ku – od nic nie war -
te go grun tu do kwit ną ce go ogro du. Pró bu je się za kwe stio -
no wać sa mą ideę ogrod nic twa dział ko we go, któ ra tak
pięk nie roz wi nę ła się w Eu ro pie i Pol sce, da ła tak du żo
ko rzy ści spo łe czeń stwu, że w na szym kra ju zy ska ła sta tus
urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej. Kwe stio nu je się pra wo
dział ko wej ro dzi ny do wła sno ści urzą dzeń i na sa dzeń na
dział ce wy pra co wa nych wła sną pra cą i wła sny mi środ ka -
mi. Kwe stio nu je się pra wo sa mo rzą dów ogro do wych do
przy dzie la nia dzia łek na stęp com w ogro dach, któ re sa mi
wła sną pra cą, in te lek tem i wła sny mi środ ka mi bu do wa li.
Kwe stio nu je się pra wo Związ ku do za rzą dza nia ogro da mi,
po mi mo, że Zwią zek two rzą dział kow cy – bu dow ni czo -
wie ogro dów i ich na stęp ne po ko le nia oraz ty sią ce ro dzin,
któ re otrzy ma ły od tych dział ko wych sa mo rzą dów dział -
ki sta jąc się człon ka mi wiel kiej ro dzi ny dział ko wej. Ope -
ru je się ar gu men ta mi mo no po lu Związ ku, któ ry two rzą
sa mi dział kow cy. Wszyst ko to obu rza dział kow ców, dys -
ku tu ją Oni na wal nych ze bra niach w ogro dach i przy każ -
dej oka zji, kie dy są ra zem. Po dej mu ją sta no wi ska pro te s-
tu ją ce i przed sta wia ją swo je ra cje. Pi szą li sty zbio ro we 
i in dy wi du al ne. Do strze ga ją, że od 20 lat za kłó ca się spo -
kój w ogro dach i na dział kach. Za kłó ca się funk cjo no wa -
nie i roz wój ogro dów, nie do strze ga się zna cze nia
ogro dów dział ko wych dla mln pol skich, naj czę ściej eme -

XI. JAK POWSTAWAŁY NASZE OGRODY

Chroń my pra cę dział kow ców od za po mnie nia!
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ryc kich ro dzin, dla miast dla ca łe go spo łe czeń stwa. Nie
po ma ga się w bu do wie i mo der ni za cji tych ogro dów, prze -
cież kosz ty tych nie zbęd nych in we sty cji po no si tyl ko
Zwią zek i dział kow cy.

Po niż szy ar ty kuł uświa do mił jak ma ło spo łe czeń stwo 
i Waż ni Lu dzie w na szym kra ju wie dzą na te mat cier nio -
wej dro gi po wsta wa nia na szych ogro dów. Dla te go zwra -
cam się do dział kow ców i dzia ła czy Na sze go Związ ku,
by łych i obec nych, opi suj cie jak po wsta wa ły na sze ogro -
dy. Ma te ria ły te bę dzie my za miesz czać w no wym dzia le
biu le ty nu „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”. Cho dzi o to,
aby ten ogrom ny wy si łek i je go efek ty – na sze ogro dy

ustrzec przed za po mnie niem i znisz cze niem. Cho dzi rów -
nież o to, aby Waż ni Lu dzie w na szym kra ju mo gli po -
znać, oce nić i do ce nić ludz ki wy si łek, dą że nia i war to ści
pol skich dział ko wych ro dzin. 

Na ko lej nym Pre zy dium KR przed sta wię pro po zy cję
kon kur su na te wspo mnie nia, któ ry ogło szo ny zo sta nie w
Biu le ty nie. Za chę cam wszyst kich, któ rzy ma ją swój udział
i do ro bek w bu do wie na szych ogro dów do przy sła nia ma -
te ria łów do KR. Moż li we, że w przy szło ści bę dzie moż na
wy dać sa mo dziel ną pu bli ka cję, w któ rej za pi sze my naj -
lep sze i naj cie kaw sze wspo mnie nia.

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

P.S. Au to ro wi Pa nu K. Stel masz czy ko wi dzię ku ję za
cie ka we wspo mnie nia a przede wszyst kim za pod su nię tą
in spi ra cję kon ty nu acji te ma tu. 

E.K.

ROD „Pi gwa” w Ło dzi

Usta wa Sej mo wa z 1981 ro ku da wa ła moż li wość two -
rze nia no wych Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych 
w Pol sce. Na jej mo cy pod kie row nic twem pre ze sa mgr
Ada ma Bie lic kie go z Wo je wódz kie go Za rzą du Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zo stał po wo ła ny w 1983 ro ku Pra -
cow ni czy Ogród Dział ko wy „Pi gwa” w Ło dzi.

Głów nym mo ty wem po wo ła nia te go ogro du by ła chęć
po sia da nia dział ki przez kil ka ty się cy Ło dzian, któ rych
po da nia ocze ki wa ły la ta mi na po zy tyw ne roz pa trze nie. 
W tej sy tu acji zna leź li się pra cow ni cy oświa ty, służ by
zdro wia i ad mi ni stra cji (w tym au to ra). Aby po móc w
otrzy ma niu dział ki tym pra cow ni kom, wie dząc, że te ren
po Sta ni cy Har cer skiej ma być prze zna czo ny na POD, ja -
ko przed sta wi ciel Za rzą du Okrę gu Związ ku Na uczy ciel -
stwa Pol skie go, zwró ci łem się z pi smem do Pre zy den ta
Mia sta Ło dzi o przy zna nie do ta cji dla no wo pow sta ją ce go
ogro du przy ul. S. Al len de w Ło dzi. W od po wie dzi Urząd
Mia sta Ło dzi po wia do mił ZNP, że do ta cja dla ogro du
POD „Pi gwa” zo sta ła prze la na na kon to Wo je wódz kie go
Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi. Te -
ren ten, na któ rym po wstał w 1983 ro ku Ogród był za nie -
dba ny, po ro śnię ty krza ka mi, drze wa mi, z ro wa mi i znisz -
czo ny mi alej ka mi. Po pra cach geo de zyj nych wszy scy za -
bra li śmy się do so lid nej pra cy. Każ dy z użyt kow ni ków
dzia łek pra co wał na swo jej, przy dzie lo nej przez Wo je -
wódz ki Za rząd dział ce i jed no cze śnie przy urzą dza niu
Ogro du. Z du żym za pa łem użyt kow ni cy dzia łek przy stą -
pi li do ogro dze nia ogro du, ni we lo wa nia te re nu, za kła da -
nia in sta la cji wod nej, elek trycz nej, co się łą czy ło z roz ko-

py wa niem ogro du, w tym dzia łek. Jed no cze śnie na stę po -
wa ło kra węż ni ko wa nie dzia łek, bu do wa par kin gu, po -
więk sze nie ogro du o 36 dzia łek, roz wie zie nie gó ry zie mi,
prze no sze nie ogro dze nia, bu do wa sta cji elek trycz nej, do -
ko ny wa nie na sa dzeń, li kwi do wa nie du żych drzew i krze -
wów w ogro dzie itp. Na cze le POD „Pi gwa” w la tach
1983–1999 sta li i funk cje pre ze sów peł ni li:

– Bed nar ski Jan 1983–1986;
– Bar An to ni 1986–1987;
– Pe płow ski Ro man 1987–1989;
– Ś.p. Ko wal czyk Ze non 1989–1990;
– Ba na siak Je rzy 1990–1990;
– Stel masz czyk Ka zi mierz 1990–2000.
W 1995 ro ku Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców nada ła Stel masz czy ko wi Ka zi mie rzo wi ty tuł ho -
no ro wy „Za słu żo ny Pre zes Ogro du Dział ko we go”. Naj po -
waż niej sze in we sty cje w POD „Pi gwa” zo sta ły wy ko na -
ne pod czas ka den cji w/w pre ze sów. Dru gim, bar dzo waż -
nym za da niem by ło re fe ren dum ogro do we w spra wie
bu do wy świe tli cy w czy nie spo łecz nym.

Dział ki w ogro dzie ma ją wiel kość od 297,5 m2 do
410 m2. Wal ne ze bra nia uchwa la ły, że pra ca na rzecz

ogro du wy no si 15 go dzin, w tym za czy stość ale jek na li -
cza no 5–15 go dzin. Nie mal wszy scy użyt kow ni cy dzia -
łek wy pra co wa li li mi ty swych go dzin pra cy na rzecz
ogro du, a kil ku dzie się ciu dział kow ców sys te ma tycz nie ten
li mit prze kra cza ło. By li to fa chow cy branż i naj bar dziej
pra co wi ci i od da ni pra cy na rzecz ogro du. Ilość nad licz bo -
wo prze pra co wa nych go dzin osią ga ła roz mia ry od obo -
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wią zu ją cych 15 do 1500 go dzin, gdyż ta ka by ła roz pię -
tość prze pra co wa nych nad licz bo wo go dzin. Tym cza sem
ty tu łu naj pra co wit sze go człon ka PZD w POD „Pi gwa”
do pra co wa li się: An to nie wicz Kry sty na, Bu czek Grze -
gorz, Brandt Ry szard, Bi te wicz Fran ci szek, Bed nar ski Jan,
Bo czew ski Ry szard, Bień Jan, Bar An to ni, Cho mi czew -
ski Ro man, Cy gan Ste fan, Ś. p. Du szyń ski Cze sław, Go -
dzi Bo gu sław, Go łę biow ski Ry szard, Hel man Ja ni sław, 
Ś.p. Ję drzej czyk Ma rian, Ki ciń ski Cze sław, Kraw czyk Ka -
zi mierz, Ko no piń ski Win cen ty, La mus Hen ryk, Łu czak
An to ni, Ś.p. Ma tek Zyg munt, Ma sło cha Hen ryk, Ma lar ski
Sta ni sław, Mar czew ski Hen ryk, Ś.p. Mą kol ski Ste fan, Ś.p.
Mor dzak Ste fan, Ś.p. No wak Wła dy sław, Ś.p. No dzow -
ski Ma rian, Po ter Zyg munt, Ś.p. Pie kar ski/ka, Ś.p. Pry -
czek Jó zef, Po pek Edward, Pe płow ski Ro man, Stel masz-
czyk Ka zi mierz, Stat kie wicz Ry szard, Su dra An to ni,
Szym czak Jó zef, Strze mec ki Sta ni sław, Strąk Ta de usz,
Tył ki Sta ni sław, Ter czyń ski Zyg munt, Ś.p. Tryb Zdzi sław,
Uła niak Wła dy sław, Ś.p. Wa siak Ta de usz, Wal czak Jan,
Ś.p. Wa sie lew ski Cze sław, We se lak Ka zi mierz, Ś.p. Wój -
cik Jó zef, Zbro żek Ta de usz, Żyt nic ka Ali na. Dru gi etap
prac spo łecz nych na rzecz ogro du w 1989 ro ku ob jął bu -
do wę świe tli cy i po miesz czeń to wa rzy szą cych świe tli cy.
Spon so ra mi bu do wy świe tli cy by li wszy scy użyt kow ni cy
dzia łek, któ rzy uchwa li li opła ty na bu do wę świe tli cy 
i czyn nie włą czy li się do prac pro jek to wo -bu dow la nych.
Z bar dzo du żą po mo cą przy szło nam Przed się bior stwo
Ro bót Mo sto wych „Mo sty” Łódź S.A. i Przed się bior stwo
Ro bót Bu dow la nych w Ło dzi, któ re nie od płat nie słu ży ły
po mo cą trans por to wo-sprzę to wo-ma te ria ło wą oraz ZNP.
Wów czas do prac przy bu do wie świe tli cy licz nie sta wia -
li się dział kow cy, któ rzy prze kra cza li za wsze li mi ty na ło -
żo nych go dzin kil ka dzie siąt, a na wet kil ka set ra zy.
Pra co wa li użyt kow ni cy dzia łek przy wy ko pach fun da -
men tów, zbro je niu, usta wia niu płyt, be to no wa niu, do pro -
wa dza niu in sta la cji wod nej i elek trycz nej, tyn ko wa niu,
biał ko wa niu, ma lo wa niu, gro ma dze niu ma te ria łów bu -
dow la nych i ocie pla ją cych, ukła da niu pły tek, za da sza niu
bu dyn ku, sto lar ce okien nej i drzwio wej, urzą dza niu
wnętrz, po rząd ko wa niu świe tli cy, po rząd ko wa niu i za go -
spo da ro wy wa niu te re nu wo kół świe tli cy, bu do wie szamb
i ca łej bu do wie świe tli cy. Po nad to nie za leż nie od bu do wy
świe tli cy w tym sa mym cza sie pro wa dzo ne by ły pra ce 
w ogro dzie do któ rych na le ża ło: kra wę zni ko wa nie dzia łek
w no wej czę ści ogro du, usta wia nie ta blic z na zwa mi ale -
jek, mon to wa nie ba rier par kin go wych, po rząd ko wa nie la -
su ogro do we go, wy ko na nie ogro dze nia świe tli cy, fur tek 
i krat okien nych, mon to wa nie sto łów i in ne go sprzę tu
ogro do we go itp.

W po cząt ko wym okre sie ogród li czył 119 dzia łek i zo -
stał de cy zją Władz Wo je wódz kich PZD po więk szo ny 
o 36 dział ki, z czym wią za ło się zwięk sze nie ilo ści za dań
po sta wio nych przed dział kow ca mi. Do dat ko wo jesz cze za
przy zwo le niem władz Ło dzi i przy wy dat nej po mo cy Dy -
rek cji i pra cow ni ków Przed się bior stwa Ro bót Mo sto wych

„Mo sty” Łódź S.A. nie wiel ka część na szych użyt kow ni -
ków dzia łek zde cy do wa ła się na bar dzo cięż ką pra cę wy -
rwa nia ze sta rych chod ni ków w oko li cach Dwor ca
Ka li skie go oko ło 4500 płyt chod ni ko wych, przy go to wa -
nia ich do prze wo że nia te ren ogro du, aby uło żyć z nich
alej ki. Do ogro du prze wie zio no oko ło 2500 płyt, po nie -
waż z tych 4500 przy go to wa nych do prze wo zu, 2000
sztuk za bra li nie zna ni spraw cy. Dla te go nie moż na by ło
po kryć pły ta mi wszyst kich na szych ale jek. W ro ku 1996
jesz cze w urzą dzo nej świe tli cy za czę to już or ga ni zo wać
róż ne im pre zy, któ rych do 1999 od by ło się 191, w tym
135 im prez zor ga ni zo wa li człon ko wie POD dla sie bie 
i ro dzin. Cie ka wost ką jest też to, że 62 użyt kow ni ków
dzia łek prze pra co wa ło 7338 go dzin wię cej niż usta lo no.
Re asu mu jąc la ta 1989–1999 na szej ogro do wej pra cy spo -
łecz no -fi zycz nej przy bu do wie świe tli cy wy ko na li śmy
931 bar dzo waż nych prac o du żej war to ści, a war tość nie -
od płat nych ma te ria łów, trans por tu, sprzę tu, da ro wizn 
i prac łącz nie w ogro dzie po dwo iły tą war tość. W związ -
ku z po wyż szym za szcze gól nie wy róż nia ją cą się dzia łal -
ność i pra cę fi zycz ną na rzecz Ogro du, na wnio sek
Za rzą du POD „Pi gwa” w Ło dzi, Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w War sza wie nada ła „Zło tą Od zna -
kę Dział kow ca” wie lu dział kow com. Oto li sta naj ak tyw -
niej szych bu dow ni czych świe tli cy, któ rych na zwi ska wi-
d nie ją w wy daw nic twach i upa mięt nia ją cej ta bli cy POD
„Pi gwa” w la tach 1989–1999: Bed nar ski Jan, Bi le wicz
Fran ci szek, Bo czew ski Ry szard, Brandt Ry szard, Bu czek
Grze gorz, Ś.p. Dy szyń ski Cze sław, Hel man Ja ni sław, 
Ki ciń ski Cze sław, Łu czak An to ni, Ma lar ski Sta ni sław, 
Ś.p. Ma tek Zyg munt, Ma sło cha Hen ryk, Ś.p No wak Wła -
dy sław, Pe ter Zyg munt, Stel masz czyk Ka zi mierz, Tył ki
Sta ni sław, Wal czak Jan, Wa sie lew ski Cze sław oraz Przed -
się bior stwo Ro bót Mo sto wych „Mo sty” Łódź S.A. Po do -
ko na niu prze glą du ma te ria łów do ty czą cych na sze go
Ogro du z lat 1983–1999, mo im zda niem, na le ży wspo -
mnieć tych 88 dział kow ców, któ rzy do 2000 ro ku ode szli
z na sze go Ogro du, bądź zmar li -25 osób. Spo śród tych 88
użyt kow ni ków dzia łek, aż 38 dział kow ców szcze gól nie
wy róż ni ło się w pra cach na rzecz POD „Pi gwa” w Ło dzi.
Wszyst kie Za rzą dy POD „Pi gwa” re pre zen to wa ły in te re -
sy człon ków POD na rzecz wszech stron ne go roz wo ju
ogro du. Or ga ni zo wa ły i udzie la ły po mo cy w za go spo da -
ro wa niu dzia łek, utrzy my wa ły we wła ści wym sta nie urzą -
dze nia prze zna czo ne do wspól ne go użyt ko wa nia, ini cjo-
wa ły wszyst kie pra ce spo łecz ne, or ga ni zo wa ły zbio ro we
za opa trze nie w na wo zy, ze bra nia człon ków PZD i Dni
Dział kow ca, czu wa ły nad prze strze ga niem pra wa i re gu -
la mi nów, współ pra co wa ły z wła dza mi PZD, z ad mi ni stra -
cją te re no wą, sta ły na stra ży wy ko ny wa nia uchwał 
i wnio sków wal nych ze brań, pro wa dzi ły za da nia pla no we
i in we sty cyj ne, bro ni ły przed li kwi da cją ogro du itd. Jed -
no cze śnie pod kre ślam, że pra ca i dzia łal ność w Ogro dzie
da wa ła wie le za do wo le nia i sa tys fak cji z do brze speł nio -
ne go za da nia dla by łych i obec nych człon ków ROD.
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Po wyż szy ma te riał zo stał ze bra ny i opra co wa ny przez
Ka zi mie rza Stel masz czy ka, by łe go Pre ze sa POD „Pi gwa”
na pod sta wie ma te ria łów za war tych w bro szu rach: 

Ka zi mierz Stel masz czyk „Ra port PZD POD „Pi gwa” 
z prac i dzia łal no ści na rzecz ogro du”, plus su ple ment do
Ra por tu POD „Pi gwa” w Ło dzi 1983–1999.

B. Pre zes ROD „Pi gwa” w Ło dzi 
Ka zi mierz Stel masz czykŁódź, 28 mar ca 2010 r.

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.

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 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.

XII. W SPRAWIE WYBORÓW SAMORZÑDOWYCH

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

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

z dnia 25 lu te go 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

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

Szcze cin, 25 lu ty 2010 r.

Okrę go wy Za rząd 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 r.
w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych

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
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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.

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
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 Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Pi le

Pi ła, dnia 25 lu te go 2010 r.

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

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 ro li i po 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

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 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.
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
wy bor czych na le ży się ugru po wa niom Le wi cy i PSL -u.
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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 lu te go 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.

Wi ce pre zes OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD 
/-/ Cze sław Ko zi kow ski

Se kre tarz OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD
/-/ Ma rian Wal czyk

Pre zes OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD
/-/ Edward Śmi giel ski

To ruń, 25 lu te go 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD w Ło dzi

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

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 ś-
lić 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 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 nia 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
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 mo cy or ga ni za cyj nej i pro -
mo cyj nej tym kan dy da tom i ko mi te tom, któ rzy uzy skają
po par cie Pre zy dium OZŁ PZD oraz o za pew nie nie im sze -
ro kie go kon tak tu z dział kow ca mi po przez róż ne dzia ła nia
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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.

Se kre tarz
/-/ Hen ryk Ja strzęb ski 

Łódź, 26 lu te go 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo le

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

Pre zes
/-/ Iza be la Oże gal ska

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 ma 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 i dział kow ców w sy tu acjach licz nych
za gro żeń.

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 -
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 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.

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

Skarb nik OZ Opol skie go PZD
/-/ Wła dy sław Ku rek

Opo le, 26 lu te go 2010 r.
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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 -

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 jący 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

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

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

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

Po znań, 27 lu te go 2010 r.
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Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD wraz z prze wod -
ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko -
mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku ob ra du ją cy w dniu 
9 mar ca 2010 r. sto ją na sta no wi sku, że zbli ża ją ce się wy -
bo ry pre zy denc kie i sa mo rzą do we ma ją istot ne zna cze nie
dla lo su dział kow ców i ich ro dzin oraz ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du re -
pre zen tu jąc użyt kow ni ków dzia łek w 247 ogro dach zwra -
ca ją się do Za rzą dów ROD o ak tyw ny udział w tych wy da -
rze niach, po nie waż człon ko wie Związ ku użyt ku ją cy dział -
ki są waż nym uczest ni kiem ży cia pu blicz ne go w Kra ju.

Dział kow cy Okrę gu Gdań skie go speł nia ją istot ne za da -
nia w za kre sie po mo cy so cjal nej dla ro dzin, bio rą udział 
w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, któ re sta no wi
pod sta wę de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa.

Nad cho dzą ce wy bo ry pre zy denc kie i sa mo rzą do we są
w związ ku z tym naj lep szą oka zją do za pre zen to wa nia za -
an ga żo wa nia dział kow ców Okrę gu Gdań skie go w spra -
wy pu blicz ne. Udział w spo tka niach przed wy bor czych
do ty czą cych naj waż niej szych kwe stii lo kal nych bę dzie
wy ra zem tro ski i od po wie dzial no ści za los na szej wspól -
no ty, któ rej waż ną czę ścią są ro dzin ne ogro dy dział ko we.

Dział kow cy nie mo gą i nie po win ni być in for mo wa ni 
z za sko cze nia o de cy zjach, któ re w sto sun ku do nich są
po dej mo wa ne przez wła dze sa mo rzą do we.

Na sza or ga ni za cja, któ rej je ste śmy człon ka mi mu si za -
tem brać czyn ny udział w ży ciu pu blicz nym i me to da mi
de mo kra tycz ny mi, do któ rych na le żą wy bo ry, win na
wpły wać na rze czy wi stość po li tycz ną waż ną dla ogro dów,
dział kow ców i spo łe czeń stwa.

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 620 tys. pod pi sów dział kow ców 
w obro nie nie na ru szal no ści usta wy o ROD Okrę go wy Za -
rząd PZD w Gdań sku uzna je za nie zbęd ne i wła ści we:

– za ape lo wa nie do wszyst kich dział kow ców o po -
wszech ny udział w wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą -
do wych,

– zo bo wią zać Za rzą dy ROD, aby w bie żą cej dzia łal no -
ści uwzględ nia ły te ma ty zwią za ne z nad cho dzą cy mi wy -
bo ra mi,

– na wią zy wa nie i za cie śnia nie współ pra cy z ugru po wa -
nia mi po li tycz ny mi i ko mi te ta mi wy bor czy mi, któ re dzia -
ła ją wspól nie z na szym Związ kiem i w swo ich pro gra-
mach uwzględ nia ją in te re sy dział kow ców i Związ ku, da -
ją ce gwa ran cję, że skła da ne de kla ra cje bę dą re ali zo wa ne
po wy bo rach. Szcze gól nie na le ży mieć na uwa dze te ugru -
po wa nia i śro do wi ska, 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 wy bo rach pre zy denc kich za sad nym jest po par cie
te go kan dy da ta, któ ry na prze strze ni ostat nich lat 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.

Ape lu je my do Za rzą dów ogro dów o po waż ne po trak to -
wa nie sta no wi ska Okrę go we go Za rzą du, któ re ma istot ne
zna cze nie dla ogro dów, użyt kow ni ków dzia łek i ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku

z dnia 9 mar ca 2010 r.
w spra wie bra nia udzia łu człon ków PZD w wy bo rach pre zy denc kich i sa mo rzą do wych 

Okrę gu Gdań skie go

Pre zes
/-/ Cze sław Smo czy

Gdańsk, 9 mar ca 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy

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

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy

w spra wie po sta wy człon ków w wy bo rach sa mo rzą do wych i pre zy denc kich

Dzia ła cze OZ PZD w Byd gosz czy ape lu ją do wszyst kich
dział kow ców o czyn ny udział w nad cho dzą cych wy bo rach
sa mo rzą do wych i pre zy denc kich. Jak po ka za ły mi nio ne la -

ta człon ko wie związ ku po szu ki wa li naj lep szej dro gi do bu -
do wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, któ re świa do mie
i w de mo kra tycz ny spo sób roz wią zu je pro ble my spo łecz ne
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i te z ży cia co dzien ne go. Zwią zek po przez gło sy swo ich
człon ków w świa do my spo sób pra gnie wspie rać te kan dy -
da tu ry, któ re do brze zna ją pro ble ma ty kę ogro dów i da ją
gwa ran cje że przez ca łą ka den cje bę dą wspie rać dział kow -
ców w ich dą że niu do utrzy ma nia ist nie ją ce go sta nu praw -
ne go, któ ry po pie ra już po nad 619 tys. człon ków na szej
or ga ni za cji po przez zło żo ne pod pi sy w obro nie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Na si kan dy da ci mu -
szą dać peł ną gwa ran cje że nie zmie nią swych po glą dów 
i obiet nic wy bor czych przez ca łą ka den cję na któ rą bę dą

wy bra ni, a ich wy bór po win na po prze dzać rze czo wa oce na
do tych cza so wej dzia łal no ści i ich do ko nań.

Jed nym z naj waż niej szych do ku men tów ja kie przy jął 
I Kon gres PZD 14 lip ca 2009 r. by ło sta no wi sko w spra -
wie bu do wy spo łe czeń stwa oby wa tel skie go na mia rę XXI w.

Wszy scy po win ni śmy zda wać so bie spra wę iż pro ble -
my dział kow ców są pro ble ma mi ca łe go spo łe czeń stwa 
a pro ble my spo łecz ne rów nież do ty czą spo łecz no ści dział -
kow ców, bo tak na praw dę to wszy scy je ste śmy miesz kań -
ca mi tej sa mej mat ki zie mi.

Wi ce pre zes OZ PZD w Byd gosz czy
/-/ Ur szu la Wa lu sia

Byd goszcz 11 mar ca 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Czę sto cho wie

z dnia 12 mar ca 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

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Czę sto cho wie ma jąc na uwa dze zbli ża ją ce się wy bo ry
pre zy denc kie i sa mo rzą do we uzna je że człon ko wie Związ -
ku win ni ak tyw nie uczest ni czyć w tych waż nych wy da rze -
niach. Nad cho dzą ce wy bo ry są naj lep szą oka zją do
za pre zen to wa nia za an ga żo wa nia się Związ ku i dział kow -
ców w spra wy pu blicz ne. Na sze pro ble my są czę sto pro -
ble ma mi wszyst kich miesz kań ców i mu szą być roz wią zy-
wa ne przy na szym udzia le. Dział kow cy nie mo gą ostat ni
do wia dy wać się o swo ich spra wach i dla te go po trzeb na
jest ak tyw na po sta wa pod czas wy bo rów.

Wspie ra jąc kon kret ne ugru po wa nie lub kan dy da ta mu -
si my się kie ro wać za sa dą uwzględ nie nia w ich pro gra -
mach spraw i in te re sów dział kow ców. Na sze po par cie nie

mo że być bez kry tycz ne lecz świa do me i po par te oce ną
kan dy da ta przez pry zmat je go do ko nań na rzecz dział kow -
ców oraz Związ ku. Wy bie ra jąc lu dzi do władz po staw my
na tych, któ rzy nas nie za wie dli w przy szło ści i tych, któ -
rzy do brze zna ją i ro zu mie ją na sze spra wy i pro ble my.

Na le ży pod kre ślić, że wśród dział kow ców znaj du ją się
oso by god ne za ufa nia da ją cych gwa ran cję wła ści wej re -
pre zen ta cji nie tyl ko spraw dział kow ców, ale i lo kal nej
wspól no ty.

Dla te go Okrę go wy Za rząd PZD zwra ca się do wszyst -
kich dział kow ców o po wszech ny udział w wy bo rach tak
sa mo rzą do wych jak i pre zy denc kich. Po wszech ny udział 
w wy bo rach i po par cie na szych kan dy da tów gwa ran tu je obro -
nę na szych in te re sów na szcze blu lo kal nym jak i w kra ju.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Czę sto cho wie

Czę sto cho wa 12 mar ca 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

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 9 kwiet nia 2010 r.
w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu stwier dza, że wy bo ry sa mo rzą do we, któ re od -

bę dą się w 2010 ro ku bę dą bar dzo waż nym wy da rze niem
dla miesz kań ców miast i gmin.



79

W wy bo rach rad miej skich i gmin nych wy bie rze my no -
wych rad nych, któ rzy re ali zo wać bę dą za da nia od po wia -
da ją ce ocze ki wa niom i po trze bom spo łecz no ści lo kal nych,
wpły wać bę dą na roz wój miast i gmin oraz na po pra wę
wa run ków ży cia miesz kań ców.

Wy bo ry do rad miej skich i gmin nych bę dą nie zwy kle
waż ne dla ro dzin dział kow ców, du żej prze cież czę ści spo -
łecz no ści miej skiej. Dział kow cy z jed nej stro ny ja ko istot -
na war stwa spo łe czeń stwa oby wa tel skie go ocze ki wać
bę dą roz wo ju swo je go mia sta, gmi ny, po pra wy bez pie -
czeń stwa, po pra wy sta nu i roz bu do wy dróg, ukła dów ko -
mu ni ka cyj nych a z dru giej stro ny ocze ki wać bę dą pozos-
ta wie nia i wpi sa nia te re nów ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych do miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go.

Uję cie w tych pla nach ogro dów ja ko sta łe go ele men tu
in fra struk tu ry mia sta gwa ran to wać bę dzie sta bil ność go -
spo da ro wa nia oraz roz wój tech nicz no -eko no micz no -eko -
lo gicz ny te re nów ROD w ra mach pro gra mu zrów no wa -
żo ne go roz wo ju gmin. Aby tak się sta ło do rad miast, 
a szcze gól nie do Ra dy Miej skiej Wro cła wia na le ży wy brać
oso by, któ rych wi zja roz wo ju mia sta go dzić i uwzględ niać
bę dzie in te re sy wszyst kich grup spo łecz nych.

Nie mo że być bo wiem tak, by po trze by 70 ty się cy użyt -
kow ni ków dzia łek, miesz kań ców Wro cła wia, by ły tak jak
do tych czas lek ce wa żo ne a ogro dy w Stu dium i pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ska zy wa ne na przy szłą
li kwi da cję.

Za tem te go rocz ne wy bo ry do sa mo rzą du te ry to rial ne go
bę dą bar dzo istot ne dla przy szło ści ogrod nic twa dział ko -
we go. Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców we Wro cła wiu uwa ża w związ ku z tym, że w wy bo -
rach do rad miast i gmin po win ni wziąć udział wszy scy
człon ko wie Związ ku i sym pa ty cy ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Po wszech ny udział w wy bo rach po wi nien
być oby wa tel skim związ ko wym obo wiąz kiem.

Do rad miej skich i gmin nych mu si my wy brać oso by re -
pre zen tu ją ce dział kow ców. Or ga ny Pol skie go Związ ku
Dział kow ców okrę gu wro cław skie go po win ny brać udział
w wy bo rach bez po śred nio, umiesz cza jąc swo ich kan dy -
da tów na wła snych li stach wy bor czych lub kreu jąc swo -
ich przed sta wi cie li do umiesz cze nia na in nych li stach
wy bor czych wcho dząc w ko ali cję z ugru po wa nia mi po li -
tycz ny mi lub ko mi te ta mi wy bor czy mi miesz kań ców.

Ce lem udzia łu w wy bo rach i gło so wa niu jest więc rów -
nież za bez pie cze nie ist nie nia ogro dów i po pra wa lo su ro -
dzin dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu udzie la po par cia kan dy da tom na rad nych, któ -
rzy speł nia ją w/w ocze ki wa nia. Okrę go wy Za rząd zwra -
ca się do wszyst kich za rzą dów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych o po dej mo wa nie wła ści wych, od po wia da ją -
cych po trze bom dział kow ców de cy zji i o sze ro ki udział 
w kam pa nii przed wy bor czej, udzie la jąc po par cia tym kan -
dy da tom, któ rzy re ali zo wać bę dą ce le człon ków Związ ku
i ogro dów dział ko wych. Dla kam pa nii wy bor czej moż na
wy ko rzy stać te re ny, obiek ty i ta bli ce w 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 prze ko na nie, że re zul ta ty wy bo rów do
rad miast i gmin przy słu żą się ro dzi nom dział kow ców i w
więk szym stop niu od zwier cie dlać bę dą po trze by ogro dów.

Wi ce pre zes OZ PZD we Wro cła wiu
/-/ inż. Jó zef Smo lis

Wro cław, 9 kwiet nia 2010 r.

Pre zes OZ PZD we Wro cła wiu
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Skarb nik OZ PZD we Wro cła wiu
/-/ 

Wi ce pre zes OZ PZD we Wro cła wiu
/-/ Jan Rój

Jed nym z naj waż niej szych za dań jest do ko ny wa nie
okre so wych ba dań do ty czą cych sy tu acji praw nej grun tów
ROD, bo wiem od ure gu lo wa nia sta nu praw ne go uza leż -
nio ne jest ich dal sze funk cjo no wa nie i bez pie czeń stwo.
Przed mio to we ba da nia prze pro wa dza ne są przez Okrę go -

we Za rzą dy PZD. Pro ces ten po le ga na gro ma dze niu in for -
ma cji, w ce lu usta le nia ilo ści ogro dów po sia da ją cych ure -
gu lo wa ny stan praw ny. 

Spo sób re gu la cji sta nów praw nych grun tów ROD zo -
stał okre ślo ny w:

XIII. STAN PRAWNY ROD 

Ba da nie sta nu praw ne go grun tów ROD opra co wa ne na pod sta wie da nych OZ PZD, 
we dług sta nu na dzień 1 grud nia 2009 ro ku.
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• Uchwa le nr 102/2007 Pre zy dium KR PZD z dnia 
4 czerw ca 2007 r. w spra wie stu dium i pla nów za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny,

• Uchwa le nr 103/2007 Pre zy dium KR PZD z dnia 
4 czerw ca 2007 r., w spra wie prze glą du do ku men ta cji do -
ty czą cej grun tów ROD i ujaw nia nia w księ gach wie czy -
stych praw przy słu gu ją cych PZD do tych grun tów,

• Uchwa le nr 134/2004 Pre zy dium KR PZD z dnia 
28 paź dzier ni ka 2004 r., w spra wie pro ce du ry po stę po wa -
nia w przy pad kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych
zgła sza nych do grun tów ROD,

• De cy zji Pre zy dium KR PZD z dnia 12 czerw ca 2008 r.,
w spra wie prze pro wa dze nia przez okrę go we za rzą dy
szcze gól nych ba dań do ty czą cych sy tu acji praw nej grun -
tów ROD.

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 sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go oraz brak rosz czeń. Na to miast w przy pad ku
pra wa użyt ko wa nia zwy kłe go, nie zbęd na jest peł na do ku -
men ta cja utwo rze nia ogro du, uję cie w miej sco wym pla -
nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, wpis do księ gi
wie czy stej i brak rosz czeń. Nie speł nie nie choć by jed ne go
z wy mie nio nych kry te riów, po wo du je, że ogród kwa li fi -
ku je się ja ko po sia da ją cy nie ure gu lo wa ny stan praw ny.

Kra jo wa Ra da PZD pi smem z dnia 30 li sto pa da 2009 r.,
znak: WGG -3593/09 zwró ci ła się do Okrę go wych Za rzą -
dów o prze pro wa dze nie ba da nia sta nu praw ne go grun tów
ROD na dzień 1 grud nia 2009 r. Ana li zę sta nu praw ne go

na le ża ło prze pro wa dzić zgod nie z ww. pod sta wa mi praw -
ny mi od no szą cy mi się do sy tu acji praw nej ROD. Ni niej -
sza ana li za zo sta ła zle co na Okrę go wym Za rzą dom już po
raz ko lej ny. Za ba zę sta nu po sia da nia PZD przy ję ty zo stał
stan or ga ni za cyj ny we dług sta nu na dzień 31.12.2008 r.
Po do ko na niu szcze gó ło wej ana li zy da nych prze ka za nych
przez Okrę go we Za rzą dy stwier dzo no róż ni ce, po mię dzy
licz bą ROD, po wierzch nią i licz bą dzia łek, ja ka by ła przy -
ję ta w sta nie or ga ni za cyj nym na dzień 31.12.2008 r. a in -
for ma cją o prze ba da nych ROD na dzień 01.12.2009 r. 

Usta lo no, iż roz bież no ści ujaw nio ne w ba da niu są głów -
nie wy ni kiem zda rzeń praw nych, któ re nie zo sta ły
uwzględ nio ne w sta nie or ga ni za cyj nym a wy ni ka ją ce z:

– po łą czeń ROD, 
– no wych po mia rów geo de zyj nych, 
- li kwi da cji ROD, a zwłasz cza prze dłu ża ją cej się pro ce -

du ry li kwi da cyj nej, w tym prze ka za nia te re nu, 
– zmian w pla nach za go spo da ro wa nia ROD,
– po my łek ra chun ko wych po peł nio nych w la tach ubie -

głych, ujaw nio nych w wy ni ku po rząd ko wa nia do ku men -
ta cji for mal no – praw nej,

– za okrą gleń przy ję tych w sta nie praw nym do dwóch
miejsc po prze cin ku (w sta nie or ga ni za cyj nym da ne po -
da wa ne są z do kład no ścią do czte rech miejsc po prze cin -
ku), 

– po dzia łu dzia łek ro dzin nych o du żych po wierzch niach
na mniej sze i od wrot nie.

Róż ni ca po mię dzy sta nem or ga ni za cyj nym na dzień
31.12.2008 r., a in for ma cją o prze ba da nych ROD przed -
sta wia się na stę pu ją co:

Ba da niem sta nu praw ne go na dzień 1 grud nia 2009 r., ob -
ję to 4942 ro dzin ne ogro dy dział ko we o łącz nej po wierzch -
ni 43 467,95 ha, na któ rych znaj du je się 967 137 dzia łek, co
sta no wi 99,89 % po wierzch ni sta nu po sia da nia PZD.

Na pod sta wie ba da nia sta nu praw ne go grun tów ROD,
usta lo no, iż na dzień 1 grud nia 2009 r., ure gu lo wa ny stan
praw ny po sia da ogó łem 2 339 ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych o po wierzch ni 23 145,73 ha, któ re obej mu ją 505 492

dzia łek ro dzin nych, co sta no wi 53% po wierzch ni ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych ogó łem. Ozna cza to, iż każ dy 
z tych ogro dów speł nia łącz nie kry te ria do ty czą ce:

– po sia da nia peł nej do ku men ta cji praw nej od no szą cej
się do utwo rze nia ROD,

– po sia da nia przez ogród użyt ko wa nia wie czy ste go lub
użyt ko wa nia oraz ujaw nie nie te go pra wa w księ dze wie -
czy stej,

Tytułem liczba ROD pow. ROD w ha liczba działek

stan organizacyjny na 4 970 43 517,87 964 682
dzień 31.12.2008

informacja o przebadanych 4 942 43 467,95 967 137 
ROD

RÓŻNICA - 28 - 49,92 2 455

stan organizacyjny na dzień 31.12.2008 r. a informacja o przebadanych ROD
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– uję cia te re nu ROD w miej sco wym pla nie za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go,

– bra ku rosz czeń do grun tów ROD.
Nie ure gu lo wa ny stan praw ny po sia da 2 603 ro dzin nych

ogro dów dział ko wych o po wierzch ni 20 322,21 ha. 

W ogro dach tych znaj du je się 461 645 ro dzin nych dzia łek.
Ogród jest za kwa li fi ko wa ny ja ko nie po sia da ją cy ure gu -
lo wa ne go sta nu praw ne go, gdy nie speł nia choć by jed ne -
go w wy mie nio nych kry te riów.  

Tytułem pow. ROD w ha liczba działek

Teren ROD z pełną dokumentacją prawną 34 160,67 752 579

Teren ROD bez dokumentacji prawnej 9 307,25 214 558

RÓŻNICA 43 467,92 967 137

informacja o przebadanych ROD 43 467,95 967 137

RÓŻNICA DO STANU BADANEGO -0,03 0

I kryterium – dokumentacja

Tytułem pow. ROD w ha liczba działek

Teren ROD ujęty w mpzp. 26 643,86 586 227

Teren ROD nie ujęty w mpzp. 10 521,12 242 562

Teren ROD dla którego brak studium i mpzp. 6 302,93 138 348

RAZEM 43 467,95 967 137

informacja o przebadanych ROD 43 467,95 967 137

RÓŻNICA DO STANU BADANEGO -0,04 0

II kryterium – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Jed nym z kry te riów ba da nia sta nu praw ne go grun tów
ROD był stan do ku men ta cji for mal no – praw nej po sia da -
nej przez po szcze gól ne ogro dy dział ko we. Na przed mio -
to wą do ku men ta cję skła da ją się de cy zje ad mi ni stra cyj ne,
ak ty no ta rial ne, pro to ko ły zdaw czo – od bior cze, wy pi sy
z ewi den cji grun tów oraz od pi sy z ksiąg wie czy stych. Ak -
tu al nie w sto sun ku do 9 307,25 ha ro dzin nych ogro dów
dział ko wych Zwią zek nie dys po nu je do ku men ta cją praw -
ną. Naj trud niej szą sy tu ację ma ją okrę gi: Ślą ski (80% po -
wierzch ni ogro dów nie po sia da do ku men ta cji praw nej) 

i Lu blin (48% po wierzch ni ogro dów nie po sia da do ku -
men ta cji praw nej). Naj lep szą sy tu ację na to miast ma ją
Okrę gi: El bląg, Go rzów Wlkp., Ko sza lin, Le gni ca i Pi ła,
któ re po sia da ją do ku men ty do 100% po wierzch ni ROD, 
a tak że War miń sko-Ma zur ski (99% pow.), Zie lo na Gó ra
(98% pow.), Gdańsk (98% pow.), Su dec ki (98% pow.),
Byd goszcz (97% pow.), Pod la ski (95% pow.), Świę to -
krzy ski (91% pow.), Opol ski (90% pow.), Pod kar pac ki 
(90% pow.) i Wro cław (90% pow.).

I Kryterium – dokumentacja formalno – prawna ROD

II Kryterium – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
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Ko lej nym kry te rium ma ją cym wpływ na sy tu ację praw -
ną grun tów ROD ma ją miej sco we pla ny za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go. Dzię ki miej sco wym pla nom za go s-
po da ro wa nia prze strzen ne go na stę pu je usta le nie prze zna -
cze nia te re nu oraz okre śle nie spo so bów ich za go spo da ro -
wa nia. To one okre śla ją za sa dy i re gu ły kształ to wa nia
po li ty ki prze strzen nej w jed nost kach sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. Za pi sa nie w miej sce ist nie ją cych ogro dów lub
w ich są siedz twie in ne go prze zna cze nia te re nu niż ZD 
– zie leń dział ko wa, bę dzie wią za ło się z li kwi da cją ogro -
du, dla te go też tak waż nym ele men tem re gu la cji sta nu
praw ne go grun tów ROD jest uczest ni cze nie Związ ku 
w two rze niu miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go a tak że wal ka o za cho wa nie w nich ogro -

dów. Ak tu al nie po wierzch nia 26 643,86 ha ro dzin nych
ogro dów dział ko wych uję tych jest w miej sco wych pla -
nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, co sta no wi 61%
po wierzch ni ro dzin nych ogro dów dział ko wych ogó łem.
Ist nie ją Okrę go we Za rzą dy, w któ rych więk szość ogro -
dów dział ko wych jest uję ta w miej sco wych pla nach jak
np.: Ka lisz (98% pow.), Le gni ca (97% pow.), Pi ła (95%
pow.) El bląg (94% pow.) i Pod la ski (94% pow.). Naj wię -
cej na to miast te re nów, dla któ rych brak jest miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go bądź ogro dy
nie zo sta ły w nich uję te, znaj du ją się w OZ Szcze cin 
(84% pow.), Gdańsk (81% pow.), na stęp nie Ma ło pol ski
(65% pow.), Ma zo wiec ki (65% pow.) i Go rzów Wlkp.
(59% pow.).

Trze cim z ko lei kry te rium jest po sia da nie przez ogród
użyt ko wa nia wie czy ste go lub użyt ko wa nia, ujaw nio ne go
w księ dze wie czy stej. Sta no wi ono naj lep szą gwa ran cję
dla Związ ku i dział kow ców, za pew nia ją cą dal sze ist nie -
nie ogro dów oraz moż li wość sku tecz nej obro ny praw
dział kow ców.

Zgod nie z da ny mi, pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go
PZD jest ujaw nio ne w sto sun ku do po wierzch ni 27 246,20
ha, co sta no wi 63% po wierzch ni ro dzin nych ogro dów
dział ko wych ogó łem. Na to miast pra wo użyt ko wa nia
ujaw nio ne jest w sto sun ku do 2 976,27 ha, co sta no wi 7%

po wierzch ni. Ozna cza to, iż pra wo użyt ko wa nia jak i użyt -
ko wa nia wie czy ste go PZD jest ujaw nio ne w sto sun ku do
30 222,47 ha. Naj lep szą sy tu ację pod wzglę dem ujaw nie -
nia pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go i pra wa użyt ko wa nia
w księ dze wie czy stej ma ją Okrę go we Za rzą dy w El blą gu
(100% pow.), Go rzo wie Wlkp. (100% pow.), Ko sza li nie
(100% pow.), Le gni cy (100% pow.), Pi le (100% pow.),
Su dec ki (98% pow.) i Zie lo nej Gó rze (98% pow.). Naj -
gor sza sy tu acja pa nu je w Okrę go wym Za rzą dzie Ma ło -
pol skim (40% pow.), Łódz kim (39% pow.), Ma zo -
wiec kim (34% pow.) i  Ślą skim (20% pow.). 

Tytułem pow. ROD w ha liczba działek

użytkowanie wieczyste 27 246,20 598 471

użytkowanie (zwykłe) 2 976,27 66 416

RÓŻNICA 30 222,47 664 887

informacja o przebadanych ROD 43 467,95 967 137

RÓŻNICA DO STANU BADANEGO* -13 245,48 302 250

III kryterium – prawo PDZ ujawnione w KW

III Kryterium – ujawnienie prawa PZD do gruntu w księdze wieczystej
III kryterium – prawo PDZ ujawnione w KW

* Su ma po wierzch ni i licz by dzia łek kry te rium pra wa PZD ujaw nio ne go w KW nie mu si się bi lan so wać. Wy nik ujem -
ny wska zu je, że nie ca łe pra wo PZD jest ujaw nio ne w KW. Na to miast w przy pad ku wy ni ku do dat nie go wy stę pu je błąd
bi lan so wy.
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Ostat nim kry te rium, któ re na le ży brać pod uwa gę ba da -
jąc sy tu ację praw ną grun tów ROD jest brak rosz czeń. Je -
dy nie w 5 Okrę go wych Za rzą dach te re ny na le żą ce do
PZD nie są ob ję te rosz cze nia mi. Ta ka sy tu acja wy stę pu je
w El blą gu, Go rzo wie Wlkp., Ko sza li nie, Słup sku i Zie lo -

nej Gó rze. Ak tu al nie w sto sun ku do 1 383,66 ha ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych zgło szo ne są rosz cze nia osób
fi zycz nych i praw nych. Naj trud niej szą sy tu ację ma ją
Okrę gi: Ma zo wiec ki, Ma ło pol ski i Pod kar pac ki. 

Tytułem pow. ROD w ha liczba działek

roszczenia 1 383,66 33 475

IV kryterium – roszczenia

IV Kryterium – roszczenia osób fizycznych lub prawnych do gruntów ROD

Oce na

Z po wyż szych da nych wy ni ka, iż naj ko rzyst niej szą sy -
tu ację w za kre sie ure gu lo wa ne go sta nu praw ne go grun -
tów ma ją Okrę go we Za rzą dy: w Le gni cy (97% pow.),
El blą gu (94% pow.), Pi le (94% pow.) i Pod kar pac ki (90%
pow.), gdzie Zwią zek po sia da pra wie do ca ło ści te re nu
peł ną do ku men ta cję praw ną, grun ty zo sta ły prak tycz nie
prze ję te w użyt ko wa nie wie czy ste, pra wo PZD wpi sa ne
jest do księ gi wie czy stej a ogro dy zna la zły się w miej sco -
wych pla nach.  W przy pad ku tych Okrę gów je dy ne zmia -
ny ja kie wy stę pu ją, wią żą się z li kwi da cją ogro dów bądź
ich czę ści ze wzglę du na re ali za cję ce lu pu blicz ne go. 
W dal szej ko lej no ści znaj du ją się Okrę go we Za rzą dy: 
w Zie lo nej Gó rze (87% pow.), w Słup sku (86% pow.), Su -
dec ki ( 86% pow.), w Czę sto cho wie (83% pow.), Pod la ski

(80% pow.) i w  Ko sza li nie (77% pow.). W tych Okrę go -
wych Za rzą dach głów ny wpływ na sy tu ację praw ną grun -
tów ROD ma brak wpi sa nia ogro dów w miej sco wych
pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz nie ujaw -
nia nie pra wa użyt ko wa nia PZD w księ gach wie czy stych.
Na to miast naj mniej ko rzyst na sy tu acja jest w OZ: w Ma -
zo wiec kim (34% pow.), Łódz kim (33% pow.), Ślą skim
(18% pow.), Ma ło pol skim (19% pow.), w Szcze ci nie
(15% pow.) i w Gdań sku (14% pow.). W tych przy pad -
kach wpływ na sy tu ację praw ną grun tów ROD ma ją
wszyst kie czyn ni ki a więc brak peł nej do ku men ta cji praw -
nej, za pi sy w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, za pi sy w księ gach wie czy stych oraz rosz -
cze nia do grun tów ROD.  

Wnio ski - za le ce nia

W ce lu re ali za cji obo wiąz ków zwią za nych z re gu la cją
sta nów praw nych grun tów ROD Okrę go we Za rzą dy win ny:

– wy eli mi no wać roz bież ność po mię dzy sta nem or ga ni -
za cyj nym na dzień 31.12.2008 r., a ba da nym sta nem praw -
nym na dzień 01.12.2009 r.,

– do ko nać prze glą du do ku men ta cji for mal no-praw nej,
wpro wa dza jąc ak tu al ne da ne wy ni ka ją ce z no wych po -
dzia łów geo de zyj nych, czy też zmian ewi den cyj nych,

– na bie żą co mo ni to ro wać za pi sy w księ gach wie czy -
stych,

– ak tyw nie uczest ni czyć w przy go to wy wa niu i zmia -
nach wpro wa dza nych w miej sco wych pla nach za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, ce lem za bez pie cze nia funk cjo -
no wa nia ogro dów, zgod nie z po sta no wie nia mi uchwa ły nr
102/2007 z dnia 4 czerw ca 2007 r. w spra wie stu dium 
i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych
przez gmi ny,

– po dej mo wać sku tecz ne dzia ła nia, ce lem kom ple to wa -
nia do ku men ta cji praw nej ogro dów a w na stęp stwie ujaw -

nia nia ich w księ gach wie czy stych, zgod nie z uchwa łą 
nr 103/2007 z dnia 4 czerw ca 2007 r., w spra wie prze glą -
du do ku men ta cji do ty czą cej grun tów ROD i ujaw nia nia
w księ gach wie czy stych praw przy słu gu ją cych PZD do
tych grun tów,

– sto so wać jed no li te pro ce du ry po stę po wa nia w przy -
pad ku wy stą pie nia rosz czeń osób fi zycz nych lub praw -
nych zgła sza nych do grun tów ROD, zgod nie z uchwa łą
nr 134/2004 z dnia 28 paź dzier ni ka 2004 r., w spra wie pro -
ce du ry po stę po wa nia w przy pad kach rosz czeń osób fi -
zycz nych i praw nych zgła sza nych do grun tów ROD,

– ak tyw nie uczest ni czyć w pro ce sach li kwi da cyj nych,
ce lem za mknię cia trwa ją cych od lat po stę po wań i prze ka -
za nia te re nów wła ści cie lom w spo sób prze wi dzia ny pra -
wem,

– po dej mo wać czyn ne uczest nic two w pro ce sach li kwi -
da cyj nych ROD, prze pro wa dza nych na pod sta wie prze pi -
sów usta wy z dnia 10.04.2003 r. 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 -
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blicz nych, za rów no na eta pie wy da wa nia de cy zji o ze zwo -
le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej, jak i de cy zji usta -
la ją cej wy so kość od szko do wa nia za li kwi do wa ną
nie ru cho mość,

– w przy pad ku li kwi da cji ogro dów na pod sta wie tzw.
„spec usta wy dro go wej”, OZ win ny sto so wać uchwa łę 
nr 215/08 Pre zy dium KR PZD z dnia 30.12.2008 w spra -
wie wpro wa dze nia in struk cji w spra wie za sad i try bu li -
kwi da cji ROD re ali zo wa nych na pod sta wie zmia ny
usta wy z dnia 10.04.2003 r. o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za kre -

sie dróg pu blicz nych, po przez wnio sko wa nie o skre śle nie
li kwi do wa ne go ogro du z Re je stru ROD,

– in for mo wać Za rzą dy ROD oraz dział kow ców o sta nie
praw nym ogro dów, zgod nie z po sta no wie nia mi uchwa ły 
nr 66/2009 Pre zy dium KR PZD z dnia 17.06.2009 r., 
w spra wie ko mu ni ka tu Okrę go wych Za rzą dów skie ro wa -
ne go do ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 

– sys te ma tycz nie prze ka zy wać do KR PZD ak tu al ną do -
ku men ta cję ma ją cą wpływ na zmia ny za cho dzą ce w po -
szcze gól nych ogro dach, a tak że bie żą ca we ry fi ka cja 
i uzu peł nia nie da nych za war tych w Re je strze ROD. 

Spo rzą dził:
Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi 

Kra jo wej Ra dy PZD

Opra co wa ła:
Agniesz ka Ru daw ska
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1. Bydgoszcz* 218 1 715,23 33 401 218 1 715,22 33 401

2. Częstochowa* 61 460,60 8 784 61 459,82 8 848

3. Elbląg* 81 551,76 10 503 81 551,21 10 537

4. Gdańsk* 258 2 380,29 54 571 247 2 330,96 53 997

5. Gorzów Wlkp.* 71 732,49 16 488 71 732, 49 16 488

6. Kalisz* 138 939,19 21 220 138 942,12 21 356

7. Koszalin* 91 1 113,91 23 330 91 1 113,91 23 767

8. Legnica* 168 1 714, 52 39 853 168 1 713,56 39 532

9. Lublin* 181 1 462,58 33 328 181 1 457,22 33 286

10. Łódêki* 316 2 084,47 45 756 316 2 075,06 46 317

11. Ma∏opolski* 281 1 509,03 32 478 269 1 498,49 32 559

12. Mazowiecki* 507 3 852,11 86 351 504 3 840,35 85 963

13. Opolski* 112 1 725,11 40 543 112 1 722,47 40 405

14. Pi∏a* 80 710,85 16 277 84 710,85 16 277

15. Podkarpacki* 205 1 588,51 34 925 205 1 588,51 34 925

16. Podlaski* 104 1 089,63 22 489 104 1 088,98 22 502

17. Poznaƒ* 313 2 733,76 56 240 313 2 733,76 56 240

18. S∏upsk* 25 572,38 12 165 25 572,38 12 165

19. Sudecki* 150 2 439,20 56 864 150 2 428,17 56 864

20. Szczecin* 175 2 524,00 49 857 173 2 587,01 52 526

21. Âlàski* 627 4 027,29 98 471 625 4 027,29 98 471

22. Âwi´tokrzyski* 80 830,34 19 162 80 829,11 19 162

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski* 201 1 198,00 25 443 199 1 195,00 25 328

24. Warmiƒsko-Mazurski* 176 1 805,96 38 391 176 1 805,96 38 391

25. Wroc∏aw* 228 2 350,00 58 615 228 2 360,00 58 653

26. Zielona Góra* 123 1 406,66 29 177 123 1 388,05 29 177

Ogó∏em 4970 43 517,87 964 682 4 942 43 467,95 967 137

Dane wg stanu organizacyjnego za 2008 r. Informacja o przebadanych ROD

LP OKR¢GOWY ZARZÑD PZD Liczba ROD Powierzchnia Liczba Liczba ROD Powierzchnia Liczba
ROD w ha działek ROD w ha działek

Tabela 1. 
Stan prawny ROD na podstawie danych Okr´gowych Zarzàdów ROD 
– stan na dn. 1.12.2009 r.

* roz bież no ści po mię dzy licz bą ROD, po wierzch nią ROD i licz bą dzia łek wy ni ka ją m.in. z po łą czeń ROD, no wych po mia rów geo de zyj nych,

li kwi da cji ROD, zmian w pla nach za go spo da ro wa nia ROD, po my łek ra chun ko wych po peł nio nych w la tach ubie głych, za okrą gleń przy ję tych 

w sta nie praw nym do dwóch miejsc po prze cin ku (w sta nie ora ga ni za cyj nym da ne po da wa ne są z do kład no ścia do czte rech miejs po prze cin ku),

po dzia łu dzia łek ro dzin nych o du żych po wierzch niach na mniej sze i od wrot nie.
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Tytułem pow. ROD w ha liczba działek

użytkowanie wieczyste 27 246,20 598 471

użytkowanie (zwykłe) 2 976,27 66 416

RÓŻNICA 30 222,47 664 887

informacja o przebadanych ROD 43 467,95 967 137

RÓŻNICA DO STANU BADANEGO* -13 245,48 302 250

III kryterium – prawo PDZ ujawnione w KW

Tytułem pow. ROD w ha liczba działek

Teren ROD ujęty w mpzp. 26 643,86 586 227

Teren ROD nie ujęty w mpzp. 10 521,12 242 562

Teren ROD dla którego brak studium i mpzp. 6 302,93 138 348

RÓŻNICA 43 467,91 967 137

informacja o przebadanych ROD 43 467,95 967 137

RÓŻNICA DO STANU BADANEGO -0,04 0

IV kryterium – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Tytułem pow. ROD w ha liczba działek

Teren ROD z pełną dokumentacją prawną 34 160,67 2752 579

Teren ROD bez dokumentacji prawnej 9 307,25 214 558

RAZEM 43 467,92 967 137

informacja o przebadanych ROD 43 467,95 967 137

RÓŻNICA DO STANU BADANEGO* -0,03 0

II kryterium – dokumentacja

Tytułem liczba ROD pow. ROD w ha liczba działek

stan organizacyjny na dzień 31,12,2008 r. 4 970 43 517,87 964 682

informacja o przebadanych ROD 4 942 43 467,95 967137

RÓŻNICA 28 49,92 -2 455

I kryterium – stan organizacyjny na dzień 31.12.2008 r. a informacja o przebadanych ROD

Tabela 4. 
Raport stanu prawnego na dzieƒ 01.12.2009r.

Tytułem pow. ROD w ha liczba działek

roszczenia 1 383,66 33 475

VI kryterium – roszczenia

Tytułem liczba ROD pow. ROD w ha liczba działek

stan prawny uregulowany 2 339 23 145,73 505 492

stan prawny nieuregulowany 2 603 20 322,21 461 645

RAZEM 4 942 43 467,94 967 137

informacja o przebadanych ROD 4 942 43 467,95 967137

RÓŻNICA DO STANU BADANEGO 0 -0,01 0

V kryterium – stan prawny

* Su ma po wierzch ni i licz by dzia łek kry te rium pra wa PZD ujaw nio ne go w KW nie mu si się bi lan so wać. Wy nik ujem ny wska zu -
je, że nie ca łe pra wo PZD jest ujaw nio ne w KW. Na to miast w przy pad ku wy ni ku do dat nie go wy stę pu je błąd bi lan so wy.
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Tabela 1. Dane podstawowe 

1. Legnica 168 319 1 713,56 39 115 1 377,03
2. Sudecki 150 607 2 428,17 56 864 1 698,30
3. Wrocław 228 420 2 360,00 58 653 1 873,00

1. DOLNOÂLÑSKIE 546 1 346 6 501,73 154 632 4 948,33
4. Bydgoszcz 217 232 1 717,50 33 483 1 242,98
5. Toruƒsko- 200 251 1 195,00 25 328 940,00

Włocławski
2. KUJAWSKO- 417 483 2 912,50 58 811 2 182,98

POMORSKIE
6. 3. Lublin LUBELSKIE 181 239 1 462,58 33 328 1 123,17
7. Gorzów Wlkp. 71 104 732,49 16 488 593,43
8. Zielona Góra 123 234 1 406,66 29 177 1 149,50

4. LUBUSKIE 194 338 2 139,15 45 665 1 742,93
9. 5. Łódzki ŁÓDZKIE 316 429 2 075,06 46 317 1 592,86
10. 6. Małopolski MAŁOPOLSKIE 281 386 1 509,03 32 478 1 136,40
11. 7. Mazowiecki MAZOWIECKIE 504 584 3 852,11 86 351 2 947,70
12. 8. Opolski OPOLSKIE 112 301 1 722,15 40 405 1 384,32
13. 9. Podkarpacki PODKARPACKIE 205 270 1 588,51 34 925 1 326,47
14. 10. Podlaski PODLASKIE 104 121 1 088,97 22 502 799,91
15. Gdaƒsk 252 360 2 340,71 53 912 1 862,29
16. Słupsk 25 63 572,37 12 235 474,43

11. POMORSKIE 277 423 2 913,08 66 147 2 336,72
17. Cz´stochowa 61 82 460,60 8 942 319,58
18. Âlàski 626 924 4 023,16 98 283 3 289,88

12. ÂLÑSKIE 687 1 006 4 483,76 107 225 3 609,46
19. 13. Âwi´tokrzyski ÂWI¢TOKRZYSKIE 80 149 829,11 19 017 619,27
20. Elblàg 81 106 551,21 10 537 400,61
21. Warmiƒsko- 176 244 1 805,72 38 391 1 322,90

Mazurski
14. WARMI¡SKO- 257 350 2 356,93 48 928 1 723,51

MAZURSKIE
22. Kalisz 138 190 942,12 21 356 754,07
23. Piła 84 99 710,85 16 277 559,08
24. Poznaƒ 313 385 2 734,11 56 270 2 049,57

15. WIELKOPOLSKIE 535 674 4 387,08 93 903 3 362,72
25. Koszalin  91 138 1 113,91 23 800 904,52
26. Szczecin 173 352 2 587,01 52 526 2 076,34

16. ZACHODNIO- 264 490 3 700,92 76 326 2 980,86
POMORSKIE

Ogółem 4 960 7 589 43 522,67 966 960 33 817,61

LP OKR¢GOWY WOJEWÓDZTWO Liczba Liczba Pow. Liczba Pow.
OZ       Woj. ZARZÑD PZD ROD terenów ROD w ha działek działek w ha

XIV. Stan organizacyjny PZD wg okr´gów, zwiàzków
i województw na dzieƒ 31.12. 2009 r.



1. Bydgoszcz 217 214 125 89 3 3 0

2. Częstochowa 61 59 34 25 2 2 0

3. Elbląg 81 81 75 6 0 0 0

4. Gdańsk 252 251 218 33 1 1 0

5. Gorzów Wlkp. 71 71 68 3 0 0 0

6. Kalisz 138 137 120 17 1 1 0

7. Koszalin 91 91 87 4 0 0 0

8. Legnica 168 168 154 14 0 0 0

9. Lublin 181 176 153 23 5 4 1

10. Łódzki 316 314 255 59 2 2 0

11. Ma∏opolski 281 266 213 53 15 15 0

12. Mazowiecki 504 492 325 167 12 8 4

13. Opolski 112 112 86 26 0 0 0

14. Pi∏a 84 84 80 4 0 0 0

15. Podkarpacki 205 195 187 8 10 10 0

16. Podlaski 104 102 83 19 2 2 0

17. Poznaƒ 313 313 255 58 0 0 0

18. S∏upsk 25 25 24 1 0 0 0

19. Sudecki 150 150 150 0 0 0 0

20. Szczecin 173 173 160 13 0 0 0

21. Âlàski 626 617 604 13 9 9 0

22. Âwi´tokrzyski 80 78 75 3 2 2 0

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 200 188 152 36 12 12 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 176 176 149 27 0 0 0

25. Wroc∏aw 228 228 224 4 0 0 0

26. Zielona Góra 123 123 88 4 0 0 0

Ogó∏em 4960 4884 4144 740 76 71 5

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie
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Tabela 2. 
Liczba jednostek organizacyjnych (zarzàdów ROD)
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Tabela 3. 
Powierzchnia Rodzinnych Ogrodów Dzia∏kowych (w ha)

1. Bydgoszcz 1 717,50 1 711,46 946,88 764,58 6,04 6,04 0,00

2. Częstochowa 460,60 456,23 229,19 227,04 4,37 4,37 0,00

3. Elbląg 551,21 551,21 481,68 69,53 0,00 0,00 0,00

4. Gdańsk 2 340,71 2 339,85 2 058,94 280,91 0,86 0,86 0,00

5. Gorzów Wlkp. 732,49 732,49 720,75 11,74 0,00 0,00 0,00

6. Kalisz 942,12 941,48 776,38 165,10 0,64 0,64 0,00

7. Koszalin 1 113,91 1 113,91 1 039,48 74,43 0,00 0,00 0,00

8. Legnica 1 713,56 1 713,56 1 482,26 231,30 0,00 0,00 0,00

9. Lublin 1 462,58 1 444,13 1 270,37 173,76 18,45 18,45 0,00

10. Łódzki 2 075,06 2 073,46 1 617,17 456,29 1,60 1,60 0,00

11. Ma∏opolski 1 509,03 1 496,69 1 109,69 387,00 12,34 12,34 0,00

12. Mazowiecki 3 852,11 3 814,85 2 441,12 1 373,73 37,26 29,52 7,74

13. Opolski 1 722,15 1 721,56 1 448,44 273,12 0,59 0,59 0,00

14. Pi∏a 710,85 710,85 629,44 81,41 0,00 0,00 0,00

15. Podkarpacki 1 588,51 1 533,62 1 501,32 32,30 54,89 54,89 0,00

16. Podlaski 1 088,97 1 052,86 727,81 325,05 36,11 36,11 0,00

17. Poznaƒ 2 734,11 2 734,11 2 037,27 696,84 0,00 0,00 0,00

18. S∏upsk 572,37 572,37 553,17 19,20 0,00 0,00 0,00

19. Sudecki 2 428,17 2 428,17 2 428,17 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Szczecin 2 587,01 2 587,01 2 413,13 173,88 0,00 0,00 0,00

21. Âlàski 4 023,16 3 999,26 3 918,15 81,11 23,90 23,90 0,00

22. Âwi´tokrzyski 829,11 828,39 789,00 39,39 0,72 0,72 0,00

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 1 195,00 1 164,00 939,00 225,00 31,00 31,00 0,00

24. Warmiƒsko-Mazurski 1 805,72 1 805,72 1 440,49 365,23 0,00 0,00 0,00

25. Wroc∏aw 2 360,00 2 360,00 2 296,00 64,00 0,00 0,00 0,00

26. Zielona Góra 1 406,66 1 406,66 951,54 455,12 0,00 0,00 0,00

Ogó∏em 43 522,67 43 293,90 36 246,84 7 047,06 228,77 221,03 7,74

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie
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Tabela 4. 
Liczba dzia∏ek w Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych

1. Bydgoszcz 33 483 33 308 22 064 11 244 175 175 0

2. Częstochowa 8 942 8 809 4 701 4 108 133 133 0

3. Elbląg 10 537 10 537 10 098 439 0 0 0

4. Gdańsk 53 912 53 879 50 100 3 779 33 33 0

5. Gorzów Wlkp. 16 488 16 488 16 175 313 0 0 0

6. Kalisz 21 356 21 337 17 756 3 581 19 19 0

7. Koszalin 23 800 23 800 22 745 1 055 0 0 0

8. Legnica 39 115 39 115 35 064 4 051 0 0 0

9. Lublin 33 328 32 873 29 474 3 399 455 455 0

10. Łódzki 46 317 46 277 38 073 8 204 40 40 0

11. Ma∏opolski 32 478 32 390 26 084 6 306 88 88 0

12. Mazowiecki 86 351 85 537 60 562 24 975 814 517 297

13. Opolski 40 405 40 395 34 701 5 694 10 10 0

14. Pi∏a 16 277 16 277 14 455 1 822 0 0 0

15. Podkarpacki 34 925 33 813 32 888 925 1 112 1 112 0

16. Podlaski 22 502 21 952 17 506 4 446 550 550 0

17. Poznaƒ 56 270 56 270 42 562 13 708 0 0 0

18. S∏upsk 12 235 12 235 11 763 472 0 0 0

19. Sudecki 56 864 56 864 65 864 0 0 0 0

20. Szczecin 52 526 52 526 49 537 2 989 0 0 0

21. Âlàski 98 283 97 591 96 145 1 446 692 692 0

22. Âwi´tokrzyski 19 017 18 975 18 432 543 42 42 0

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 25 328 24 677 20 300 4 377 651 651 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 38 391 38 226 34 159 4 067 165 165 0

25. Wroc∏aw 58 653 58 653 57 685 968 0 0 0

26. Zielona Góra 29 177 29 177 21 582 7 595 0 0 0

Ogó∏em 966 960 961 981 841 475 120 506 4 979 4 682 297

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie
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Tabela 5. 
Powierzchnia dzia∏ek Rodzinnych Ogrodów Dzia∏kowych (w ha)

1. Bydgoszcz 1 242,98 1 238,27 810,26 428,01 4,71 4,71 0,00

2. Częstochowa 319,58 315,80 163,52 152,28 3,78 3,78 0,00

3. Elbląg 400,61 400,61 380,45 20,16 0,00 0,00 0,00

4. Gdańsk 1 862,29 1 861,43 1 708,81 152,62 0,86 0,86 0,00

5. Gorzów Wlkp. 593,43 593,43 583,58 9,85 0,00 0,00 0,00

6. Kalisz 754,07 753,47 626,42 127,05 0,00 0,00 0,00

7. Koszalin 904,52 904,52 869,27 35,25 0,00 0,00 0,00

8. Legnica 1 377,03 1 377,03 1 230,12 146,91 0,00 0,00 0,00

9. Lublin 1 123,17 1 109,77 947,71 162,06 13,40 13,40 0,00

10. Łódzki 1 592,86 1 591,70 1 197,12 394,58 1,16 1,16 0,00

11. Ma∏opolski 1 136,40 1 131,70 866,50 265,20 4,70 4,70 0,00

12. Mazowiecki 2 947,70 2 932,92 1 956,66 976,26 14,78 8,78 0,00

13. Opolski 1 384,32 1 384,04 1 190,10 193,94 0,28 0,28 0,00

14. Pi∏a 559,08 559,08 496,39 62,69 0,00 0,00 0,00

15. Podkarpacki 1 326,47 1 284,22 1 249,07 35,15 42,25 42,25 0,00

16. Podlaski 799,91 763,80 560,56 203,24 36,11 36,11 0,00

17. Poznaƒ 2 049,57 2 049,57 1 442,15 607,42 0,00 0,00 0,00

18. S∏upsk 474,43 474,43 456,19 18,24 0,00 0,00 0,00

19. Sudecki 1 698,30 1 698,30 1 698,30 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Szczecin 2 076,34 2 076,34 1 961,56 114,78 0,00 0,00 0,00

21. Âlàski 3 289,88 3 271,49 3 209,77 61,72 18,39 18,39 0,00

22. Âwi´tokrzyski 619,27 618,75 596,44 22,31 0,52 0,52 0,00

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 940,00 919,00 756,00 163,00 21,00 21,00 0,00

24. Warmiƒsko-Mazurski 1 322,90 1 322,90 1 063,07 259,83 0,00 0,00 0,00

25. Wroc∏aw 1 873,00 1 873,00 1 824,00 49,00 0,00 0,00 0,00

26. Zielona Góra 1 149,50 1 149,50 823,66 325,84 0,00 0,00 0,00

Ogó∏em 33 817,61 33 655,07 28 667,68 4 987,39 162,54 156,54 6,00

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie
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1. Bydgoszcz 232 229 135 94 3 3 0

2. Częstochowa 82 80 48 32 2 2 0

3. Elbląg 106 106 100 6 0 0 0

4. Gdańsk 360 359 322 37 1 1 0

5. Gorzów Wlkp. 104 104 100 4 0 0 0

6. Kalisz 190 189 168 21 1 1 0

7. Koszalin 138 138 134 4 0 0 0

8. Legnica 319 319 303 16 0 0 0

9. Lublin 239 234 209 25 5 5 0

10. Łódzki 429 427 355 72 2 2 0

11. Ma∏opolski 386 378 316 62 8 8 0

12. Mazowiecki 584 570 388 182 14 10 4

13. Opolski 301 301 265 36 0 0 0

14. Pi∏a 99 99 95 4 0 0 0

15. Podkarpacki 270 256 246 10 14 14 0

16. Podlaski 121 117 96 21 4 4 0

17. Poznaƒ 385 385 313 72 0 0 0

18. S∏upsk 63 63 62 1 0 0 0

19. Sudecki 607 607 607 0 0 0 0

20. Szczecin 352 352 333 19 0 0 0

21. Âlàski 924 916 898 18 8 8 0

22. Âwi´tokrzyski 149 147 143 4 2 2 0

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 251 231 190 41 20 20 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 244 244 208 36 0 0 0

25. Wroc∏aw 420 420 416 4 0 0 0

26. Zielona Góra 234 234 179 55 0 0 0

Ogó∏em 7 589 7 505 6 629 876 84 80 4

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Tabela 6. 
Liczba terenów Rodzinnych ogrodów Działkowych
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Zgod nie Uchwa łą nr 11/95 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 24 sierp nia 1995r
. w spra wie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w Pol skim
Związ ku Dział kow ców po wo ła na zo sta ła trzy stop nio wa
służ ba in struk tor ska na wszyst kich szcze blach or ga ni za -
cyj nych Związ ku tj.: in struk to rzy ogro do wi, okrę go wi 
i kra jo wi.

Za kres dzia ła nia dla in struk to rów po szcze gól nych stop -
ni okre śla ją wy tycz ne sta no wią ce za łącz nik do uchwa ły 
nr 11/95 Pre zy dium KR PZD z dnia 24 sierp nia 1995r.

In struk to rzy ogro do wi po wo ły wa ni są przez za rzą dy
ro dzin nych ogro dów dział ko wych spo śród wie lo let nich,
do świad czo nych i od po wied nio prze szko lo nych dział kow -
ców a obo wiąz ki swo je peł nią spo łecz nie. Dzia łal ność in -
struk to rów ogro do wych SSI fi nan so wa na jest z Fun du szu
Oświa to we go za rzą dów ROD (§ 131 Re gu la mi nu ROD). 

In struk tor ogro do wy re ali zu je dzia ła nia okre ślo ne 
w § 128 Re gu la mi nu ROD, a w szcze gól no ści:

1. Pro wa dzi in struk taż w za kre sie:
a. za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek,
b. upra wy ro ślin,
c. ochro ny ro ślin,
d. na wo że nia ro ślin
e. ochro ny śro do wi ska.
2. Or ga ni zu je po ka zy z za kre su:
a. upra wy gle by,
b. tech ni ki sa dze nia drzew i krze wów owo co wych i

ozdob nych,
c. cię cia i prze świe tla nia drzew i krze wów owo co wych i

ozdob nych,
d. na wo zów i tech ni ki ich sto so wa nia,
e. środ ków ochro ny ro ślin dla ro dzin nych ogro dów dział -

ko wych, po trzeb, tech ni ki i za sad ich sto so wa nia na dział ce,
f. eko lo gii w upra wie dzia łek.
3. Wdra ża re gu la min ROD i wy da je za le ce nia do ty czą -

ce je go sto so wa nia.
4. Pro pa gu je wie dzę i oświa tę ogrod ni czą po przez:
a. or ga ni zo wa nie pre lek cji i szko leń dla dział kow ców,
b. roz pro wa dza nie li te ra tu ry i pra sy ogrod ni czej, szcze -

gól nie wy daw nictw związ ko wych i mie sięcz ni ka „dział -
ko wiec”,

c. prze ka zy wa nie in for ma cji o wszel kich no wo ściach
ogrod ni czych.

5. Utrzy mu je kon tak ty ze sta cja mi che micz no -rol ni czy -
mi oraz kwa ran tan ny i ochro ny ro ślin, szko ła mi ogrod ni -
czy mi i uczel nia mi, ośrod ka mi do radz twa rol ni cze go oraz
in ny mi pla ców ka mi w za leż no ści od po trzeb. 

Zgod nie z §129 Re gu la mi nu ROD in struk to rzy bio rą
udział w prze glą dach sta nu za go spo da ro wa nia ogro du 

i dzia łek oraz pra cach ogro do wych ko mi sji kon kur so wych,
przed kła da ją za rzą do wi wnio ski w spra wach za go spo da -
ro wa nia i mo der ni za cji ogro du i dzia łek, dzia łal no ści szko -
le nio wej i za opa trze nio wej oraz uczest ni czą w po sie dze -
niach za rzą du i ko mi sji pro ble mo wych, na któ rych oma -
wia ne są spra wy za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro du
i dzia łek oraz za gad nie nia ogrod ni cze i szko le nio we. Dzia -
ła nia Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w tym in struk to -
rów ogro do wych w za kre sie upo wszech nia nia wie dzy
or ga ni za cyj nej i oświa ty ogrod ni czej po win ny mieć na
uwa dze do pro wa dze nie do po wsta nia no wo cze snych, pra -
wi dło wo za go spo da ro wa nych ogro dów i dzia łek. No wo -
cze sne za go spo da ro wa nie dzia łek i ogro dów dział ko wych
za le ży od po zio mu wie dzy ogrod ni czej dział kow ców, 
a tak że ich wie dzy or ga ni za cyj nej i zna jo mo ści prze pi sów
związ ko wych.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców do ko -
na ła ana li zy wy ni ków ba da nia an kie to we go prze pro wa -
dzo ne go wśród in struk to rów kra jo wych i okrę go wych
pod czas Re jo no wych Kon fe ren cji Szko le nio wych. 

An kie to wa ni pod kre śla li ogrom ną ro lę służ by in struk -
tor skiej w upo wszech nia niu wie dzy ogrod ni czej sy gna li -
zu jąc jed no cze śnie pro ble my wy ni ka ją ce z bra ku współ-
pra cy po mię dzy in struk to ra mi ogro do wy mi a za rzą da -
mi ROD. Pod kre śla no, że in struk to rzy ci trak to wa ni są
przez za rzą dy ROD z lek ce wa że niem a ich dzia ła nia są nie -
zau wa ża ne i nie do ce nia ne. In struk to rzy ogro do wi na po ty -
ka ją w swo jej co dzien nej pra cy na pro ble my wy ni ka ją ce 
z bra ku do stę pu do ta blic in for ma cyj nych, bra ku do stę pu 
i nie do sta tecz ne go wy po sa że nia in struk to rów w nie zbęd ne
w pra cy in struk tor skiej na rzę dzia i po mo ce oraz li te ra tu rę
fa cho wą. Ist nie je po trze ba pod nie sie nia ran gi SSI i zwięk -
sze nia ak tyw no ści in struk to rów po przez umoż li wie nie im
udzia łu w szko le niach, kon fe ren cjach or ga ni zo wa nych na
szcze blu okrę go wym. 

Zgod nie z §130 Re gu la mi nu ROD Za rząd zo bo wią za ny
jest do stwo rze nia od po wied nich wa run ków do pra cy in -
struk to rom ogro do wym Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej,
za pew nia jąc im:

1) ko rzy sta nie z ta blic in for ma cyj nych w ogro dzie,
2) bez płat nie wy daw nic twa związ ko we, w tym mie sięcz -

nik „dział ko wiec”,
3) udział w szko le niach or ga ni zo wa nych przez okrę go -

we za rzą dy i Kra jo wą Ra dę.
Kra jo wa Ra da do ce nia jąc ro lę in struk to rów SSI przy po -

mi na za rzą dom ROD o obo wiąz ku ob ję cia opie ką i po mo -
cą in struk to rów ogro do wych oraz wy po sa że nia ich 
w nie zbęd ny sprzęt i li te ra tu rę związ ko wą.

A. Gu rzyń ska – Inst. ogrodn.

XV. OÂWIATA I PRACA INSTRUKTORSKA

1. Rola i znaczenie instruktora ogrodowego SSI w ogrodzie



W ka˝dej ksià˝ce: za sa dy pro jek to wa nia, cha rak te ry sty ka ró˝nych
ty pów ogro dów, in for ma cje o do bo rze ro slin uwzgl´dniajàcym ich
prze zna cze nie, cha rak te ry sty ka po le ca nych ga tun ków i od mian,
po ra dy prak tycz ne.

Wydawnictwo „dzia∏kowiec”
poleca

„Pomys∏ na ogród” – seria

Ogród inspirowany naturà J. Stawicka, J. Struzik, 
M. Szymczak-Piàtek

Ogród ∏atwy w uprawie E. Chojnowska
Ogród na trudnym terenie A. Marosz

W ka˝dej ksià˝ce: wy czer pujàce cha rak te ry sty ki wie lu ga tun ków 
i od mian roÊlin, przyk∏ady ich za sto so wa nia w ró˝nych ty pach
ogro dów, wia do moÊci o pra wie i piel´gna cji, ochro na przed cho -
ro ba mi i szkod ni ka mi.

Trawy ozdobne G. Majtkowska, 
W. Majtkowski

Kwiaty jednoroczne i dwuletnie U. Puczel
Najpi´kniejsze byliny S. Szczepanik

W ka˝dej ksià˝ce: po cho dze nie oma wia nych ga tun ków roÊlin, war -
toÊcio we od mia ny, przyk∏ady za sto so wa nia i aran˝acji w ogro dzie,
wszyst ko o roz mna˝aniu i piel´gna cji, ochro na przed  choroba-
mi i szkod ni ka mi.

W ka˝dej ksià˝ce: wyglàd, bio lo gia i roz wój oma wia nych szkod ni -
ków, sie dli sko, tryb ˝ycia i zwy cza je, wy ma ga nia po kar mo we i
szko dli woÊç w ogro dzie, na tu ral ni wro go wie, zwal cza nie bio lo -
gicz ne i me cha nicz ne.

W ka˝dej ksià˝ce: w∏aÊciwoÊci lecznicze i od˝ywcze owoców,
najlepsze gatunki i odmiany, tajniki uprawy oraz piel´gnacja,
ochrona przed chorobami i szkodnikami, porady praktyczne,
przepisy kulinarne.

W ka˝dej ksià˝ce: g∏ów ne pro ble my z ró˝nych dzie dzin ogrod nic -
twa, krót kie po ra dy prak tycz ne z za kre su oma wia nych te ma tów,
in for ma cje dla poczàtkujàcych i doÊwiad czo nych ogrod ni ków,
prak tycz ne, przej rzy ste ry sun ki i ta be le, spo so by za po bie ga nia
wie lu pro ble mom.

Dalie D. Sochacki
Kosaçce J. Marcinkowski
Lilie J. Krause, 

K. Mynett
Magnolie P. Latocha
Piwonie B. Mika

Gryzonie St. Ignatowicz
Kret w ogrodzie St. Ignatowicz
Osy i szerszenie St. Ignatowicz
Szkodniki glebowe St. Ignatowicz
Âlimaki St. Ignatowicz

Preparaty roÊlinne H. Legutowska
Problemy z oczkiem wodnym M. Bogus∏awska, 

A. Wilkaniec
Przewodnik po nawozach Z. Jarosz
Wszystko o kompoÊcie Z. Jarosz

Borówka wysoka K. Smolarz
Cytrusy K. Goller
Grusze D. Kruczyƒski
Jab∏oƒ Z. Gruca
Leszczyna M. Wojciechowska
Owocowe rarytasy Z. Gruca
Porzeczki i agrest J. Gwozdecki
Âliwy G. Hodun
WinoroÊl R. MyÊliwiec

„Pi´kny ogród” – seria

„Królowe ogrodów” – seria

„Nieproszeni goÊcie” – seria

„Porady praktyczne” – seria

„Owocowy ogród” – seria

Wszystkie ksià˝ki Wydawnictwa „dzia∏kowiec” dost´pne:
– w ksi´garniach, w salonach EMPiK, 
– w sprzeda˝y wysy∏kowej w Klubie Ksià˝ki Ogrodniczej/kupon zamówienia w ka˝dym nr „dzia∏kowca”,
– telefonicznie (0 22) 620 60 22, fax: (0 22) 654 62 37

www.dzialkowiec.com.pl


