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Prawa dla Dzia∏kowców!

Kra jo wa Ra da PZD wy ra ża swo je obu rze nie po stę po -
wa niem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry za -
skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go sześć prze pi sów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a na stęp nie
za skar żył ca łą usta wę. W ten bez pre ce den so wy i nie spo -
ty ka ny spo sób po sta no wio no roz pra wić się z pra wa mi 
– przy słu gu ją cy mi z wo li usta wo daw cy – mi lio no wi pol -
skich ro dzin. Pod po zo rem tro ski o „czy stość” obo wią zu -
ją ce go pra wa pod wa ża się ca ły sys tem sta no wią cy opar cie
dla ist nie nia i roz wo ju nie mal pię ciu ty się cy ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w Pol sce. Z te go wzglę du dzia ła nia
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go trud no nie po -
strze gać ja ko zmie rza ją ce do uni ce stwie nia po nad 110-let -
nie go pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Z ogrom nym smut kiem na le ży przyj mo wać fakt, że nie -
kwe stio no wa ny au to ry tet Są du Naj wyż sze go zo stał za -
przę gnię ty do wal ki z eme ry ta mi, ren ci sta mi, bez ro-
bot ny mi i mło dy mi ro dzi na mi na do rob ku, czy li dział kow -
ca mi. Od dwu dzie stu lat nie uda je się ich wy ru go wać z te -
re nów, któ re za mie ni li w pięk ne ogro dy słu żą ce nie tyl ko
śro do wi sku dział ko we mu, ale rów nież ca łym spo łecz no -
ściom lo kal nym. W tym cza sie sto so wa no roz ma ite me to -
dy, aby prze jąć owe te re ny, lecz pró by te oka zy wa ły się
za wsze nie sku tecz ne z uwa gi na ogrom ną de ter mi na cję 
i in te gra cję dział kow ców, któ rzy w ra mach wła sne go
Związ ku sta li zde cy do wa nie na stra ży swo ich praw za pi -
sa nych obec nie w usta wie o ROD. Wie lo krot nie sta ra no
się zdys kre dy to wać Zwią zek i usta wę, a na wet pod ję to
sze reg ini cja tyw le gi sla cyj nych zmie rza ją cych do uchy le -
nia usta wy o ROD oraz li kwi da cji PZD i na cjo na li za cji
wspól ne go ma jąt ku dział kow ców. Każ da z tych prób koń -
czy ła się jed nak nie po wo dze niem z uwa gi na po wszech -
ny opór śro do wi ska dział ko we go, któ re jed no znacz nie
opo wia da się za nie na ru szal no ścią usta wy o ROD, co wy -
ni ka z 620 ty się cy pod pi sów zło żo nych przez dział kow -
ców na spe cjal nych li stach po par cia. 

Ten po tęż ny głos spo łecz ny po wstrzy mał fron tal ne 
i bez po śred nie ata ki na pra wa dział kow ców, lecz nie za -
koń czył prób ich za ne go wa nia. Od pra wie ro ku za ob ser -
wo wać moż na oso bli we dzia ła nia nie któ rych or ga nów
kon sty tu cyj nych. Wzmo żo ną ak tyw ność co do ogrod nic -
twa dział ko we go prze ja wiał za rów no Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich oraz Naj wyż sza Izba Kon tro li. Naj wy raź -
niej dzia ła nia tych in sty tu cji nie przy nio sły za mie rzo nych

efek tów, bo wiem za nie cha ły dal szych kro ków, a swo je po -
stę po wa nie roz po czął Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze -
go, któ ry za skar żył sześć za pi sów usta wy o ROD.
Dziw nym przy pad kiem wszyst kie po wyż sze or ga ny po -
sia da ją nie ogra ni czo ną kom pe ten cję do za skar ża nia prze -
pi sów do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Na su wa się więc
po dej rze nie, że in ten syw nie szu ka no pre tek stu do pod wa -
że nia obec ne go sys te mu funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Wszak ini cja ty wa Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go w isto cie zmie rza do ce lu, któ ry
od dwu dzie stu lat bez sku tecz nie pró bu ją osią gnąć prze -
ciw ni cy ogrod nic twa dział ko we go, czy li uchy le nia usta wy
i li kwi da cji Związ ku ja ko głów nych prze szkód do prze ję -
cia te re nów za ję tych przez dział kow ców.

Za skar że nie 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 od po -
cząt ku wzbu dza ło ne ga tyw ne emo cje w śro do wi sku
dział ko wym. Trud no bo wiem zro zu mieć, cze mu aku rat
ten or gan wy stą pił z tym wnio skiem. Wszak spra wy do ty -
czą ce ogro dów dział ko wych rzad ko są roz pa try wa ne
przez Sąd Naj wyż szy, a gdy są już przed mio tem roz po -
zna nia, to ni gdy nie wy wo ły wa ły żad nych kon tro wer sji.
Po nad to wśród pier wot nie za skar żo nych prze pi sów kwe -
stio no wa no sze reg istot nych upraw nień dział kow ców,
m.in. przy słu gu ją cą im od ręb ną wła sność ma jąt ku usy tu -
owa ne go na użyt ko wa nej dział ce oraz pra wa osób bli skich
do prze ję cia dział ki po zmar łym dział kow cu. Wy wo ła ło
to ogrom ny pro test w ogro dach i ca łym Związ ku. Re agu -
ją wszyst kie struk tu ry PZD – wal ne ze bra nia, za rzą dy 
i ko mi sje sta tu to we w ogro dach, a tak że okrę go we za rzą -
dy oraz okrę go we ko mi sje re wi zyj ne i roz jem cze, jak rów -
nież Kra jo wa Ra da, Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na i Kra jo -
wa Ko mi sja Roz jem cza. Tak że po szcze gól ni dział kow cy
nie kry ją obu rze nia, któ re wy ra ża ją w licz nych wy stą pie -
niach in dy wi du al nych i zbio ro wych, gdzie sta ją w obro nie
za skar żo nych za pi sów usta wy o ROD. W su mie już bli sko
1.600 li stów, sta no wisk i ape li tra fi ło do Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, par -
la men ta rzy stów, Pre mie ra i człon ków Ra dy Mi ni strów.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że au tor wnio sku ani ra -
zu nie ra czył od po wie dzieć na ja kie kol wiek z po wyż szych
wy stą pień. Ten lek ce wa żą cy – czy wręcz po gar dli wy 
– sto su nek wo bec ca łe go śro do wi ska dział ko we go zna lazł
nie ste ty swo je po twier dze nie wraz z roz sze rze niem wnio -

STA NO WI SKO

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z dnia 23 wrze śnia 2010 r.

w spra wie zmia ny przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku z dnia 22 lu te go 2010 ro ku 
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i pod wa że nia wszyst kich praw dział kow ców wy ni ka ją cych

z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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sku po przez za skar że nie ca łej usta wy o ROD. W ten swo -
isty spo sób udzie lo no dział kow com od po wie dzi, pod wa -
ża jąc tym ra zem już wszyst kie ich pra wa wy ni ka ją ce 
z usta wy. Do dat ko wo za kwe stio no wa no bo wiem m.in.
zwol nie nia po dat ko we, pra wo do dział ki, ochro nę przed
rosz cze nia mi, a tak że pra wo do dział ki za mien nej oraz od -
szko do wa nia za wła sność w ra zie li kwi da cji ogro du. 

Pierw szy Pre zes uzna je więc, że wszyst kie te pra wa są
sprzecz ne z Kon sty tu cją i po win ny być uchy lo ne. Dział -
kow cy ma ją za tem po zo stać z ni czym. Au tor wnio sku nie
pro po nu je ni cze go w za mian. Mi lion pol skich ro dzin ma
więc z dnia na dzień za mie nić się w tzw. dzi kich lo ka to -
rów, któ rzy nie róż nią się ni czym od bez dom nych sa mo -
wol nie zaj mu ją cych opusz czo ne bu dyn ki. Tak więc 
w imię „czy sto ści” pra wa i zgod no ści z Kon sty tu cją zmie -
rza się do ogra bie nia dział kow ców z praw słusz nie na by -
tych, łącz nie z wła sno ścią ma jąt ku znaj du ją ce go się na ich
dział kach. Naj wy raź niej te pra wa są „gor sze” i moż na je
dep tać bez ogra ni czeń, gdyż ich na ru sze nie to wi docz nie
nic in ne go jak przy wra ca nie wła ści wej rów no wa gi kon -
sty tu cyj nej. Jest do praw dy zdu mie wa ją ce z ja ką ła two ścią
moż na pod wa żyć pra wo przy ję te w de mo kra tycz nym pro -
ce sie le gi sla cyj nym, któ ry pod le ga kon tro li spo łecz nej.
Oka zu je się bo wiem, że każ da usta wa przy ję ta przez Par -
la ment i pod pi sa na przez Pre zy den ta mo że zo stać za kwe -
stio no wa na, mi mo że re gu lu je waż ny wy ci nek ży cia
spo łecz ne go i de ter mi nu je pra wa ogrom nej rze szy oby -
wa te li. Głos za in te re so wa nych jest z ko lei zu peł nie igno -
ro wa ny, a wszel kie pro te sty i ape le są al bo zby wa ne
mil cze niem, al bo też trak to wa ne ja ko ob ra za ma je sta tu 
i przy kład nie ka ra ne. 

Jak bo wiem ina czej trak to wać za skar że nie ca łej usta wy
jak nie w ka te go riach swo iste go od we tu? Czy na praw dę
tak wy bit ny au to ry tet praw ny mu siał od cze kać po nad pół
ro ku, aby się w koń cu zre flek to wać, że w isto cie na le ży
pod wa żyć ca łą usta wę, a nie tyl ko sześć jej za pi sów? Prze -
cież jest czymś nie spo ty ka nym, że by za skar żyć ca łą usta -
wę do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, i to po pię ciu la tach
jej obo wią zy wa nia. Trud no przy pusz czać, aby do pie ro te -
raz na stą pi ło na głe oświe ce nie i oka za ło się, że wszyst kie
prze pi sy na le ży wy rzu cić do ko sza. Wszak tak ja skra wa
sy tu acja na tych miast rzu ca się w oczy i jest oczy wi sta od
sa me go po cząt ku. Nie spo sób uznać, że by Sejm, Se nat
oraz Pre zy dent nie do strze gli tak ra żą cych na ru szeń, kie -
dy przyj mo wa no usta wę o ROD. Au tor wnio sku rów nież
przez okres nie mal pię ciu lat nie zgła szał żad nych za strze -
żeń. Dzi siaj zaś pod wa ża ca łą usta wę i żą da uchy le nia
wszyst kich praw dział kow ców, łącz nie z pra wem do dział -
ki, od ręb ną wła sno ścią na nie sień i zwol nie nia mi po dat ko -
wy mi. Ta ka ra dy ka li za cja po glą dów jest zdu mie wa ją ca 
i ka że po sta wić py ta nie, czy nie jest to for ma od we tu za
zbyt śmia łą po sta wę śro do wi ska dział ko we go, któ re za -
pro te sto wa ło prze ciw ko pró bie od bie ra nia ich fun da men -
tal nych praw. Do praw dy trud no by ło by na wet po my śleć,
że by w ta ki spo sób na czel ne or ga ny de mo kra tycz ne go

pań stwa pra wa ko rzy sta ły ze swo ich kon sty tu cyj nych
upraw nień. Ozna cza ło by to bo wiem, że tak chęt nie eks -
po no wa na kon cep cja bu do wy w Pol sce spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go jest czy stą fik cją.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Kra jo wa Ra da PZD uzna -
je, że ce lem wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest
prze kre śle nie ca łe go do rob ku wy pra co wa ne go przez kil -
ka po ko leń pol skich dział kow ców, łącz nie z osta tecz nym
znie sie niem wszyst kich przy słu gu ją cym im praw, dzię ki
któ rym w Pol sce funk cjo nu je i roz wi ja się ogrod nic two
dział ko we. Wszak Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
zgło sił rów nież wnio sek na wy pa dek, gdy by Try bu nał
Kon sty tu cyj ny nie uznał ko niecz no ści uchy le nia ca łej
usta wy o ROD. Za żą dał wów czas uchy le nia za rów no
prze pi sów pier wot nie za skar żo nych (łącz nie z pra wem od -
ręb nej wła sno ści dla dział kow ców), jak rów nież in nych
za pi sów usta wy o ROD, a w szcze gól no ści re gu la cji do -
ty czą cych li kwi da cji ogro dów oraz zwol nień po dat ko -
wych. W ten spo sób pod ję to zde cy do wa ną pró bę
po zba wie nia mi lio na pol skich ro dzin wszyst kich praw,
któ re za pew nia ją im spo koj ne ko rzy sta nie z upra wia nych
dzia łek. Te 300m2 sta no wi czę sto je dy ny do ro bek dział -
kow ców, któ rzy na le żą do naj uboż szych grup spo łecz -
nych. Uchy le nie ich pod sta wo wych gwa ran cji praw nych
wy ni ka ją cych z usta wy o ROD bę dzie rów no znacz ne 
z po zo sta wie niem dział kow ców bez żad nej ochro ny i na -
ra zi na utra tę użyt ko wa nych dzia łek. Nie ule ga wąt pli wo -
ści, że uwzględ nie nie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa prze-
kre śli de fi ni tyw nie pod sta wo we upraw nie nia śro do wi ska
dział ko we go, któ rych od zy ska nie sta nie się już nie moż li -
we. W ta kiej sy tu acji pol skie ogrod nic two dział ko we zo -
sta nie ska za ne na wy mar cie.

Dla te go też kie ru jąc się tro ską o za pew nie nie dal sze -
go ist nie nia ru chu dział ko we go, ist nie nia i roz wo ju
ogro dów oraz dzia łek dla ubo gich ro dzin po trze bu ją -
cych po mo cy, wzy wa my wszyst kich dział kow ców 
i struk tu ry Związ ku do wal ki o słusz ne pra wa i in te re -
sy dział kow ców, jak rów nież ogro dów po przez czyn ną
obro nę za gro żo nej usta wy o ROD. Tyl ko dzia ła jąc ra -
zem je ste śmy w sta nie za cho wać do ro bek i tra dy cje po -
nad stu let nie go pol skie go ru chu ogrod nic twa dział-
ko we go dla obec nych i przy szłych po ko leń dział kow -
ców. 

Ni niej sze sta no wi sko Kra jo wa Ra da PZD prze ka zu je
na stę pu ją cym ad re sa tom: Pre zy den to wi, Mar szał kom Sej -
mu i Se na tu, Pre ze so wi Ra dy Mi ni strów, Prze wod ni czą ce -
mu Par la men tu Eu ro pej skie mu, wszyst kim po słom i se na-
to rom oraz pol skim eu ro po słom, Pre ze so wi Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, Pierw sze mu Pre ze so wi Są du Naj wyż -
sze go, Mi ni stro wi In fra struk tu ry, Plat for mie Oby wa tel -
skiej, Pra wu i Spra wie dli wo ści, So ju szo wi Le wi cy De mo-
kra tycz nej, Pol skie mu Stron nic twu Lu do we mu, So cjal de -
mo kra cji Pol skiej, Stron nic twu De mo kra tycz ne mu, Kra jo -
wej Par tii Eme ry tów i Ren ci stów, Pol skiej Par tii So cja li s-
tycz nej, Sa mo obro nie RP, Pre zy dium oraz ra dom wo je -
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wódz kim OPZZ, Związ ko wi Na uczy ciel stwa Pol skie go,
NSZZ So li dar ność, NSZZ So li dar ność 80, Pol ska Par tia
Pra cy, Unia Pra cy, Par tia Zie lo nych, NSZZ Sier pień 80,

Pol ska Par tia Ko biet, związ kom za wo do wym bran żo wym,
Związ ko wi Miast Pol skich, or ga ni za cjom spo łecz nym. 

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

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2010 ro ku

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję ciem po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Re fe rat Pre ze sa Związ ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac -

kie go:
„Ak tyw ność struk tur Związ ku w obro nie usta wy o ROD

oraz za da nia Związ ku”. 
5. Oce na wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor czych

w ROD w 2010 r. – ma te riał pi sem ny
6. Wy bo ry sa mo rzą do we.

7. Szko le nie osób ubie ga ją cych się o przy dział dział ki 
w ROD – ma te riał pi sem ny

8. Sta no wi sko w spra wie SSI.
9. Rosz cze nia do grun tów ROD.
10. Dys ku sja.
11. Za twier dze nie uchwał Pre zy dium KR PZD.
12. Pod ję cie uchwał.
13. Spra wy róż ne.
14. Za koń cze nie ob rad.

I. XVII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

1. Informacja

1. Wie sław Sa wic ki (OZ Pod la ski) – Prze wod ni czą cy
2. Jó zef Brzo zow ski (OZ Ślą ski)
3. Syl we ster Chę ciń ski (OZ Po znań)
4. Grze gorz Oracz (OZ Ma zo wiec ki)

5. Ma rian Pa siń ski (OZ Zie lo na Gó ra)
6. Ma rian Pra czyk (OZ Pi ła)
7. Jó zef Ro ma now ski (OZ Szcze cin)
8. Kry sty na Wiel gus (OZ Ma ło pol ski)

Dnia 23 wrze śnia br. w War sza wie od by ło się XVII po sie dze nie KR PZD. Przy ję to na stę pu ją cy po rzą dek ob rad:

Kra jo wa Ra da do ko na ła wy bo ru ko mi sji uchwał i wnio sków w skła dzie:

Wpro wa dze nia do ko nał Pre zes PZD Eu ge niusz Kon -
drac ki, któ ry wy gło sił re fe rat pt. „Ak tyw ność struk tur
Związ ku w obro nie usta wy o ROD oraz za da nia Związ -
ku”. Pre zes PZD po świę cił znacz ną część swo je go wy stą -
pie nia ak tu al nej sy tu acji dział kow ców i Związ ku wy ni-
ka ją cej ze zmia ny przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go swo je go wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go po przez za skar że nie ca łej usta wy o ro dzin nych ogro-
dach dział ko wych. W tym za kre sie Kra jo wa Ra da do ko -
na ła sto sow nej oce ny i przy ję ła spe cjal ne sta no wi sko, 
w któ rym okre śli ła to dzia ła nie ja ko pró bę po zba wie nia
mi lio na pol skich ro dzin ich ele men tar nych praw, dzię ki
któ rym nie mal pięć ty się cy ogro dów słu ży dzi siaj naj -
uboższym człon kom spo łe czeń stwa. Z te go wzglę du Kra -

jo wa Ra da we zwa ła „wszyst kich dział kow ców i struk tu ry
Związ ku do wal ki o słusz ne pra wa i in te re sy dział kow ców,
jak rów nież ogro dów po przez czyn ną obro nę za gro żo nej
usta wy o ROD”. Pod czas XVII po sie dze nia po ru szo no
rów nież waż ną kwe stię do ty czą cą uczest nic twa Związ ku 
i dział kow ców w zbli ża ją cych się wy bo rach sa mo rzą do -
wych. W swo im sta no wi sku Kra jo wa Ra da za le ci ła dział -
kow com i struk tu rom PZD więk szą ak tyw ność w wy-
bo rach po przez licz niej szy udział w gło so wa niu oraz
umiesz cza nie na li stach wy bor czych naj lep szych kan dy -
da tów – dział kow ców. Uzna no bo wiem, że śro do wi sko
dział ko we po win no być re pre zen to wa ne we wła dzach sa -
mo rzą do wych ja ko gru pa oby wa te li za an ga żo wa nych 
w pro wa dze niu urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nych, ja ki -
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mi są ro dzin ne ogro dy dział ko we. Po za tym te ma tem,
Kra jo wa Ra da pod su mo wa ła te go rocz ną kam pa nię spra -
woz daw czo-wy bor czą w ROD oraz wy zna czy ła kie run ki
dzia ła nia i obo wiąz ki or ga nów PZD do ty czą ce szko-
le nia osób ubie ga ją cych się o przy dział dział ki, a tak że
oce ni ła zna cze nie, do ko na nia oraz wy zna czy ła za da nia
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej ce lem pod nie sie nia ran -
gi i lep sze go wy ko rzy sta nia tej waż nej służ by. Kra jo wej

Ra dzie zo stał rów nież przed sta wio ny ak tu al ny stan rosz -
czeń w sto sun ku do grun tów ROD i za gro że nia z te go ty -
tu łu dla dział kow ców i Związ ku. W tym za kre sie Kra jo wa
Ra da pod ję ła uchwa łę, w któ rej okre śli ła kon kret ne za da -
nia dla struk tur PZD ma ją cych na ce lu zin ten sy fi ko wa nie
dzia łań zmie rza ją cych do ochro ny ogro dów i dział kow -
ców przed rosz cze nia mi skie ro wa nych do grun tów za ję -
tych przez ROD.

2. Referat Prezesa Zwiàzku Eugeniusza Kondrackiego

Sza now ni Ze bra ni!
Dzi siej sze po sie dze nie Kra jo wej Ra dy od by wa my 

w wy jąt ko wo trud nym cza sie, kie dy to po raz ko lej ny ca -
łe śro do wi sko pol skich dział kow ców zo sta ło zmu szo ne do
wal ki o za cho wa nie swo ich ogro dów i pod sta wo wych
praw. Na prze strze ni ostat nich dwu dzie stu lat wie lo krot nie
ogrod nic two dział ko we by ło nie ustan nie ata ko wa ne. Dzię -
ki na szej de ter mi na cji i jed no ści po tra fi li śmy obro nić
ogro dy dział ko we oraz pra wa przy słu gu ją ce dział kow -
com. Ze szło rocz ny I Kon gres PZD uka zał si łę i in te gra cję
pol skie go ru chu dział ko we go, któ ry jed nym gło sem opo -
wie dział się za za cho wa niem usta wy o ROD oraz dal szym
roz wo jem ogrod nic twa dział ko we go w ra mach jed nej, sil -
nej or ga ni za cji spo łecz nej zdol nej sku tecz nie re pre zen to -
wać oraz bro nić in te re sów pol skich dział kow ców.

Kon gres oka zał się ogrom nym suk ce sem, gdyż za koń -
czył nie chlub ny roz dział otwar tej i fron tal nej woj ny 
z ogro da mi dział ko wy mi. Mie li śmy na dzie ję, że ten wy -
raź ny głos mi lio na pol skich ro dzin zo sta nie wresz cie usza -
no wa ny i usta ną wresz cie ata ki na nasz ruch. Wy da rze nia
ostat nie go ro ku, a zwłasz cza z po przed nich mie się cy do -
wo dzą, że te ocze ki wa nia oka za ły się płon ne. Ob ser wu je -
my no wą for mę dzia ła nia. An ga żu je się roz ma ite in sty-
tu cje i or ga ny pu blicz ne, któ re po dej mu ją dzia ła nia wy -
mie rzo ne prze ciw ko dział kow com i ich or ga ni za cji. W ten
spo sób uak tyw ni ła się Naj wyż sza Izba Kon tro li, or ga ny
bu dow la ne, Ge ne ral ny In spek tor Ochro ny Da nych Oso -
bo wych oraz Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Gdy się jed -
nak oka za ło, że in sty tu cje te nie wy ka za ły po waż nych
nie pra wi dło wo ści w dzia łal no ści Związ ku, ko lej ny or gan
pu blicz ny prze jął ini cja ty wę i naj wy raź niej po sta no wił
sku tecz nie za koń czyć spra wę. 

Oto bo wiem w mar cu br. do wie dzie li śmy się, że Pierw -
szy Pre zes Są du Naj wyż sze go Lech Gar doc ki zło żył 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 sze ściu za pi sów usta wy o ROD.
Wnio sek ten zmie rza do uchy le nia trzo nu usta wy i za gra -
ża pod sta wo wym pra wom dział kow ców. Pod wa żo no na -

wet prze pi sy, któ re gwa ran tu ją dział kow com za rów no ty -
tuł praw ny do użyt ko wa nych dzia łek, jak rów nież wła -
sność ma jąt ku usy tu owa ne go na tych dział kach. Tyl ko
dzię ki tym prze pi som dział kow cy po strze ga ni są ja ko oso -
by praw nie wła da ją ce swo imi dział ka mi, jak i znaj du ją -
cym się tam do byt kiem (al ta na mi, na sa dze nia mi itp.).
Uchy le nie tych prze pi sów ro dzi więc za sad ną oba wę, że
dział kow cy prze sta ną być trak to wa ni ja ko praw ni użyt -
kow ni cy i wła ści cie le, a zo sta ną zre du ko wa ni do ka te go -
rii tzw. „dzi kich lo ka to rów”, co mo że do pro wa dzić do
uprzed mio to wie nia nie mal mi lio na dział ko wych ro dzin.
Zu peł nie igno ru je się przy tym wo lę pol skich dział kow -
ców, któ rzy wy raź nie opo wie dzie li się za nie na ru szal no -
ścią usta wy o ROD, skła da jąc w tej spra wie 619 ty się cy
pod pi sów pod sto sow nym ape lem.

Tak re pre zen ta tyw ny głos spo łecz ny jest jed nak lek ce -
wa żo ny. Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa wy wo łał na stęp ne
pró by uchy la nia ko lej nych praw dział kow ców. Już bo -
wiem 10 czerw ca br. Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny 
w Bia łym sto ku za skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
art. 24 usta wy o ROD. Prze pis ten chro ni ogro dy i dział -
kow ców przed rosz cze nia mi osób trze cich. Zwal nia mia -
no wi cie dział kow ców od po no sze nia ne ga tyw nych kon -
se kwen cji ta kich rosz czeń, a w szcze gól no ści zwro tu nie -
ru cho mo ści. W ostat nich la tach art. 24 ochro nił ty sią ce
dział kow ców przed nie chyb ną li kwi da cją oraz utra tą użyt -
kowa nej dział ki. Prze pis ten za koń czył krzyw dzą cą prak -
ty kę, gdzie to użyt kow ni cy dzia łek po no si li wszel kie kon-
se kwen cje wa dli wych de cy zji np. wy własz cze niu. Oka -
zu je się więc, że tak spra wie dli we i wy wa żo ne roz wią za -
nie rów nież zo sta ło oce nio ne ja ko nie kon sty tu cyj ne. 

Jest zdu mie wa ją ce, że wszyst kie pra wa dział kow ców są
tak sta now czo zwal cza ne. Pró bu je się roz mon to wać ca ły
sys tem praw ny re gu lu ją cy funk cjo no wa nie ogro dów. Za -
po mi na się o szcze gól nej ro li i funk cji ROD bę dą cych
prze cież urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej i trak tu je
się ogro dy wy łącz nie ja ko tym cza so we roz wią za nie, któ -
re na le ży jak naj szyb ciej za stą pić in ną for mą przy no szą -

„Ak tyw ność struk tur Związ ku w obro nie usta wy o ROD oraz za da nia Związ ku”
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cą wła ści cie lom grun tów więk sze ko rzy ści eko no micz ne.
Przy kro, że ta ka kon cep cja od po wia da wie lu śro do wi -
skom w na szym kra ju, gdyż po zwa la za spo ko ić ich par ty -
ku lar ne in te re sy. Nie dzi wi więc, że w ostat nim cza sie
uak tyw ni ły się tzw. sto wa rzy sze nia ogro dów dział ko -
wych, któ re od lat sta wia ją so bie za cel za własz cza nie do -
rob ku dział kow ców, aby za pro wa dzić w ogro dach swo je
po rząd ki. Cho dzi przede wszyst kim o do pusz cze nie 
w ROD moż li wo ści za miesz ki wa nia, bu dow nic twa do -
mów oraz pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. Ta kie
są głów ne ce le tych sto wa rzy szeń, bę dą cych w isto cie ni -
czym in nym jak zbie ra ni na mi garst ki osób, któ re nie gdyś
pró bo wa ły pod szy wać się pod dział kow ców i prze kształ -
cić swo je dział ki w te re ny bu dow la ne i ko mer cyj ne. 
Z tych po wo dów spo łecz no ści ogro do we wy klu czy ły ich
ze swo je go gro na, wo bec cze go obec nie – pod wznio sły -
mi ha sła mi o wol no ści i de mo kra cji – sta ra ją się usank -
cjo no wać swo je bez pra wie po przez zmia nę uwie ra ją cych
ich prze pi sów. Stąd ich po stu la ty o uchy le niu usta wy 
o ROD oraz li kwi da cji PZD. Od daw na na wo łu ją też pu -
blicz nie do opo dat ko wa nia dział kow ców. Dzi siaj po kła -
da ją swo je na dzie je w cał ko wi tym znie sie niu praw
dział kow ców, upa tru jąc w tym szan sę za wład nię cia ogro -
da mi i za pro wa dze niu tam swo ich po rząd ków. Dla te go też
wi dać ostat nio wzmo żo ną ak tyw ność tych gru pek, któ re
sil nie lob bu ją w me diach, wśród po li ty ków oraz na wet 
u Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, aby uchy lić
usta wę o ROD, mi mo że jest to sprzecz ne z wo lą sa mych
dział kow ców.

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Sta no wi sko pol skie go śro do wi ska dział ko we go jest jed -

no znacz ne. Od mar ca nie usta ją sprze ci wy, pro te sty i sło -
wa obu rze nia wy ra ża ne przez dział kow ców w spra wie
wnio sku Pierw sze go Pre ze sa do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go. Re agu ją wszyst kie struk tu ry Związ ku – wal ne ze -
bra nia, za rzą dy i ko mi sje sta tu to we w ogro dach, a tak że
okrę go we za rzą dy oraz okrę go we ko mi sje re wi zyj ne i roz -
jem cze, jak rów nież Kra jo wa Ra da, Kra jo wa Ko mi sja Re -
wi zyj na i Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza. Dział kow cy tak że
nie kry ją obu rze nia i da ją te mu wy raz w licz nych wy stą -
pie niach in dy wi du al nych, jak i zbio ro wych. W ostat nich
ty go dniach re zo lu cje w tej spra wie pod ję li uczest ni cy Kra -
jo wych Dni Dział kow ca, okrę go wych i ogro do wych dni
dział kow ca w ca łym kra ju, któ rzy - re pre zen tu jąc pol skich
dział kow ców – sta nę li w obro nie za skar żo nych za pi sów
usta wy o ROD. Wy stą pie nia te są kie ro wa ne przede
wszyst kim do au to ra wnio sku, ale rów nież do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, par la men ta rzy stów, Pre mie ra i człon -
ków Ra dy Mi ni strów. Do mi nu je w nich prze ko na nie, że
po wyż szy wnio sek jest tyl ko pre tek stem do po szat ko wa -
nia do brej i po trzeb nej usta wy o ROD, któ ra sku tecz nie
za bez pie cza słusz ne pra wa dział kow ców i ich ogro dów.
Wy stą pie nia te tra fia ją rów nież do Kra jo wej Ra dy, któ ra
kon se kwent nie je pu bli ku je na ła mach Biu le ty nu In for ma -

cyj ne go oraz za miesz cza na swo jej stro nie in ter ne to wej.
Do dnia dzi siej sze go opu bli ko wa no bli sko 1.600 li stów,
sta no wisk i ape li. W ten spo sób głos dział kow ców za ta cza
co raz szer sze krę gi i da je świa dec two ich praw dzi wym po -
glą dom. Dział kow cy ma so wo wy ra ża ją swo je zbul wer so -
wa nie i sprze ciw wo bec pró by zli kwi do wa nia prze pi sów,
dzię ki któ rym pra wie mi lion pol skich ro dzin mo że god -
nie i spo koj nie wy po czy wać na swo ich dział kach.

Przez dłuż szy okres cza su tak ma so wa re ak cja po zo sta -
wa ła bez żad nej od po wie dzi ze stro ny au to ra wnio sku do
Try bu na łu. Do pie ro w ze szłym ty go dniu do tar ła do Kra -
jo wej Ra dy in for ma cja, że Pierw szy Pre zes zmie nił swój
wnio sek w ten spo sób, że za skar żył ca łą usta wę o ROD.
Tak więc po wie lu mie sią cach ocze ki wań pol scy dział -
kow cy do cze ka li się wresz cie od po wie dzi na swo je wy stą -
pie nia. Za miast wy co fa nia krzyw dzą ce go wnio sku – o co
za bie ga li – Pierw szy Pre zes uznał, że na le ży za kwe stio -
no wać wszyst kie pra wa, któ re obec nie przy słu gu ją dział -
kow com. Oka zu je się więc, że w de mo kra tycz nym
pań stwie pra wa nie war to wy ra żać swo ich po glą dów i bro -
nić wła snych praw, gdyż mo że się to spo tkać ze swo istym
od we tem. Sy gnał jest ja sny – na le ży sie dzieć ci cho. W ten
oso bli wy spo sób wła dze bu du ją spo łe czeń stwo oby wa tel -
skie. Uka ra no dział kow ców za to, że ośmie li li się upo -
mnieć o swo je in te re sy. W re zul ta cie już nie tyl ko pra wo
do wła sno ści na nie sień jest za gro żo ne, ale rów nież m.in.
tak fun da men tal ne upraw nie nia jak zwol nie nia po dat ko -
we, pra wo do dział ki, ochro na przed rosz cze nia mi osób
trze cich, pierw szeń stwo osób bli skich do dział ki po śmier -
ci dział kow ca, a tak że pra wo do dział ki za mien nej oraz
od szko do wa nia za wła sność w ra zie li kwi da cji ogro du.
Zmie rza się więc do uchy le nia wszyst kie go, co słu ży
utrzy ma niu ogro dów oraz przy czy nia się do ochro ny
dział kow ców. Świad czy o tym do bit nie tzw. żą da nie al -
ter na tyw ne zgło szo ne przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, któ ry nie ogra ni czył się tyl ko do za skar że -
nia ca łej usta wy o ROD, ale ase ku ru je się na wy pa dek,
gdy by Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie po dzie lił tak ra dy kal -
ne go sta no wi ska. W ta kiej sy tu acji za żą dał uchy le nia za -
rów no prze pi sów pier wot nie za skar żo nych (łącz nie 
z pra wem od ręb nej wła sno ści dla dział kow ców), jak rów -
nież in nych za pi sów usta wy o ROD, a w szcze gól no ści
re gu la cji do ty czą cych li kwi da cji ogro dów oraz zwol nień
po dat ko wych. Trud no za tem nie od nieść wra że nia, że
głów nym ce lem tej ini cja ty wy jest osta tecz ne znie sie nie
praw przy słu gu ją cym obec nie dział kow com, dzię ki któ -
rym w Pol sce funk cjo nu je i roz wi ja się ogrod nic two dział -
ko we. Ta smut na kon sta ta cja wy da je się praw dzi wa, je że li
zwa żyć, że w swo im wnio sku Pierw szy Pre zes kon se -
kwent nie igno ru je szcze gól ną ro lę i funk cję ro dzin nych
ogro dów dział ko wych ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu -
blicz nej. Ta za sad ni cza kwe stia jest tu klu czo wa, bo wiem
sta no wi pod sta wę dla wszyst kich praw dział kow ców, łącz -
nie ze zwol nie nia mi po dat ko wy mi. Dział ka jest spe cy ficz -
nym świad cze niem so cjal nym i jest prze zna czo na przede
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wszyst kim dla uboż szych grup spo łecz nych, jak eme ry -
tów, ren ci stów, bez ro bot nych i mło dych mał żeństw na do -
rob ku. Do pie ro spoj rze nie na usta wę o ROD w tym
świe tle po zwa la zro zu mieć isto tę i za sad ność roz wią zań
przy ję tych w usta wie. Wnio sko daw ca wo lał jed nak po mi -
nąć ten aspekt spra wy i oce niać ogro dy dział ko we ja ko
zwy kłe te re ny, któ re nie speł nia ją żad nych funk cji spo -
łecz nych.

Sza now ni Ze bra ni!
Na na szych oczach roz po czę to pro ces swo iste go roz bio -

ru do rob ku i praw pol skich dział kow ców. Dzi siaj mu si my
so bie od po wie dzieć na sze reg waż nych py tań. Jak ma my
się za cho wać w ob li czu tak po waż ne go za gro że nia? Ja kie
sta no wi sko po win ni śmy przy jąć? Ja kie ewen tu al nie kro -
ki na le ży roz wa żyć? Trze ba mieć świa do mość, że pusz -
czo no w ruch me cha nizm, któ ry ma znisz czyć ca ły sys tem
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Ja ko re pre zen tan ci
mi lio na dział ko wych ro dzin mu si my prze ciw dzia łać i wal -
czyć o ich słusz ne in te re sy. 

Pa mię taj my, że Zwią zek to zin te gro wa ni dział kow cy
sta no wią cy po tęż ną si łę spo łecz ną. Na sze śro do wi sko ma
ogrom ne po par cie spo łe czeń stwa. Ogro dy są po trzeb ne 
i słu żą mia stom i ich miesz kań com. Wspie ra nas wie le
ugru po wań po li tycz nych – SLD, PSL, Unia Pra cy. Z na -
szych do świad czeń wy ni ka, że rów nież licz na gru pa po -
słów PO po pie ra ro dzin ne ogro dy dział ko we. Ostat nio
jed no znacz ne go wspar cia udzie lił nam OPZZ, jak i wo je -
wódz kie struk tu ry tej or ga ni za cji. Mu si my jed nak da lej
szu kać ko lej nych so jusz ni ków dla na szej spra wy. Ko -
niecz ne sta je się zwłasz cza uzy ska nie po par cia w gmi nach
i in nych sa mo rzą dach. 

Pa mię taj my, że tyl ko dzia ła jąc ra zem przy sze ro kim po -
par ciu spo łecz nym je ste śmy w sta nie obro nić ogro dy dla
obec nych i przy szłych po ko leń. 

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Wy da rze nia ostat nich dni uza sad nia ją stwier dze nie, iż

w naj bliż szym cza sie bę dą się wa ży ły lo sy ca łe go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. W tej sy tu acji nie -
zmier nie waż ne sta je się, kto bę dzie po dej mo wał de cy zje
do ty czą ce ogro dów. Cho dzi nie tyl ko o roz strzy gnię cia,
któ re za pad ną w Try bu na le Kon sty tu cyj nym, a mo że 
i w Sej mie. Rów nie waż ne mo gą się oka zać de cy zje po -
dej mo wa ne na niż szych szcze blach or ga ni za cyj nych pań -
stwa, czy li w sa mo rzą dach lo kal nych. 

Nie przez przy pa dek, za skar ża jąc usta wę o ROD, Pierw -
szy Pre zes Są du Naj wyż sze go bar dzo chęt nie od wo łu je
się do rze ko me go kon flik tu in te re sów po mię dzy ogro da -
mi a gmi na mi. Znacz na część uza sad nie nia to do wo dze -
nie, że za skar że nie usta wy słu ży obro nie praw gmin,
na ru szo nych ja ko by przez usta wę o ROD. To po gwał ce nie
praw gmin wy ni kać ma z prze ka za nia te re nów ko mu nal -
nych w nie od płat ne użyt ko wa nie or ga ni za cji zrze sza ją cej
dział kow ców, a przez to po zba wie nia gmin do cho dów 

z ich ma jąt ku. Te za ta jest cał ko wi cie fał szy wa. Po mi ja
bo wiem za sad ni czą oko licz ność, a mia no wi cie, że gmi ny
ist nie ją od ok. 20 lat, zaś ogro dy dział ko we znacz nie dłu -
żej. 99% dział kow ców nie otrzy ma ło te re nów od gmin.
Wręcz prze ciw nie, grun ty za ję te przez ogro dy zo sta ły sko -
mu na li zo wa ne, bo by ły za ję te przez dział kow ców. Tak
więc gmi na sta ła się wła ści cie lem te re nów, gdy by ły one
już użyt ko wa ne przez ogro dy. 

Nie za leż nie od te go, każ dy kto zna fak tycz ne zna cze nie
i funk cje ogro dów dział ko wych, mu si przy znać, że nie ma
pod staw by twier dzić, iż ist nie nie ogro dów dział ko wych
jest sprzecz ne z ce la mi gmin. Od prze szło 100 lat na sze
ogro dy wro sły w kra jo braz pol skich miast i sta ły się ich
nie od łącz nym ele men tem. Ja ko te re ny zie lo ne, miej sca
wy po czyn ku i re kre acji słu żą spo łecz no ściom lo kal nym.
Sa mo rzą dow cy, wśród któ rych ma my licz nych przy ja ciół,
wie dzą o tym do brze. Dla te go wbrew te mu, co wy da je się
być jed nym z głów nych ar gu men tów uza sad nia ją cych za -
kwe stio no wa nie usta wy o ROD, ogro dy nie są ob cym cia -
łem w mia stach, a sa mo rząd dział kow ców nie blo ku je
roz wo ju gmin. Ow szem, nie zga dza my się na bez myśl ne
usu wa nie ogro dów, bę dą cych nie rzad ko ostat ni mi ob sza -
ra mi zie lo ny mi i prze zna cza nie ich te re nów pod ko lej ne
cen tra han dlo we, czy par kin gi. Ale czy rze czy wi ście na
tym ma po le gać roz wój miast? Ostat nie po wo dzie udo -
wod ni ły naj le piej, że wy be to no wa ne dziel ni ce bez te re -
nów zie lo nych są wręcz groź ne dla lu dzi. Cho ciaż by
dla te go ogro dy dział ko we, któ rych utrzy ma nie od by wa
się bez an ga żo wa nia środ ków pu blicz nych, są do sko na -
łym roz wią za niem, któ re go nie tyl ko nie na le ży zwal czać,
ale wręcz wspie rać w roz wo ju. 

Sza now ni Ze bra ni, 
Ko rzy ści pły ną ce dla spo łecz no ści lo kal nych z ist nie nia

ogro dów dział ko wych nie są jed nak do ce nia ne przez
wszyst kich. Na dal ist nie je gru pa osób, któ re uwa ża ją, iż
te re ny zaj mo wa ne przez ROD po win ny zo stać „uwol nio -
ne”. Uwol nio ne, czy li opróż nio ne przez dział kow ców 
i sko mer cja li zo wa ne. Gło sów ta kich nie bra ku je rów nież
wśród nie któ rych sa mo rzą dow ców. Przy kła dy z War sza -
wy, gdzie od kil ku lat w 170 pro ce sach mia sto do cho dzi
przed są da mi wy da nia przez PZD (a więc dział kow ców)
pra wie wszyst kich te re nów za ję tych przez ogro dy w sto -
li cy, z Bia łe go sto ku, w któ rym bro niąc praw dział kow ców
kil ka krot nie zna leź li śmy się już w spo rze z wła dza mi mia -
sta, do wo dzą jak istot ne znacz nie ma na sta wie nie osób
spra wu ją cych wła dzę w sa mo rzą dach do dział kow ców 
i ich ogro dów. 

Dla te go w nad cho dzą cych wy bo rach po win ni śmy do ło -
żyć wszel kich sta rań, aby w sa mo rzą dach lo kal nych za -
sia dło jak naj wię cej osób przy chyl nych idei ogrod nic twa
dział ko we go. Przy czym nie mo że my po zwo lić, aby – jak
zda rza ło się to wcze śniej - na sze pro ble my by ły im bli skie
wy łącz nie w okre sie kam pa nii i za po mi na li o nich na tych -
miast po elek cji. Przed mio to we trak to wa nie na sze go śro -
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do wi ska jest nie do za ak cep to wa nia. Kan dy da ci po now nie
ubie ga ją cy się o po par cie dział kow ców po win ni być spra -
wie dli wie roz li cze ni z re ali za cji swo ich przed wy bor czych
obiet nic i pro gra mów. 

Mu si my rów nież le piej wy ko rzy sty wać po ten cjał tkwią -
cy w na szej spo łecz no ści. W ogro dach, któ rych funk cjo no -
wa nie opar te jest o pra cę spo łecz nych dzia ła czy, do cho-
wa li śmy się wie lu lo kal nych li de rów. Dzia ła jąc na rzecz
ogro do wej spo łecz no ści udo wod ni li, że chcą i po tra fią pra -
co wać dla do bra ogó łu. Jest to ka pi tał ludz ki, któ ry nie po -
wi nien się mar no wać. Kto jak nie oni, zna ją pro ble my 
z ja kim spo ty ka ją się dział kow cy, a więc i le piej za dba ją 
o ich roz wią za nie. Ist nie je po trze ba więk sze go udzia łu
dział kow ców w wy bo rach w ro li kan dy da tów do władz
gmin, po wia tów i wo je wództw. Za da niem struk tur PZD 
– zwłasz cza na po zio mie lo kal nym – jest wy ło nie nie tych li -
de rów i wspar cie, za rów no pod czas sta rań o do bre miej sce
na li stach, jak i póź niej pod czas pro mo wa nia w wy bo rach. 

Sza now ni Ze bra ni, 
Na sze do świad cze nia wska zu ją, że utrzy my wa nie do -

brych re la cji z sa mo rzą da mi lo kal ny mi jest wa run kiem
ko niecz nym dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro dów.
Jest to moż li we tyl ko tam, gdzie we wła dzach znaj dą się
oso by zna ją ce i do ce nia ją ce zna cze nie ogro dów dział ko -
wych dla spo łecz no ści lo kal nej. Na szym obo wiąz kiem jest
za dba nie, aby po wy bo rach do sa mo rzą dów lo kal nych we -
szło jak naj wię cej osób, dla któ rych ogro dy dział ko we są
do brem, o któ re war to dbać i roz wi jać. Z ich po par ciem
bę dzie nam też ła twiej to czyć ba ta lię o na szą usta wę, czy -
li o gwa ran cję dla ist nie nia ogro dów w przy szło ści. 

Ko le żan ki i Ko le dzy,
W ro dzin nych ogro dach dział ko wych od by ły się w tym

ro ku wal ne ze bra nia spra woz daw czo – wy bor cze koń czą -
ce ka den cję or ga nów ogro do wych, a jed no cze śnie roz po -
czy na ją ce kam pa nię spra woz daw czo – wy bor czą w ca łym
Związ ku. Moż na po wie dzieć, że wal ne od by ły się we
wszyst kich ogro dach, w któ rych po win ny się od być. Bar -
dzo ma ła gru pa ogro dów, gdzie te wal ne się nie od by ły, to
w prze wa ża ją cej więk szo ści ROD, nad któ rych dal szym
lo sem win ny się po waż nie za sta no wić okrę go we za rzą dy.
Te ogro dy li czą wła ści wie od kil ku do kil ku na stu użyt -
kow ni ków i prak tycz nie nie funk cjo nu ją w nich or ga ny
Związ ku. Jed nak z przed ło żo nych przez okrę gi spra woz -
dań wy ni ka bar dzo po zy tyw na oce na ca łej kam pa nii spra -
woz daw czo – wy bor czej w ROD. Wal ne ze bra nia zo sta ły
do brze przy go to wa ne, pra wi dło wo zwo ła ne i prze pro wa -
dzo ne. Du żą ro lę w tym ma Kra jo wa Ra da, któ ra za opa -
trzy ła wszyst kie ROD w nie zbęd ne do prze pro wa dze nia
ze bra nia dru ki, za po śred nic twem okrę gów do star czy ła
kar ty pocz to we za wia do mień o wal nym w ilo ści dla
wszyst kich człon ków w ca łym kra ju, wy da ła i do star czy -
ła do za rzą dów i do okrę gów dla osób ob słu gu ją cych wal -
ne Po rad nik za wie ra ją cy wszyst kie nie zbęd ne do prze pro-

wa dze nia, wzo ry dru ków i uchwał, a tak że prak tycz ne po -
ra dy i in ter pre ta cje praw ne. 

Trze ba z peł nym za do wo le niem stwier dzić, że wal ne
wy peł ni ły swo je za da nia sta tu to we – za twier dzi ły spra -
woz da nia za rzą du i ko mi sji sta tu to wych, za twier dzi ły
spra woz da nia fi nan so we, uchwa li ły pla ny pra cy, pre li mi -
na rze fi nan so we i nie zbęd ne opła ty na po trze by ROD, 
a przede wszyst kim dział kow cy w spo sób de mo kra tycz ny
wy bra li za rzą dy, ko mi sje re wi zyj ne i roz jem cze na no wą
czte ro let nią ka den cje oraz de le ga tów na przy szło rocz ne
okrę go we zjaz dy.

W wy ni ku wy bo rów na stą pi ły du że zmia ny za rów no 
w skła dach za rzą dów jak i ko mi sji re wi zyj nych i roz jem -
czych. Wy bra no wie lu no wych pre ze sów za rzą dów i prze -
wod ni czą cych ko mi sji. W du żej czę ści ogro dów na stą pi ły
praw dzi we po ko le nio we zmia ny – ode szło, ze wzglę du na
ogra ni czo ne już moż li wo ści, wie lu za słu żo nych dzia ła czy,
któ rzy wła sno ręcz nie bu do wa li ogro dy, or ga ni zo wa li je 
i przez ostat nie dwa dzie ścia lat czyn nie wal czy li o za cho -
wa nie ogro dów, o pra wa dział kow ców, o Zwią zek. Z te go
miej sca na le żą im się sło wa po dzię ko wa nia za wkład 
w roz wój i obro nę ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na -
szym kra ju. 

O do brej pra cy za rzą dów i po zy tyw nej oce nie dział kow -
ców niech świad czy to, że tyl ko w kil ku przy pad kach na
bli sko 5000 wal nych ze brań nie udzie lo no ab so lu to rium
ustę pu ją ce mu za rzą do wi.

Pod czas tej kam pa nii za no to wa no też ne ga tyw ne zja wi -
ska, o czym świad czą uchwa ły okrę go wych za rzą dów 
i choć by ły one wręcz mar gi nal ne, je śli cho dzi o ska lę 
w sto sun ku do wszyst kich wal nych, to jed nak nie moż na
ich nie za uwa żyć, bo trze ba z te go wy cią gnąć wnio ski na
przy szłość. Okrę go we za rzą dy na ple nar nych po sie dze -
niach stwier dza ły nie waż ność wal nych ze brań, któ re od -
by ły się nie zgod nie z pra wem związ ko wym, lub nie
wy peł ni ły obo wiąz ków sta tu to wych. Głów na przy czy na
stwier dze nia nie waż no ści wal nych ze brań to nie wy bra nie
or ga nów PZD w ROD, lub usta le nie i wy bór or ga nów 
w skła dach mniej szych licz bo wo, niż prze wi du je nasz sta -
tut. Unie waż nio ne wal ne ze bra nia nie wy bra ły w ogó le or -
ga nów PZD, al bo nie wy bra ły ko mi sji roz jem czej, czy
re wi zyj nej ROD, a tak że usta la no np. że za rząd bę dzie li -
czył 3 oso by i ty le wy bie ra no, pod czas gdy mi ni mum sta -
tu to we wy no si 5 osób. Stwier dze nie nie waż no ści wal ne go
ze bra nia ozna cza w prak ty ce, że to ze bra nie się nie od by -
ło, a człon kom or ga nów w ROD wy ga sły man da ty, dla te -
go po wo ły wa no za rzą dy ko mi sa rycz ne, aby zgod nie ze
sta tu tem po now nie zwo łać wal ne ze bra nie spra woz daw -
czo-wy bor cze. 

Tak że pod czas te go rocz nych wal nych ze brań, choć 
w du żo mniej szej ska li niż w ro ku ubie głym, okrę go we
za rzą dy zmu szo ne by ły unie waż nić uchwa ły sprzecz ne 
z pra wem związ ko wym. Co zna mien ne nie zgod ne z pra -
wem uchwa ły do ty czą cią gle tych sa mych za gad nień, 
a do dat ko wo po wta rza ją się co ro ku w tych sa mych ogro -
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dach. Naj czę ściej ta kie uchwa ły do ty czą wpro wa dze nia
na dział kow ców kar pie nięż nych, uchwa le nia do dat ko -
wych, nie miesz czą cych się w kom pe ten cjach wal ne go
opłat np. za wjazd i par ko wa nie na te re nie ogro du, usta la -
nie wy so ko ści za rob ków dla pre ze sa za rzą du ROD, księ -
go wej, go spo da rza, pod czas gdy wal ne uchwa la tyl ko pu lę
środ ków prze zna czo nych na ten cel. In ne uchwa ły
sprzecz ne z pra wem to np. usta le nie wy so ko ści opła ty in -
we sty cyj nej dla no wych człon ków, pod czas gdy jest to
kom pe ten cja za rzą du ROD, al bo zwol nie nie człon ków za -
rzą du ROD z pra cy na rzecz ogro du. Czy też z opła ty na
rzecz ogro du do koń ca ka den cji. 

Okrę gi skru pu lat nie wy ła py wa ły ta kie uchwa ły i je unie -
waż nia ły, jed nak jest to sy gnał na przy szłość, że trze ba le -
piej szko lić człon ków za rzą dów ROD, a tak że sta ran niej
do bie rać ze spo ły ob słu gu ją ce wal ne ze bra nia z ra mie nia
OZ. Ma my sy gna ły, że część osób zu peł nie nie spraw dzi -
ła się pod czas te go rocz nych ze brań.

Sza now ni Ze bra ni,
Prze strze ga nie usta wy Pra wo bu dow la ne jest w na szych

ogro dach po wszech ne. Oczy wi ście wie my o tym i jest to
nie sły cha nie do kucz li we dla Związ ku i ogro dów, że są
przy pad ki ła ma nia przez dział kow ców pra wa bu dow la ne -
go i bu do wa al tan prze kra cza ją cych do pusz czal ne nor my
po wierzch ni i wy so ko ści. Sta no wi sko Związ ku w tej spra -
wie by ło i jest nie zmien ne – sa mo wo la bu dow la na to ra -
żą ce na ru sze nie pra wa, za któ re po win no się sto so wać
naj su row sze sank cje sta tu to we. Bar dzo zde cy do wa nia
wkra cza ją obec nie do ogro dów Po wia to wi In spek to rzy
Nad zo ru Bu dow la ne go. Naj ła god niej sza de cy zja do ty czą -
ca po nadnor ma tyw nej al ta ny to na kaz do pro wa dze nia do
wy mia rów zgod nych z pra wem. Naj czę ściej to na kaz roz -
biór ki, a więc ogrom ne kosz ty dla dział kow ca.

Ko lej nym do kucz li wym dla ogro dów i Związ ku zja wi -
skiem, w wie lu przy pad kach po wią za nym z po nadnor ma -
tyw ny mi al ta na mi, jest za miesz ki wa nie na dział ce. Choć
bar dzo nie licz nie wy stę pu je, jest wi docz ne, przy spa rza
kon flik tów w ogro dzie, ale rów nież jest po wo dem me dial -
nych ata ków na Zwią zek, gdy pró bu je eg ze kwo wać pra -
wo. Sta no wi sko Związ ku nie mo że być in ne niż wy ni -
ka ją ce z usta wy o ROD – dział ka nie słu ży za spo ka ja niu
po trzeb miesz ka nio wych, nie w tym ce lu po wsta wa ły 
i funk cjo nu ją ogro dy. Po przez za miesz ki wa nie na dział -
kach, ta kie cza sa mi moż na od nieść wra że nie, pró bu je się
w nie któ rych re gio nach kra ju, a ści ślej w nie któ rych mia -
stach, roz wią zać pro ble my miesz ka nio we spo łe czeń stwa.
Jest to bar dzo szko dli we zja wi sko i bar dzo szko dli wa po -
li ty ka – w ten spo sób moż na tyl ko znisz czyć ogro dy i ca -
ły ruch ogrod nic twa dział ko we go.

Ko le żan ki i Ko le dzy,
W bie żą cym ro ku od no to wu je my du ży wzrost od wo łań

od uchwał pre zy diów okrę go wych za rzą dów. Trze ba jed -
nak za zna czyć, że jest znacz nie mniej za skar żo nych

uchwał, w któ re in ge ro wa ło by Pre zy dium KR PZD. 
W więk szo ści okrę gi do brze roz po zna ją spra wy i wła ści -
wie je roz strzy ga ją. Nie ste ty na dal ma my przy kła dy dzie -
dzin spra wia ją cych du że trud no ści za rzą dom ROD 
i okrę go wym za rzą dom. Na le ży do nich przede wszyst -
kim ca ły kom pleks spraw zwią za nych ze zmia ną użyt -
kow ni ka dział ki. Po ja wia się tu bar dzo trud ny pro blem
przy dzia łu dział ki po roz wo dzie i wła ści wej oce ny – ko -
mu ma być po zo sta wio na dział ka. Nie ste ty mi mo wie lo -
krot nych wy ja śnień na ła mach związ ko wych me diów,
na dal przy roz strzy ga niu te go ty pu spraw za rzą dy ROD, 
a nie kie dy i OZ po sił ku ją się wy ro ka mi są du o po dzia le
ma jąt ku by łych mał żon ków. Ta ki wy rok nie ma żad ne go
zna cze nia dla de cy zji ko mu na le ży przy dzie lić dział kę. In -
ne pro ble my wy twa rza ne są przez za rzą dy ROD, a to le ru -
ją je i chcą sank cjo no wać praw nie nie któ re OZ. Przy kład
to za twier dze nie przez pre zy dium OZ zmia ny pla nu za -
go spo da ro wa nia ROD sank cjo nu ją ce go pry wat ne furt ki
dział kow ców w ogro dze niu ze wnętrz nym. 

Nie bez piecz ne w skut kach są też de cy zje za rzą dów
ROD, któ re w przy szło ści mo gą skut ko wać du żą od po -
wie dzial no ścią fi nan so wą – do ty czy to w szcze gól no ści
nie sto so wa nia się do wy mo gów pi sem nej re zy gna cji 
z użyt ko wa nia dział ki oboj ga mał żon ków. Przy dzie le nie
dział ki no we mu użyt kow ni ko wi na pod sta wie zrze cze nia
tyl ko jed ne go mał żon ka mo że w efek cie unie waż nie nia
tej uchwa ły skut ko wać rosz cze niem fi nan so wym dział -
kow ca, któ re mu ta dział ka zo sta ła przy dzie lo na, a na stęp -
nie zo stał unie waż nio ny przy dział.

Spo ty ka my się też z in ny mi błę da mi i to ze stro ny OZ,
gdy spra wy bę dą ce w ich kom pe ten cji prze ka zu ją do okrę -
go wej ko mi sji roz jem czej. Go rzej, gdy ta spra wa zo sta ła
jesz cze przez tę ko mi sję roz pa trzo na, bo mu si in ge ro wać
Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza i ca łą pro ce du rę trze ba za -
czy nać od po cząt ku. Nie po trzeb nie an ga żu je się or ga ny
Związ ku, wy dłu ża czas roz po zna nia spra wy i w kon se -
kwen cji pod wa ża się za ufa nie do moż li wo ści roz strzy -
gnię cie spra wie dli wie da nej spra wy przez or ga ny
Związ ku. Są to co praw da rzad kie przy pad ki, ale nie słu -
żą one do brze na szej spra wie.

Jesz cze jed na dzie dzi na na szej dzia łal no ści wy ma ga tu -
taj omó wie nia dla te go, że tak że nie przy spa rza nam przy -
ja ciół, a wręcz prze ciw nie. Mo wa tu o skar gach i za ża-
le niach. W ROD wy stę pu ją naj czę ściej kon flik ty do ty czą -
ce za go spo da ro wa nia dzia łek, gra nic dzia łek i ich po -
wierzch ni, a tak że spra wy opłat wy ni ka ją cych z uchwał
wal ne go ze bra nia i za me dia. Kon flik ty są naj czę ściej
efek tem nie prze strze ga nia pra wa związ ko we go do ty czą -
ce go za go spo da ro wa nia dział ki – na sa dze nia przy sa mym
ogro dze niu dział ki, al ta na przy le ga ją ca do ogro dze nia są -
sia da, kom po stow nik na gra ni cy dział ki itp., a tak że sa -
mo wol ne zaj mo wa nie te re nów ogól nych ogro du – ale jek
pla ców, po sze rza nie dział ki o część wol nej są sied niej
dział ki. Przez la ta to le ro wa no ta ki stan i sa mo wo lę. Zmia -
na za rzą du, a naj czę ściej no wi są sie dzi, któ rzy do ma ga ją
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się przy wró ce nia wła ści wych gra nic i po wierzch ni dział -
ki, wy wo łu ją nie za do wo le nie i re ak cję obron ną. Nie któ re
kon flik ty są siedz kie są już na ta kim eta pie eska la cji, że 
w za sa dzie dla żad nej ze stron nie ma już miej sca w ogro -
dzie. Mu si my jed nak z ca łą od po wie dzial no ścią stwier -
dzić, że w więk szo ści przy pad ków spra wy po win ny się
skoń czyć na szyb kim, zde cy do wa nym i zgod nym z pra -
wem związ ko wym dzia ła niem. Brak re ak cji, za nie cha nie,
to le ro wa nie ła ma nia pra wa za wsze w kon se kwen cji mu si
do pro wa dzić do eska la cji kon flik tu i w efek cie ob ra ca się
prze ciw ko Związ ko wi. 

To nie jest za da le ko idą cy wnio sek, lu dzie, gdy nie znaj -
du ją żad ne go od ze wu ze stro ny Związ ku, żad nej po mo cy
w roz wią za niu spra wy, sta ją się co raz bar dziej agre syw ni
i za czy na ją do cho dzić swych, cza sem wąt pli wych praw,
po za Związ kiem wi niąc oczy wi ście za wszyst ko Zwią zek.
Me dia chęt nie pod chwy tu ją ta kie te ma ty i z osob ni ka jaw -
nie ła mią ce go pra wo ro bią mę czen ni ka tłam szo ne go przez
okrut ny Zwią zek. Okrut ny, bo chce eg ze kwo wać pra wo. 

Nie twórz my więc sa mi tych mę czen ni ków po przez nie -
udol ne za ła twia nie naj prost szych ludz kich spraw, po przez
za nie cha nie i za nie dby wa nie obo wiąz ków, nie przy spa -
rzaj my so bie prze ciw ni ków wśród dział kow ców, któ rzy
chcą do cho dzić swo ich słusz nych ra cji. Każ da spra wa
win na być bez stron nie zba da na i roz strzy gnię ta – je śli
dział ko wiec ma ra cję, tą ra cję na le ży mu przy znać i wy -
eg ze kwo wać obo wią zu ją ce pra wo. Je śli nie ma ra cji trze -
ba tak że uza sad nić, aby wie dział dla cze go nie ma ra cji. 

Naj gor sza w ta kich spra wach jest bez czyn ność na to 
w obec nej sy tu acji, ale tak na praw dę ni gdy nie po win ni -
śmy po zwo lić. Wszyst kie or ga ny Związ ku słu żyć ma ją
swym człon kom, nie na od wrót i o tym po win ni wszy scy
pa mię tać i tym się kie ro wać.

Sza now ni Ze bra ni, 
W sy tu acji wy wo ła nej wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj -

wyż sze go nie zmier nie waż nym za gad nie niem po zo sta je
stan praw ny te re nów ROD. Pro blem ten od lat jest jed -
nym z naj istot niej szych za gad nień w dzia ła niach PZD,
dzię ki cze mu mo że my się po chwa lić po waż ny mi suk ce sa -
mi w tej ma te rii. 

W opar ciu o usta wę o pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych z 1981 r., a w szcze gól no ści o jej no we lę z 23
czerw ca 1995 r., oraz usta wę o ROD Pol ski Zwią zek
Dział kow ców prze jął w użyt ko wa nie wie czy ste po nad
63% grun tów ogro dów. By ło to moż li we nie tyl ko dzię ki
za pi som usta wy, ale rów nież ol brzy mie mu na kła do wi pra -
cy dzia ła czy w ogro dach i okrę gach, któ rzy zgro ma dzi li
sto sow ne do ku men ty i prze ko na li wła dze gmin lub przed -
sta wi cie li Skar bu Pań stwa do pod pi sa nia umów od da ją -
cych te re ny w użyt ko wa nie wie czy ste or ga ni za cji
dział kow ców, czy li de fac to dział kow com. Nie moż na też
za po mi nać o spo łecz nych pie nią dzach, po cho dzą cych ze
skła dek człon ków Związ ku, któ re wy da no by sfi na li zo -
wać te dzia ła nia. 

Ko lej ną gru pą ogro dów, do któ rych te re nów po sia da my
ty tuł praw ny ujaw nio ny w księ gach wie czy stych, są te
prze ję te na pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nych lub ak -
tów no ta rial nych w użyt ko wa nie zwy kłe. Tu rów nież po -
ko nu jąc prze szko dy praw ne, a nie rzad ko zwy kłą nie chęć
ludz ką, uda ło się nam do pro wa dzić do sa tys fak cjo nu ją cej
sy tu acji, któ ra za bez pie cza pra wa dział kow ców.

Po zo sta je jed nak ol brzy mia licz ba ok. 20% ogro dów,
któ rych te re nów nie uda ło się nam do dzi siaj prze jąć w
użyt ko wa nie wie czy ste ani zwy kłe, ogro dów funk cjo nu ją -
cych wy łącz nie dzię ki za pi som usta wy o ROD. Ta usta wa
kon ty nu uje bo wiem ich ochro nę, ja ko daw nych pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych. Bez za pi sów usta wy oraz
wspar cia ze stro ny Związ ku, dział kow cy z ta kich ROD by -
li by zda ni wy łącz nie na ła skę wła ści cie li te re nów, zwy kle
gmin. O tym, ja ki los by ich spo tkał, gdy by nie usta wa 
i Zwią zek, świad czy cho ciaż by sy tu acja w War sza wie,
gdzie w sto sun ku do pra wie wszyst kich ogro dów mia sto
wy stą pi ło z żą da niem wy da nia nie ru cho mo ści użyt ko wa -
nych od dzie się cio le ci, ja ko by bez ty tu łu praw ne go. 

Pa ra dok sem jest, iż kło po ty te do ty czą głów nie ogro -
dów ist nie ją cych naj dłu żej. Za ło żo ne jesz cze przed 
II Woj ną Świa to wą lub tuż po woj nie, z uwa gi na zmia ny
sta nu praw ne go lub zwy kły upływ cza su, nie mo gą wy -
ka zać się sto sow ny mi do ku men ta mi do te re nów. Czy to
jed nak ozna cza, iż dział kow ców z ta kich ogro dów ma my
po rzu cić? Mo im zda niem nie. Do tych czas Zwią zek za -
wsze sta wał w obro nie dział kow ców do sa me go koń ca i
tak po win no być na dal. Nie moż na za po mi nać, że dział -
kow cy ani PZD nie po no szą wi ny za sy tu ację ogro dów 
o tzw. nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym. Dla te go uwa -
ża li śmy i uwa ża my na dal, że za pi sy usta wy o ROD chro -
nią ce dział kow ców z ta kich ogro dów są spra wie dli we
spo łecz nie. To jest dla nas pod sta wo wą ka te go rią przy ich
oce nie i z przy kro ścią stwier dza my, że ta kiej re flek sji za -
bra kło w roz wa ża niach I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ -
ry za skar żył usta wę o ROD do Try bu na łu.

Fakt skie ro wa nia usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go nie prze są dza jesz cze o ni czym. Dla te go uwa żam, iż
nie za leż nie od sy tu acji wy wo ła nej skar gą, Zwią zek na dal
po wi nien po dej mo wać sta ra nia w ce lu dal sze go re gu lo -
wa nia sy tu acji praw nej ROD, tak jak to czy nił do tych czas. 

Sza now ni Ze bra ni, 
Mi mo sil ne go ty tu łu praw ne go PZD do grun tów za ję -

tych przez ROD, Zwią zek od wie lu lat zma ga się z pro ble -
mem rosz czeń. By li wła ści cie le, ich spad ko bier cy, ale
tak że oso by praw ne wy stę pu ją o na tych mia sto we opusz -
cze nie grun tów oraz usu nię cie z nich ma jąt ku dział kow -
ców i Związ ku. Po nad to oso by wy stę pu ją ce z rosz cze -
nia mi żą da ją od Związ ku za pła ty wie lo mi lio no wych od -
szko do wań za rze ko me bez u mow ne ko rzy sta nie z grun -
tów.

Ta ki stan rze czy spo wo do wa ny jest przede wszyst kim
błę da mi ad mi ni stra cji pu blicz nej, od któ rej Zwią zek w do -
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brej wie rze otrzy my wał grun ty na urzą dze nie ogro dów
dział ko wych. Co raz czę ściej Zwią zek do wia du je się, że
ak ty praw ne do ty czą ce pra wa PZD do grun tu obar czo ne są
wa da mi praw ny mi bo urzęd ni cy nie do peł ni li for mal no ści
praw nych czy też po stę po wa nie w spra wie wy własz cze nia
nie ru cho mo ści od by ło się za ra żą cym na ru sze niem prze -
pi sów pra wa. 

Te za nie dba nia i dzia ła nia nie zgod ne z pra wem są obec -
nie przy czy ną ma so wych rosz czeń kie ro wa nych pod ad re -
sem Związ ku i je go człon ków. Do ty czą głów nie grun tów
ROD przed wo jen nych i po wo jen nych, za kła da nych przez
za kła dy pra cy, MON, PKP, związ ki wy zna nio we oraz jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Nie po ko ją ca jest dla
Związ ku wciąż ro sną ca licz ba rosz czeń zgła sza nych przez
oso by fi zycz ne. 

W okre sie dwóch ostat nich lat, aż 32 spra wy (na 43) za -
koń czy ły się ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi dla Związ ku
– ko niecz no ścią zwro tu grun tu i li kwi da cją ca ło ści al bo
czę ści ROD. W sto sun ku do 35 ROD o po wierzch ni ob ję -
tej rosz cze niem po nad 76 ha i licz bie dzia łek 1759 zo sta -
ły zgło szo ne no we rosz cze nia. Mi mo wy trwa łej wal ki
PZD, Zwią zek mu si bo ry kać się z zo bo wią za nia mi fi nan -
so wy mi z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tu. 
W ostat nim cza sie, Kra jo wa Ra da PZD zmu szo na by ła
par ty cy po wać w kosz tach na by cia pra wa wła sno ści grun -
tu, zaj mo wa ne go w ca ło ści przez ROD „Re laks 27” w Po -
zna niu. W tym przy pad ku za kup był je dy nym roz wią-
za niem re gu la cji sta nu praw ne go grun tu, zwią za nym 
z rosz cze niem spół dziel ni mle czar skiej. Ta kich sy tu acji 
w kra ju jest nie ste ty wię cej. 

Zwią zek we wszyst kich spra wach pro wa dzi ak tyw ną
obro nę ogro dów na dro dze ad mi ni stra cyj nej i są do wej.
Ogrom ne zna cze nie w po stę po wa niach rosz cze nio wych
ma art. 24 usta wy o ROD, któ ry wpro wa dza za sa dę, że
za spo ko je nie rosz czeń mo że tyl ko na stę po wać po przez za -
pła tę od szko do wa nia bądź za pew nie nie nie ru cho mo ści za -
mien nej, a skut ki rosz czeń ob cią ża ją wła ści cie la grun tu.
Ten za pis usta wy o ROD nie tyl ko od da la od Związ ku
rosz cze nia, ale i prze no si wszel kie kon se kwen cje na de cy -
den tów, któ rzy w prze szło ści z na ru sze niem pra wa prze -
ka za li grun ty pod ROD. Nie po win no bu dzić wąt pli wo ści,
że od po wie dzial ny jest ten kto za wi nił. W ten spo sób, art.
24 nie tyl ko chro ni ma ją tek i pra wa dział kow ców na by te
w do brej wie rze, ale rów nież za bez pie cza dal sze ist nie nie
ROD. Dla te go tak nie zro zu mia łe jest dla Związ ku oraz ca -
łej spo łecz no ści dział ko wej wy stą pie nie WSA w Bia łym -
sto ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z za py ta niem 
o zgod ność art. 24 z Kon sty tu cją RP. Uchy le nie art. 24
usta wy o ROD do pro wa dzi do skrzyw dze nia ty się cy dział -

kow ców z ROD ob ję tych rosz cze nia mi, któ rzy dzia ła jąc 
w za ufa niu do wła dzy pu blicz nej za go spo da ro wy wa li
swo je dział ki. Zo sta ną rów nież po gwał co ne kon sty tu cyj -
ne stan dar dy w za kre sie ochro ny praw na by tych i wła sno -
ści pry wat nej. 

Na le ży rów nież za uwa żyć, że za spo ka ja nie rosz czeń
zgła sza nych do grun tów ROD, z po mi nię ciem za pi su art.
24 usta wy o ROD bę dzie od by wa ło się kosz tem i za
krzyw dą dział kow ców, któ rzy sta no wią jed ną z naj uboż -
szych grup na sze go spo łe czeń stwa. Już te raz or ga ny ad mi -
ni stra cyj ne i są do we na ka zu ją ce zwrot nie ru cho mo ści 
– bez wie dzy i udzia łu PZD – za po mi na ją cał ko wi cie 
o pra wach dział kow ców i Związ ku do od szko do wań za
na sa dze nia, na nie sie nia oraz in fra struk tu rę ogro du. To sa -
mo do ty czy otrzy ma nia te re nu za mien ne go, na od two rze -
nie no we go ROD. Z te goż po wo du roz wią za nia przy ję te
w usta wie o ROD są naj sku tecz niej szym środ kiem praw -
nym obro ny praw dział kow ców i Związ ku przed rosz cze -
nia mi ze stro ny osób trze cich i na le ży o nie wal czyć. 

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Sta je my w ob li czu za kwe stio no wa nia wszyst kich praw

dział kow ców i ogro dów za pi sa nych w usta wie o ROD.
Zna cze nie tej usta wy naj le piej od da je licz ba pra wie pię ciu
ty się cy ogro dów dział ko wych w Pol sce. Bez do brych re gu -
la cji praw nych i sil nej or ga ni za cji zdol nej bro nić in te re sów
i praw dział kow ców, więk szość ogro dów do słow nie znik -
nę ła by z po wierzch ni zie mi. Ta ka per spek ty wa jest – nie -
ste ty – co raz bar dziej re al na. Bez pre ce den so we dzia ła nia
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go uka zu ją, że po sta -
no wio no osta tecz nie za ne go wać pod sta wo we pra wa mi -
lio no we go śro do wi ska pol skich dział kow ców. Nie wy da je
się dzie łem przy pad ku fakt, że zmie rza się do kład nie do
te go sa me go ce lu, któ ry PiS kil ka krot nie pró bo wał bez sku -
tecz nie osią gnąć. Tu ca ły czas cho dzi o li kwi da cję usta wy
i Związ ku, czy li dwóch prze szkód na dro dze do swo bod -
ne go przej mo wa nia grun tów za ję tych przez ogro dy. 

Od po nad 110 lat ogrod nic two dział ko we słu ży naj uboż -
szym człon kom spo łe czeń stwa i ca łym spo łecz no ściom
miej skim. Tyl ko od nas za le ży, czy obro ni my nasz ruch 
i do ro bek kil ku po ko leń pol skich dział kow ców przed cał -
ko wi tym uni ce stwie niem. Ma my obo wią zek sta nąć 
w obro nie war to ści i in te re sów mi lio na pol skich ro dzin,
któ re dzię ki ogro dom mo gą ra zem god nie wy po czy wać.
Dzi siaj mu si my jed no znacz nie sprze ci wić się wszel kim
pró bom nisz cze nia na sze go ru chu wbrew wo li śro do wi -
ska dział ko we go. 

Dzi siaj mu si my pod jąć de cy zje, któ re za wa żą o dal szym
lo sie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.  
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Oce na zo sta ła spo rzą dzo na na pod sta wie ma te ria łów do -
star czo nych przez okrę go we za rzą dy przed sta wia ją cych
ni żej wy mie nio ne za gad nie nia te ma tycz ne

1. Dzia ła nia OZ przed wal ny mi ze bra nia mi – ze spół
do ob słu gi wal nych ze brań, szko le nie osób ob słu gu ją -
cych ter mi narz wal nych ze brań.

Zgod nie z Uchwa łą Nr 2/XIII/2009 KR PZD z dnia 
26 li sto pa da 2009 r. w każ dym OZ po wo ła ne zo sta ły ze -
spo ły do ob słu gi wal nych ze brań. We wszyst kich 26 okrę -
go wych za rzą dach bar dzo po waż nie po trak to wa no kam -
pa nię spra woz daw czo -wy bor czą w ogro dach. Na ogół 
w skład ze spo łu ob słu gu ją ce go wcho dzi li człon ko wie
Pre zy dium OZ, czę sto tak że człon ko wie OZ, okrę go wych
ko mi sji roz jem czych i re wi zyj nych, a tak że pra cow ni cy
biur OZ. Ze spo ły li czy ły od kil ku na stu – OZ w Go rzo -
wie Wlkp. 11 - oso bo wy ze spół, do kil ku dzie się ciu osób
– OZ Ma zo wiec ki 81 - oso bo wy ze spół, OZ Łódz ki 
52 - oso bo wy ze spół.

Du ża część okrę go wych za rzą dów prze pro wa dzi ła dwa
ro dza je szko leń, na któ rych prze szko le ni zo sta li człon ko -
wie or ga nów w ROD i oso by wy zna czo ne do ob słu gi wal -
nych ze brań. Oma wia no naj waż niej sze spra wy zwią za ne
z ze bra nia mi. Nie któ re OZ nie in for mo wa ły czy prze pro -
wa dzo no szko le nia. Na wy róż nie nie jed nak za słu gu je 
z pew no ścią OZ w Pi le, gdzie w li sto pa dzie 2009 r. prze -
pro wa dzo no 8 na rad z pre ze sa mi za rzą dów ROD, a na
prze ło mie stycz nia i lu te go 2010 r. 5 ko lej nych na rad 
w spra wie pra wi dło we go zwo ła nia i przy go to wa nia wal -
nych ze brań. Uczest ni cy szko leń i na rad wy po sa ża ni by li
w ma te ria ły na wal ne ze bra nia opra co wa ne przez KR
PZD, w tym wy tycz ne, wzo ry uchwał i. in. 

Za rzą dy ROD usta la ły ter mi ny wal nych ze brań, a okrę -
go we za rzą dy opra co wa ły har mo no gram ob słu gi dla ze -
spo łu, przy dzie la jąc ob słu gę da ne go wal ne go ze bra nia
kon kret ne mu człon ko wi ze spo łu.

2. Przy go to wy wa nie i zwo ły wa nie wal nych ze brań od
stro ny for mal nej i me ry to rycz nej, zgod ność z prze pi sa -
mi związ ko wy mi.

W więk szo ści okrę gów od by ły się szko le nia pre ze sów
za rzą dów ROD, któ re mia ły na ce lu lep sze przy go to wa nie
od stro ny me ry to rycz no – for mal nej wal nych ze brań 
w ogro dach. Uczest ni cy szko leń zo sta li wy po sa że ni 
w dru ki or ga ni za cyj ne za wie ra ją ce nie zbęd ne in for ma cje,
któ re sta no wi ły źró dło wie dzy na te mat pro ble ma ty ki pro -

wa dze nia wal nych ze brań. Szcze gól na uwa ga zwró co na
by ła na kwe stie pra wi dło we go po wia da mia nia człon ków
Związ ku o ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne go
ze bra nia, oraz przy go to wy wa nia uchwał, gdyż w po przed -
nich la tach mia ły miej sce uchy bie nia for mal ne w tym
wzglę dzie. Po za tym do dat ko wo prze szko lo no księ go -
wych ROD i prze wod ni czą cych ogro do wych ko mi sji re -
wi zyj nych na te mat opra co wy wa nia do ku men ta cji or ga-
ni za cyj nej i fi nan so wej. Szko le nia, po za kwe stia mi ści śle
for mal ny mi, mia ły na ce lu przy bli że nie człon kom Związ -
ku przez za rząd ROD i przed sta wi cie li OZ ak tu al nej sy tu -
acji praw nej ogro dów i in nych pro ble mów nur tu ją cych
obec nie PZD.

Ka len darz od by wa nia wal nych ze brań zmie nił się 
w trak cie trwa nia ża ło by na ro do wej i uro czy sto ści po grze -
bo wych ofiar ka ta stro fy pod Smo leń skiem. Wie le wal nych
ze brań nie od by ło się w za pla no wa nym ter mi nie i pre zy -
dia OZ, zgod nie z za le ce niem KR PZD, wy ra ża ły zgo dę
na zmia nę ter mi nu wal ne go. 

3. Prze bieg wal nych ze brań - wy peł nia nie za dań sta -
tu to wych, waż ność wla nych ze brań.

W ska li kra ju win no od być się 4970 wal nych ze brań, co
by ło ogrom nym i trud nym przed się wzię ciem. Bar dzo
trud ne za da nie mia ły te okrę gi, w któ rych jest znacz na
ilość ROD, np. Ślą ski - 624 ROD, Ma zo wiec ki 492 (w 12
ROD od by ły się wspól ne wal ne ze bra nia łą czo nych
ROD), Łódz ki – 316 ROD, Ma ło pol ski – 269 ROD, Po -
znań – 313, Gdańsk – 247 ROD. Nie któ re z tych OZ nie
ra dzi ły so bie z ob słu gą ta kiej ilo ści wal nych i np. w Łódz -
kim nie ob słu żo no 84 wal nych, w Okrę gu Gdań skim nie
ob słu żo no 42 wal nych, w Ma ło pol skim 29. Pro blem z ob -
słu gą mia ły też nie któ re mniej sze OZ, np. w Okrę gu Lu -
bel skim na 180 ROD nie ob słu żo no 20 wal nych ze brań.

Opi nie za war te w spra woz da niach okrę gów są w więk -
szo ści po zy tyw ne. Wie le okrę gów za uwa ży ło du żą po pra -
wę w świa do mo ści praw no – for mal nej wśród władz
ROD, co wpły nę ło na po pra wę przy re ali zo wa niu przez
nich za dań sta tu to wych. W zde cy do wa nej więk szo ści ze -
bra nia speł ni ły sta tu to we za da nie: przy ję to spra woz da nia
me ry to rycz ne i fi nan so we ustę pu ją cych za rzą dów ROD 
i ko mi sji sta tu to wych, udzie la no ab so lu to rium dla za rzą -
dów, za twier dza no plan pra cy na rok 2010 r. i na ka den cję,
za twier dza no pre li mi na rze fi nan so we na 2010 r., do ko na -
no wy bo ru no wych or ga nów PZD w ROD i de le ga tów na

3. Materia∏y informacyjne

Ocena Wal nych Ze brań Spra woz daw czo-Wy bor czych w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
w 2010 r.
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okrę go wy zjazd oraz przy ję to nie zbęd ne uchwa ły za pew -
nia ją ce spraw ne funk cjo no wa nie ogro dów.

Naj waż niej szym obo wiąz kiem te go rocz nych wal nych
ze brań by ło do ko na nie wy bo rów no wych or ga nów ROD
na ko lej ną czte ro let nią ka den cję,

W kil ku okrę gach np. w OZ Świę to krzy skim i OZ we
Wro cła wiu od by ły się wszyst kie wal ne ze bra nia. W OZ
To ruń sko -Wło cław skim nie od by ły się 3 wal ne ze bra nia,
jed nak po wo dem by ła po wódź, któ ra unie moż li wi ła prze -
pro wa dze nie wal ne go ze bra nia. W więk szo ści okrę gów
nie od by ło się po jed nym ze bra niu spra woz daw czo -wy -
bor czym np. w OZ w Go rzo wie Wlkp., w Po zna niu, 
w Szcze ci nie. Po wo dy nie odby cia wal ne go ze bra nia: bar -
dzo ma ła ilość człon ków (ogro dy li czą ce od kil ku do kil -
ku na stu dział kow ców), nie funk cjo nu ją ce or ga ny
Związ ku. Naj wię cej nie odby tych ze brań jest w Okrę gu
Ma zo wiec kim – do po ło wy lip ca br. nie od by ły się 63 wal -
ne tj. w 13% ogro dów. Na to miast na dzień 10 wrze śnia
2010 r. nie od by ły się wal ne w 24 ogro dach.

W nie wie lu przy pad kach za ist nia ła ko niecz ność po wtó -
rze nia wal ne go ze bra nia, ze wzglę du na błę dy for mal ne
lub na ru sze nie prze pi sów związ ko wych. Okrę go we za rzą -
dy, po ana li zie na de sła nych z ROD do ku men tów z wal -
ne go ze bra nia, a tak że na pod sta wie in for ma cji – naj-
czę ściej pi sem nych – osób ob słu gu ją cych ze bra nie z ra -
mie nia OZ, po dej mo wa ły na swych ple nar nych po sie dze -
niach uchwa ły stwier dza ją ce nie waż ność wal ne go ze bra-
nia, a w kon se kwen cji po wo ła ne przez pre zy dia OZ za -
rzą dy ko mi sa rycz ne (po przed nim za rzą dom wy gasł man -
dat z dniem zwo ła nia pierw sze go, unie waż nio ne go wal -
ne go ze bra nia) zwo ły wa ły po now nie wal ne ze bra nie spra -
woz daw czo-wy bor cze. Po now ne wal ne ze bra nia od by ły
się np. w okrę gu Świę to krzy skim, w Szcze ci nie, w Po zna -
niu, we Wro cła wiu, Ło dzi. Naj wię cej ze brań po wtó rzo no
w Okrę gu we Wro cła wiu – 15 do po ło wy lip ca br., ale jest
to wy ni kiem szyb kiej re ak cji Okrę gu na wszel kie nie pra -
wi dło wo ści i od stęp stwa od obo wią zu ją cych za sad.

W spra woz da niach okrę gów ja ko naj częst sze przy czy -
ny ko niecz no ści po wtó rze nia wal ne go ze bra nia po da wa -
no nie do ko na nie wy bo ru sta tu to wych or ga nów, a tak że
sła be przy go to wa nie me ry to rycz ne i or ga ni za cyj ne – brak
spra woz da nia za rzą du, brak oce ny ogro do wej ko mi sji re -
wi zyj nej do spra woz da nia z dzia łal no ści za rzą du oraz
spra woz da nia fi nan so we go, nie pod ję cie uchwał wy ma -
ga nych sta tu tem PZD – w spra wie pla nu pra cy, pre li mi na -
rza fi nan so we go, opłat na po trze by ROD. Na dal zda rza -
ją ce się za pra sza nie na wal ne ze bra nie po przez ogło sze nie
na ta bli cy. W nie któ rych przy pad kach wal ne okre śli ło
mniej szy skład wy bie ra ne go or ga nu niż wy no si sta tu to we
mi ni mum (Świę to krzy ski). Ta kie wal ne ze bra nie okrę gi
uzna wa ły za nie waż ne, gdyż nie wy bra ły or ga nów Związ -
ku zgod nie ze sta tu tem PZD. Sa ma pro ce du ra spraw dza -
nia pra wo moc no ści wal nych ze brań by ła bar dzo wy dłu -
żo na ze wzglę du na opie sza łe prze ka zy wa nie do ku men -
tów po wal nych ze bra niach do OZ. W nie któ rych OZ po -

wtó rzo ne wal ne ze bra nia od by wa ją się jesz cze we wrze -
śniu (OZ Ma zo wiec ki).

4. Wy ni ki wal nych ze brań – pra wo moc ność wy bo -
rów do or ga nów Związ ku w ROD i na de le ga tów na
okrę go we zjaz dy (re jo no we kon fe ren cje przed zjaz do -
we), zgod ność po dej mo wa nych uchwał z pra wem
związ ko wym (w tym dzia ła nia OZ w przy pad ku
stwier dze nia na ru sze nia pra wa), wnio ski pod ad re sem
or ga nów Związ ku – OZ i KR PZD.

Pra wo moc ność wy bo rów do or ga nów Związ ku i de le ga -
tów na okrę go wy zjazd w więk szo ści OZ nie bu dzi ły za -
strze żeń np. w OZ w Słup sku stwier dzo no, iż pra wo moc ne
by ły wszyst kie wy bo ry. OZ przy we ry fi ka cji do ku men -
tów z wal nych ze brań spra woz daw czo -wy bor czych skru -
pu lat nie ana li zo wa ły uchwa ły o wy bo rze osób do skła du
or ga nu m.in. kie ro wa ły się po sta no wie nia mi Uchwa ły 
Nr 3/V/2008 KR PZD w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD.
Zgod nie z tą Uchwa łą oso by ra żą co na ru sza ją ce pra wo
związ ko we nie mo gą wcho dzić w skład or ga nów Związ -
ku. Do ra żą ce go na ru sze nia pra wa za li czo no m. in. wy bu -
do wa nie na dział ce po nadnor ma tyw nej al ta ny, za miesz ki -
wa nie na dział ce, wy ko rzy sty wa nie dział ki nie zgod nie 
z jej usta wo wym prze zna cze niem W prak ty ce oka za ło się,
że szcze gól nie w ROD, w któ rych w spo sób nie kon tro lo -
wa ny roz wi ja się po nadnor ma tyw ne bu dow nic two, człon -
ko wie PZD ra żą co na ru sza ją cy pra wo są wy bie ra ni przede
wszyst kim do za rzą du ROD. Wy bie ra ni są przez gru py
człon ków, któ rzy tak że ma ją po nadnor ma tyw ne al ta ny na
dział kach, aby w ten spo sób chro nić sie bie przez sta tu to -
wy mi dzia ła nia mi za rzą du ROD. Ta kie przy pad ki stwier -
dzi ły OZ w Po zna niu oraz w Szcze ci nie i unie waż ni ły
wy bór ta kich osób, zgod nie z dys po zy cją za war tą w po da -
nej wy żej uchwa le Kra jo wej Ra dy PZD.

Kom plet de le ga tów na okrę go we zjaz dy, zgod nie 
z przy ję tym przez OZ klu czem, wy bra no w okrę gach: 
w Czę sto cho wie, El blą gu, Ka li szu, Pi le i Słup sku.

W Okrę gu Opol skim nie wy bra no 1 de le ga ta, w Zie lo -
nej Gó rze 2, War miń sko Ma zur skim, Su dec kim i w Go -
rzo wie Wlkp. po 3 de le ga tów. Naj gor sza sy tu acja jest 
w OZ To ruń sko – Wło cław skim, gdzie po win no być wy -
bra nych 250 de le ga tów, a wy bra no tyl ko 188 (OZ nie ma
do ku men ta cji z wal nych ze brań z tych ROD i nie mo że
stwier dzić, czy wy bra no de le ga ta). Du ża licz ba de le ga tów
nie wy bra na zo sta ła tak że w okrę gach Ma zo wiec kim 
– z 38 ROD brak do ku men tów, a na 27 wal nych nie wy -
bra no de le ga ta, w Gdań sku – 33, w Szcze ci nie i Lu bli nie
– 22 i w Łódz kim – 20. Jak po da ją okrę gi głów ne przy czy -
ny nie wy bra nia de le ga tów to nie od by cie wal ne go ze bra -
nia i ko niecz ność po dej mo wa nia obec nie sta tu to wych
dzia łań przez OZ w ce lu do pro wa dze nia sy tu acji w tych
ROD do sta nu zgod ne go ze sta tu tem, a dru ga przy czy na to
stwier dze nie nie waż no ści wal ne go – w przy pad ku stwier -
dze nia nie waż no ści wal ne go ze bra nia nie waż ne są pod ję -
te na tym wal nym uchwa ły oraz do ko na ne wy bo ry, a więc
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i wy bór de le ga tów na okrę go wy zjazd. Do dnia spo rzą -
dze nia tej oce ny nie we wszyst kich ROD, w któ rych unie -
waż nio no wal ne, zo sta ło ono zwo ła ne przez za rząd
ko mi sa rycz ny, dla te go z tych ROD nie ma jesz cze de le ga -
tów. Okrę gi po stu lu ją tak że, aby Kra jo wa Ra da PZD, wzo -
rem po przed niej kam pa nii spra woz daw czo-wy bor czej,
umoż li wi ła wy bór de le ga tów na wal nych ze bra niach spra -
woz daw czych w 2011 r. Do ty czy ło by to tych ROD, w któ -
rych nie wy bra no de le ga ta w ro ku 2010 lub wy bra ne mu
de le ga to wi z róż nych przy czyn wy gasł man dat. W ce lu
wy bra nia de le ga ta zwo ły wa ne by ły by w tych ROD nad -
zwy czaj ne wal ne ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze.

Istot nym ele men tem spra woz dań by ły rów nież in for ma -
cje do ty czą ce zgod no ści po dej mo wa nych uchwał z pra -
wem związ ko wym. Nie jed no krot nie by ły to dość ob szer ne
opi sy, uka zu ją ce ca łą sy tu ację w ROD od no śnie umie jęt -
no ści po dej mo wa nia uchwał. 

Uchwa ły by wa ją tak że ma ło pre cy zyj ne al bo jest to jed -
na uchwa ła do ty czą ca wszyst kich te ma tów, spo rzą dzo na
na kart ce pa pie ru. W na de sła nych spra woz da niach wy mie -
nia no uchwa ły, któ re wy ma ga ły uchy le nia bądź stwier -
dze nia nie waż no ści i do ty czy ły one:

• wy bo ru de le ga ta na okrę go wy zjazd PZD nie do ko nu -
jąc wy bo ru kon kret nej oso by tyl ko okre śla jąc, że ma to
być pre zes za rzą du ROD,

• zmia ny prze zna cze nia skład ki człon kow skiej,
• na kła da nia do dat ko wych kar pie nięż nych np. za wy -

rzu ca nie po pio łu na ale ję głów ną, za na ru sze nie prze pi -
sów do ty czą cych skła do wa nia śmie ci do po jem ni ka, za
wy łą cze nie ener gii elek trycz nej, 

• sto so wa nia opłat za pro wa dze nie ko re spon den cji 
– § 43 ust. 2 re gu la mi nu ROD do pusz cza je dy nie ob cią że -
nie dział kow ca kosz ta mi we zwa nia do za pła ty, wal ne ze -
bra nie nie ma kom pe ten cji do usta la nia ta kiej opła ty,

• za wy ża nia opłat za ener gię elek trycz ną – sto so wa no
wyż szą staw kę za kWh, niż po bie ra na jest przez do staw -
cę ener gii,

• zwol nie nia za rzą du ROD od opłat na rzecz ogro du do
koń ca ka den cji – nie ist nie je moż li wość zwol nie nia z opłat
człon ka za rzą du ROD, ta kiej kom pe ten cji nie ma ża den
or gan Związ ku,

• wy wie sze nia li sty osób za le ga ją cych ze skład ka mi na
ta bli cy ogro do wej – wal ne ze bra nie nie mo że wy po wia dać
się w tej spra wie, na le ży sto so wać pro ce du ry okre ślo ne 
w re gu la mi nie ROD,

• usta la nia wy so ko ści wy na gro dzeń dla in dy wi du al nych
osób – pre ze sa za rzą du ROD, skarb ni ka, księ go wej, go -
spo da rza,

• opła ty in we sty cyj nej dla no wych człon ków ROD,
• opła ty ener ge tycz nej,
• utwo rze nia fun du szu re mon to we go,
• do ty czą ce wy bo ru do or ga nów osób nie bę dą cych

człon ka mi Związ ku oraz na ru sza ją cych pra wo,
• w spra wie go dzin prac na rzecz re mon tu.
Okrę go we za rzą dy w więk szo ści bar dzo skru pu lat nie

po de szły do te ma tu waż no ści uchwał, zba da ne zo sta ły do -
ku men ty me ry to rycz ne i pi sem ne in for ma cje otrzy ma ne
od za rzą dów, dzię ki te mu zo sta ło usu nię tych bar dzo wie -
le błę dów oraz uchy lo no, bądź unie waż nio no uchwa ły
wal nych ze brań sprzecz nych z pra wem związ ko wym.

Pod czas wal nych ze brań dział kow cy zgła sza li wie le po -
stu la tów, wnio sków pod ad re sem okrę gów, Kra jo wej 
Ra dy. 

Naj czę ściej by ły to wnio ski zwią za ne z wy od ręb nie niem
opła ty za wy wóz śmie ci. Obec nie mu si to być ele men tem
opła ty na rzecz ogro du, ale dział kow cy win ni mieć świa -
do mość ile kosz tu je usu wa nie tych od pa dów z te re nu
ROD. Są to wnio ski z ogro dów, gdzie dział kow cy przy -
wo żą do ogro dów od pa dy z do mu (w tym ga ba ry to we).
Za rzą dy ROD ar gu men tu ją tak że, że wy wóz śmie ci jest
po dob ną usłu gą jak in ne me dia i win no być roz li cza ne
osob no, tak jak za wo dę i ener gię elek trycz ną. Włą cza nie
kosz tów wy wo zu śmie ci w opła tę na rzecz ogro du spo ty -
ka się z ne ga tyw ną re ak cją dział kow ców, któ rzy uwa ża ją,
że za rząd w ten spo sób chce po zy skać do dat ko we środ ki. 

Z te re nu OZ w Ko sza li nie wpły nę ły in for ma cje, że
zrów na nie dla wszyst kich ROD pro cen tu ze bra nej skład -
ki, któ ry moż na prze zna czyć na świad cze nia pie nięż ne
spo wo do wa ło, że obec nie ma łe ogro dy dys po nu ją znacz -
nie mniej szy mi środ ka mi na ten cel. 

Wnio ski do OZ do ty czy ły m.in. in ter wen cji u władz sa -
mo rzą do wych w spra wie na pra wy dróg do jaz do wych do
ogro dów, usta wie nia zna ków dro go wych ogra ni cza ją cych
pręd ko ści na dro gach do jaz do wych do ogro dów, do dat ko -
wych pa sów dla pie szych, bu do wy par kin gów przy ROD,
za sad od bio ru eter ni tu. 

5. Pro ble ma ty ka pod no szo na pod czas wal nych ze -
bra niach, sy tu acja Związ ku, stan praw ny ogro du in -
we sty cje i in ne.

Naj czę ściej po wta rza ją cym się te ma tem dys ku sji pod -
czas ze brań by ła ak tu al na sy tu acja ogro dów i Związ ku.
Dział kow com zo sta ły przed sta wio ne przez przed sta wi cie -
li okrę gów naj istot niej sze wy da rze nia do ty czą ce Związ -
ku. Wie lo krot nie po twier dza ne by ło wspar cie dla Związ ku
i usta wy o ROD. Tym sa mym moż na stwier dzić, że wal -
ne ze bra nia od by wa ły się w więk szo ści przy pad ków w at -
mos fe rze tro ski o do bro ogro dów, o przy szłość ogrod -
nic twa dział ko we go i PZD. Głów na pro ble ma ty ka te go -
rocz nych ze brań od no si ła się do cią głe go mno że nia środ -
ków praw nych i po za praw nych za gra ża ją cych ist nie niu
PZD i ogro dów w obec nym sta nie praw nym, a tak że moż -
li wo ści usta bi li zo wa nia ist nie ją ce go sta nu rze czy. Pro te -
sto wa no prze ciw ko ini cja ty wie Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści sze ściu ar ty ku -
łów usta wy o ROD. 

Szcze gól ne miej sce w dys ku sji mia ły też spra wy zwią -
za ne z funk cjo no wa niem ogro dów, a tak że z po dej mo wa -
ny mi za da nia mi in we sty cyj ny mi i re mon ta mi. Dys ku to -
wa no rów nież na te mat za go spo da ro wa nia dzia łek, eg ze -
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kwo wa nia za le głych opłat, wjaz dów na te ren ogro du i par -
ko wa nia, ochro ny mie nia dział kow ców.

Wa chlarz te ma tów był bar dzo sze ro ki i zróż ni co wa ny 
w za leż no ści od sy tu acji i po trzeb ogro du.

6. Oce na wy ni ków wy bo rów or ga nów Związ ku 
w ROD i de le ga tów na okrę go wy zjazd – wiel kość
zmian w skła dach za rzą dów i ko mi sji sta tu to wych. 

Pod sta wą oce ny prze pro wa dzo nej przez okrę go we za -
rzą dy był bez po śred ni nad zór nad prze bie giem wal nych
ze brań i ich nie mal że stu pro cen to wa ob słu ga przez człon -
ków wy bra nych ze spo łów.

W wy ni ku oce ny wy bo rów or ga nów ROD stwier dzo no,
że zmia ny na stą pi ły w skła dach za rzą dów ROD, ko mi sji
re wi zyj nych i roz jem czych w gra ni cach od 10% do 60%. 

W du żej mie rze okrę go we za rzą dy uwa ża ją, że ze bra -
nia wy ko na ły swo je sta tu to we ce le, acz kol wiek zgod nie
twier dzą, że naj więk szy pro blem był z fre kwen cją dział -
kow ców. 

Wy nik ogól ny jest po zy tyw ny i da je sze ro kie moż li wo -
ści pra cy ogro dów na ca łą ka den cję, Ko niecz ne jest jed nak
prze szko le nie przede wszyst kim pre ze sów za rzą dów
ROD, gdyż jest na tej funk cji bar dzo wie le osób, któ re po
raz pierw szy są człon ka mi or ga nu Związ ku.

7. Oce na wal nych ze brań do ko na na na po sie dze niu
okrę go we go za rzą du – w tym, unie waż nie nie wal nych
ze brań (przy czy na).

Okrę go we za rzą dy do ko na ły oce ny wal nych ze brań
spra woz daw czo -wy bor czych na swych ple nar nych po sie -
dze niach, po dej mu jąc w tym przed mio cie uchwa ły i sta -
no wi ska. Oce na ta by ła roz cią gnię ta w cza sie i za le ża ła od
ter mi no we go prze ka za nia ma te ria łów po wal nych ze bra -
niach, któ re sta no wi ły pod sta wę oce ny. W okrę gach, gdzie
by ły pro ble my ze uzy ska niem ma te ria łów z wal nych ze -
brań, oce nę przed sta wio no we wrze śniu. W OZ Ma zo -
wiec kim, w któ rym na dal brak do ku men tów z wal nych
ze brań po sta no wio no prze pro wa dzić kon tro lę w tych
ogro dach.

Pod sta wo wą przy czy ną stwier dza nia nie waż no ści wal -
nych ze brań by ło nie do ko na nie wy bo ru or ga nu, bądź or -
ga nów sta tu to wych, wy bór mniej szej ilo ści człon ków
or ga nów niż prze wi du je sta tut, nie wy peł nie nie za dań, ja -
kie ma wal ne ze bra nie spra woz daw czo-wy bor cze (nie
przed sta wio no spra woz dań ustę pu ją cych or ga nów, ra żą -
ce na ru sze nie pra wa związ ko we go przy zwo ła niu i prze -
bie gu wal ne go). Na obec ny stan wie dzy KR po wo ła no 58
za rzą dów ko mi sa rycz nych w ROD, któ rych za da niem
mia ło być zwo ła nie nad zwy czaj nych wal nych ze brań. 
W więk szo ści ogro dów ta kie ze bra nia już się od by ły.

Pod su mo wa nie
1. Szko le nia osób ob słu gu ją cych wal ne ze bra nie nie

wszę dzie od nio sły po żą da ny sku tek. Dział kow cy in for -
mu ją cy o ra żą cych na ru sze niach pra wa pod czas prze bie -

gu wal ne go ze bra nia po da wa li rów nież, że przed sta wi ciel
OZ mi mo pro te stów sa li w ogó le nie re ago wał (OZ Lu -
blin). W in nych przy pad kach, po mi mo usta le nia i wy bo -
ru skła dów or ga nów mniej szych niż okre ślo nych w sta -
tu cie PZD, przed sta wi ciel OZ nie po in for mo wał o tym
Okrę gu (OZ Pod kar pac ki). Na dal po wie la ne jest w wie lu
okrę gach wy sy ła nie na wal ne ze bra nie co ro ku tych sa -
mych „opie ku nów” ogro dów – czę sto pre ze sów są sied -
nich ogro dów. Ob słu gu ją cy wal ne ze bra nia, mi mo wy po-
sa że nia ich w peł ną wie dzę i ma te ria ły pi sem ne, w wie lu
przy pad kach nie po tra fi li prze ka zać dział kow com fak tycz -
ne go za gro że nia ich wła sne go ma jąt ku i dal sze go ist nie nia
ogro du. Przy pad ki „za po mnie nia” o wy bo rze de le ga ta na
okrę go wy zjazd też ob cią ża ją ob słu gu ją cych te ze bra nia.
Bio rąc za pod sta wę do świad cze nia te go rocz nych wal nych
ze brań spra woz daw czo-wy bor czych w okrę gach na le ży
usta lić na rok 2011 skła dy ze spo łów ob słu gu ją cych wal ne
ade kwat ne do sto ją cych przed ni mi za dań, aby unik nąć
błę dów z ze brań te go rocz nych. W okrę gach, w któ rych
wpro wa dzo no obo wią zek zło że nia pi sem ne go spra woz -
da nia przez oso bę ob słu gu ją cą wal ne ze bra nie, zde cy do -
wa nie przy spie szy ło to moż li wość re ago wa nia na wszel-
kie nie pra wi dło wo ści.

2. Przy ję te roz wią za nia w po sta ci po wo ła nia ze spo łów
do ob słu gi wal nych ze brań, usta la nie ka len da rza ze brań
da ły efek ty w tym ro ku w po sta ci zde cy do wa nej po pra wy
ilo ści ob słu żo nych ze brań. W OZ tyl ko nie licz ne wal ne
nie by ły ob słu żo ne i by ło to spo wo do wa ne przede wszyst -
kim spię trze niem wal nych prze ło żo nych z 10 i 17 kwiet -
nia oraz wy pad ka mi lo so wy mi.

3. W nie któ rych ogro dach na dal zwo łu je się wal ne ze -
bra nia nie zgod nie ze sta tu tem PZD. Kra jo wa Ra da po kry -
ła z wła snych środ ków wy da nie i do star cze nie do OZ kart
za pro szeń na wal ne, jed nak oso by wy zna czo ne do ob słu -
gi wal nych ze brań nie kon tak to wa ły się wcze śniej z za -
rzą da mi ROD i nie spraw dza ły spo so bu przy go to wa nia 
i zwo ła nia wal ne go, a OZ nie do pil no wa ły we wszyst kich
przy pad kach, czy za rząd ode brał te za pro sze nia. Ta ka sy -
tu acja nie mo że się po wtó rzyć. Sta tut PZD w spo sób do -
kład ny okre ślił for mę za wia do mie nia o wal nym ze bra niu
i nie za sto so wa nie pro ce du ry za wia do mie nia jest ra żą cym
na ru sze niem pra wa związ ko we go.

4. W tej kam pa nii znów od no to wa no przy pad ki bra ku
spra woz da nia za rzą du za ka den cję – tłu ma cze nia by ły róż -
ne, np. za rząd zo stał wy bra ny rok przed wal nym i zło żył
spra woz da nie tyl ko za ten okres. W nie któ rych ogro dach
nie zo sta ły przed sta wio ne spra woz da nia z dzia łal no ści ko -
mi sji sta tu to wych. Ko mi sja re wi zyj na przed ło ży ła tyl ko
oce nę pra cy za rzą du i spra woz da nia fi nan so we go, ale nie
roz li czy ła się przed dział kow ca mi ze swo jej pra cy. Ten te -
mat po wi nien być przed sta wio ny na na ra dach z pre ze sa -
mi za rzą dów ROD, ale tak że wi nien być te ma tem na rad 
w pio nie re wi zyj nym i roz jem czym.

5. W nie któ rych okrę gach za rzą dy ROD błęd nie in ter pre -
to wa ły sta tut PZD i zwo ły wa ły po now nie wal ne ze bra nie,
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gdy pierw sze nie do ko na ło np. wy bo ru or ga nów Związ ku.
Za rzą dy nie cze ka ły na ko niecz ne w tej spra wie de cy zje OZ
– stwier dze nie nie waż no ści wal ne go ze bra nia, po wo ła nie
za rzą du ko mi sa rycz ne go. Zgod nie z § 49 ust. 1 pkt 3 sta tu -
tu PZD człon kom za rzą du wy ga sły man da ty już pod czas
pierw sze go wal ne go ze bra nia i nie mie li już upraw nień do
po now ne go zwo ły wa nia ze bra nia. Ta kie przy pad ki mia ły
miej sce m. in. na te re nie OZ w Byd gosz czy.

6. Nie pra wi dło wo in ter pre to wa no tak że obo wiąz ki wal -
ne go ze bra nia do ty czą ce spra woz dań fi nan so wych. Wal -
ne ze bra nie za twier dza spra woz da nie fi nan so we i do pie ro
po uchwa le w tej spra wie moż na przyj mo wać pre li mi narz
i usta lać jed nost ko we wy dat ki. W nie wiel kiej licz bie ROD
(po je dyn cze przy pad ki na te re nie kra ju) wal ne ze bra nie
nie za twier dzi ło spra woz da nia fi nan so we go. W ta kim
przy pad ku za sad nym jest zba da nie te go spra woz da nia
przez okrę go wą ko mi sję re wi zyj ną i na nie sie nie zmian w
po zy cjach nie pra wi dło wo przed sta wio nych w spra woz da -
niu. Na stęp nie ta kie spra woz da nie win no być po now nie
przed sta wio ne na wal nym ze bra niu i do pie ro po je go za -
twier dze niu sta je się ofi cjal nym do ku men tem, któ ry mo -
że być przed sta wia ny or ga nom wyż szym Związ ku, 
a przede wszyst kim sta no wi pod sta wę do dal szej dzia łal -
no ści fi nan so wej w ROD. Błąd po le gał na tym, że nie za -
twier dzo ne spra woz da nie fi nan so we ROD spraw dzi ła
okrę go wa ko mi sja re wi zyj na i to zda niem OZ wy star czy -
ło do dal szych dzia łań, bo ko mi sja stwier dzi ła, że spra -
woz da nie jest spo rzą dzo ne pra wi dło wo. (Oz Ma ło pol ski).
Spra woz da nia fi nan so we są co rocz nie za twier dza ne przez
wal ne ze bra nia i na le ży prze strze gać za sa dy, że spra woz -
da nie fi nan so we jest praw nym do ku men tem do pie ro po
za twier dze niu przez wal ne ze bra nie.

7. Okrę gi zwra ca ją uwa gę na nie czy tel ne dla dział kow -
ca przed sta wia nie spraw fi nan so wych. Ha sła z dru ku bi -
lan su nic dział kow com nie mó wią na pod sta wo wy te mat
- ile i na co wy da no w ogro dzie. Ta kie spra woz da nie ży -
czą so bie dział kow cy. Ro zu mie ją ko niecz ność za twier dze -
nia pod wzglę dem for mal nym spra woz da nia fi nan so we go,
ale ocze ku ją tak że kon kret ne go roz li cze nia środ ków, któ -
re wpła ci li. To jest nie zmier nie istot na spra wa, bo wiem
dział kow cy mu szą wie dzieć, na co wy dat ko wa ne są ich
środ ki i ta ka in for ma cja win na być przed sta wio na przez
za rząd ROD na co rocz nym wal nym ze bra niu spra woz -
daw czym.

8. Co ro ku po wta rza ją się uchwa ły wal nych ze brań
sprzecz ne z pra wem. Są to przede wszyst kim uchwa ły na -
kła da ją ce na dział kow ców ka ry pie nięż ne i opła ty nie ma -
ją ce od nie sie nia w prze pi sach związ ko wych. Uchwa ły
przy go to wy wa ne są przez za rzą dy ROD i w wie lu przy -
pad kach co ro ku po wta rza ją się te sa me ogro dy. Świad -
czy to o tym, że OZ nie po dej mu ją w sto sun ku do za rzą -
dów dzia łań sta tu to wych, a je dy nie uchy la ją bądź stwier -
dza ją nie waż ność uchwał wal nych ze brań. 

9. Nie któ re Okrę gi ma ją du ży pro blem z wy eg ze kwo -
wa niem ma te ria łów z wal nych ze brań. No wo wy bra ne za -

rzą dy ROD roz po czę ły swą ka den cję od nie prze strze ga nia
14 dnio we go ter mi nu na prze ka za nie ma te ria łów do OZ.
Pro blem ten sy gna li zu ją m. in. OZ w Byd gosz czy, Łódz -
ki, Ma zo wiec ki. Do ku men ty z wal nych ze brań spra woz -
daw czo-wy bor czych to tak że wy ni ki wy bo rów i wpi sa nie
człon ków or ga nów w ROD do pro wa dzo ne go przez OZ
Re je stru.

10. Zna jo mość sta tu tu PZD i je go prak tycz ne sto so wa -
nie w okre sie przy go to wa nia, zwo ła nia, w trak cie trwa nia
wal ne go i po je go za koń cze niu jest jesz cze nie wy star cza -
ją ca za rów no wśród człon ków or ga nów PZD w ROD, jak
i u dział kow ców uczest ni czą cych w wal nych. Świad czą 
o tym nie pra wi dło wo ści w przy go to wa niu, prze bie gu 
i wy ni kach wal nych ze brań, któ re nie mia ły by miej sca,
gdy by sto so wa no się do pro ce dur i kom pe ten cji okre ślo -
nych sta tu tem.

11. Kra jo wa Ra da i Pre zy dium KR w wy da nych przed
kam pa nią w ROD wy tycz nych zwra ca ła szcze gól ną uwa -
gę na ro lę i zna cze nie prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra -
nia. Nie ste ty ko niecz ność unie waż nia nia wal nych ze brań,
bądź po dej mo wa nych na nich uchwa łach ob cią ża ją w du -
żej mie rze brak przy go to wa nia i wie dzy sta tu to wej u prze -
wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia. Spraw ne pro wa dze nie
w spo sób zgod ny z pra wem związ ko wym wal ne go ze bra -
nia, w któ rym uczest ni czy kil ka dzie siąt, a na wet kil ka set
osób to bar dzo trud ne i od po wie dzial ne za da nie, któ re mu
nie każ dy mo że po do łać.

12. Wy ka za ne błę dy w przy go to wa niu, prze bie gu i wy -
ni kach wal nych ze brań ob cią ża ją tak że oso by ob słu gu ją -
ce z ra mie nia OZ. W wie lu przy pad kach, wy ma ga ją cych
póź niej unie waż nie nia wal ne go lub pod ję tych uchwał, ob -
słu gu ją cy nie re ago wa li w trak cie trwa nia wal ne go ze bra -
nia. Nie in for mo wał prze wod ni czą ce go i uczest ni czą cych
człon ków ROD o kon se kwen cjach nie sto so wa nia się do
obo wiąz ków i kom pe ten cji wal ne go ze bra nia – np. brak
re ak cji ob słu gu ją ce go na usta la nie mniej sze go niż prze -
wi du je sta tut PZD skła du or ga nów w ROD (OZ Pod kar -
pac ki); cał ko wi ty brak re ak cji na spo sób pro wa dze nia
wal ne go i li cze nia gło sów sprzecz ne z za sa da mi sta tu to -
wy mi (mi mo re ak cji ze stro ny uczest ni czą cych dział kow -
ców) – OZ w Lu bli nie; uchwa la nie opłat nie zgod nie 
z kom pe ten cja mi wal ne go (za wjazd na te ren ogro du, za
par ko wa nie, pła ce człon ków za rzą du i go spo da rza) – OZ
Ma zo wiec ki. Naj mniej in for ma cji na te mat jest w spra -
woz da niach OZ, są to przy pad ki prze ka za ne do KR przez
skar żą cych się dział kow ców z tych ROD, gdzie wal ne ze -
bra nie nie prze bie ga ło zgod nie ze sta tu tem Związ ku. 
W tym kon tek ście na le ży w przy szło rocz nej kam pa nii
spra woz daw czej w ROD w spo sób bar dziej od po wie dzial -
ny po wo ły wać człon ków ze spo łów do ob słu gi ze brań. Te -
go rocz ne wal ne ze bra nia wy ka za ły, na kim moż na po le gać
i kto spraw dza się w trud nych sy tu acjach, a przede wszyst -
kim zna i po tra fi sto so wać pra wo związ ko we.

13. Ko niecz ne jest prze ana li zo wa nia te go rocz nej kam -
pa nii przez wszyst kie OZ, ale szcze gól nie przez te, któ re
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ze wzglę du na du żą ilość ROD nie ra dzą so bie już ko lej -
ny rok z pra wi dło wym przy go to wa niem i ob słu gą przez
przed sta wi cie la okrę gu wszyst kich wal nych ze brań. Na le -
ży zna leźć roz wią za nia or ga ni za cyj ne, aby wię cej tych
pro ble mów nie by ło. Do ty czy to w szcze gól no ści 

OZ Łódz kie go, Ma zo wiec kie go, w Gdań sku. Po wyż sze
nie pra wi dło wo ści i uchy bie nia sta no wi ły jed nak mar gi nes
ca łej kam pa nii spra woz daw czo-wy bor czej, bo wiem na le -
ży stwier dzić, wal ne ze bra nia wy peł ni ły obo wiąz ki sta tu -
to we. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go 
Związ ku Dział kow cówWar sza wa, dnia 22 wrze śnia 2010 r.

Szko le nie kan dy da tów zgod nie z § 65 ust. 1 re gu la mi -
nu ROD po win no obej mo wać wszyst kich no wych dział -
kow ców, a za świad cze nie z ukoń cze nia szko le nia po win -
no być pod sta wą do pod ję cia przez za rząd ROD uchwa ły
o nada niu człon ko stwa w Związ ku i wy da nia de cy zji 
o przy zna niu dział ki.

Spra wy szko le nia no wych człon ków Związ ku okre ślo -
ne zo sta ły w na stę pu ją cych uchwa łach: nr 36/2002 Pre zy -
dium KR PZD z dnia 22 mar ca 2002 r. w spra wie wa -
run ków ja kie speł niać mu szą oso by ubie ga ją ce się 
o przy zna nie dział ki, w uchwa le nr 6/XXIV/2006 Kra jo -
wej Ra dy PZD z dnia 23 li sto pa da 2006r. w spra wie szko -
le nia no wych człon ków Związ ku oraz w uchwa le 

nr 39/2010 Pre zy dium KR 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.

Kra jo wa Ra da PZD zwró ci ła się w stycz niu br. do Okrę -
go wych Za rzą dów z proś bą o prze ka za nie in for ma cji do -
ty czą cej licz by osób, któ rym zo sta ły przy zna ne dział ki 
w 2009 ro ku oraz ilo ści no wych człon ków Związ ku prze -
szko lo nych przez Okrę go we Za rzą dy w ana lo gicz nym
okre sie. In for ma cję otrzy ma li śmy z 24 okrę gów (in for -
ma cji nie udzie lił OZ Świę to krzy ski).

Da ne uzy ska ne z po szcze gól nych okrę gów przed sta wia
po niż sza ta be la.

Szko le nie kan dy da tów 

Wy kaz ilo ści przy zna nych dzia łek i prze szko lo nych no wych człon ków PZD w 2009 ro ku 
przez po szcze gól ne OZ

Białystok 860 656 76,28%

Bydgoszcz 1465 1000 69%

Cz´stochowa 269 279 100%

Elblàg 557 22 4%

Gdaƒsk 2534 1028 40,5%

Gorzów Wlkp. 685 382 56%

Kalisz 989 476 48,13%

Katowice 3977 1633 41,06%

Kielce 661 brak danych brak danych

Koszalin 866 0 0

Kraków 945 506 53,54%

Legnica 1534 703 45,83%

Lublin 1167 940 80,55%

OZ IloÊç  przyznanych Liczba przeszkolonych % przeszkolonych w stosunku
działek w 2009 r.  nowych członków w 2009 r. do iloÊci nowych członków
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Na pod sta wie prze sła nych z okrę gów in for ma cji wy ni -
ka, że w 2009 ro ku przy zna no 34322 dzia łek, na to miast
licz ba prze szko lo nych no wych dział kow ców wy no si ła
16 753 osób. 

Śred nio w kra ju we wszyst kich okrę gach prze szko -
lo no 49% no wych dział kow ców, co ozna cza w prak ty -
ce, że co dru gi no wy czło nek Związ ku nie zo stał ob ję ty
szko le niem kan dy dac kim.

Naj więk szą ilość prze szko lo nych no wych człon ków 
w 2009 ro ku wy ka za ły na stę pu ją ce okrę gi: OZ Pod la ski,
OZ w Czę sto cho wie, OZ w Lu bli nie, OZ War miń sko -
-Ma zur ski, OZ w Słup sku, OZ we Wro cła wiu.

Naj mniej no wych dział kow ców prze szko li ły: OZ w El -
blą gu, OZ Pod kar pac ki i OZ Su dec ki.

OZ w Ko sza li nie w 2009 ro ku nie prze szko lił ani jed -
ne go no we go dział kow ca. 

Ja ko przy czy ny ni skich i nie za do wa la ją cych wy ni -
ków do ty czą cych szko le nia kan dy da tów okrę gi naj czę -
ściej wy mie nia ją: 

– brak współ dzia ła nia za rzą dów ROD z Okrę go wy mi
Za rzą da mi z cze go wy ni ka ją opóź nie nia w prze ka zy wa niu
wy ka zu no wych dział kow ców oraz na leż nej czę ści wpi so -
we go przez za rzą dy ROD

– du że roz drob nie nie ogro dów na te re nie OZ i trud no ści
z do tar ciem kan dy da tów do miejsc or ga ni za cji szko leń (ze
wzglę du na du że od le gło ści i zbyt du że kosz ty do jaz du)

– brak za in te re so wa nia szko le nia mi dział kow ców, któ -
rym wy da no de cy zję o przy dzia le dział ki przed ukoń cze -
niem szko le nia 

– bra ki w za trud nie niu w nie któ rych OZ in struk to ra eta -
to we go do obo wiąz ku któ re go na le ży pro wa dze nie 
i ko or dy na cja szko leń kan dy dac kich (OZ w Ko sza li nie,
OZ Pod kar pac ki, OZ w El blą gu, OZ Su dec ki)

W ce lu po zy ska nia in for ma cji do ty czą cych re ali za cji

przez Okrę go we Za rzą dy za dań do ty czą cych szko le nia
osób ubie ga ją cych się o przy dział dział ki Kra jo wa Ra da
PZD zwró ci ła się w ma ju br. z proś bą do Okrę go wych Za -
rzą dów o prze ka za nie in for ma cji do ty czą cych na stę pu ją -
cych za gad nień:

– ilość no wych człon ków Związ ku,
– licz by prze szko lo nych no wych dział kow ców,
– za sad wg. któ rych kan dy da ci kie ro wa ni są na szko -

le nie,
– form szko le nia,
– pro gra mu szko le nia (za kres te ma tycz ny, wy miar

go dzin),
– pro wa dzo nej do ku men ta cji i wy da wa nych za -

świad czeń,
– do bo ru wy kła dow ców,
– osób od po wie dzial nych za or ga ni za cję szko leń.
Pro si li śmy rów nież o in for ma cje do ty czą ce jakie okrę -

gi roz wią zu ją spra wę or ga ni za cji szko leń w mia stach nie
bę dą cych sie dzi bą okrę gu oraz ja kie kosz ty z Fun du szu
Oświa to we go po no si okręg w związ ku z or ga ni za cją szko -
leń kan dy dac kich.

1. Ilość no wych człon ków Związ ku
Na de sła ne in for ma cje nt. ilo ści no wych dział kow ców 

i licz by prze szko lo nych osób w 2009 ro ku po kry wa ły się
z otrzy ma ny mi w stycz niu da ny mi. Nie któ re okrę gi do -
dat ko wo po da ły licz bę prze szko lo nych dział kow ców od
stycz nia do ma ja 2010 ro ku (OZ w Ka li szu – 100, 
OZ War miń sko -Ma zur ski – 191, OZ w Ko sza li nie – 300
OZ Po znań – 401 osób )

2. Or ga ni za cja szko leń 
Zgod nie z Uchwa łą nr 86/99 Pre zy dium KR z dnia 

1 grud nia 1999 r. w spra wie wa run ków ja kie mu szą speł -

Łódê 1753 591 33,7 %

Olsztyn 1458 1220 83,68%

Opole 1318 600 45,52%

Piła 500 296 59,2%

Poznaƒ 1899 1243 65,5%

Rzeszów 570 60 10,5%

Słupsk 566 427 75%

Szczecin 2336 965 41,3%

Toruƒ 964 559 58%

Szczawno Z. 1850 350 18%

Warszawa 2977 730 24,52%

Wrocław 2462 1868 75,87%

Zielona Góra 1010 219 21,6%

Razem 34322 16 753 49%
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niać oso by ubie ga ją ce się o przy zna nie dział ki od po wie -
dzial ność za or ga ni za cję szko leń kan dy dac kich spo czy -
wa na okrę go wych za rzą dach.

Z uzy ska nych in for ma cji wy ni ka, że we wszyst kich
Okrę gach za trud nia ją cych in struk to rów eta to wych, to oni
po no szą od po wie dzial ność za spra wy or ga ni za cyj ne zwią -
za ne ze szko le nia mi. W przy pad ku bra ku in struk to ra eta -
to we go Okrę go wy Za rząd wska zu je in ną oso bę od po -
wie dzial ną za ca ło kształt dzia łań zwią za nych ze szko le -
nia mi.

3. Za sa dy, wg. któ rych kan dy da ci kie ro wa ni są na
szko le nie

– Okrę go we Za rzą dy spo rzą dza ją rocz ne har mo no gra -
my szko leń, któ re prze sy ła ne są do za rzą dów ROD z za -
le ce niem kie ro wa nia zgła sza ją cych się dział kow ców.
Har mo no gram za wie ra miej sce i ter min szko le nia. 
W przy pad ku nie któ rych OZ  (OZ Pod la ski, OZ we Wro -
cła wiu) do har mo no gra mu za łą cza ny jest druk skie ro wa -
nia kan dy da ta na szko le nie. Nie licz ne OZ za pra sza ją
kan dy da tów bez po śred nio na szko le nie na pod sta wie list
prze sy ła nych przez ogro dy.

– W za leż no ści od ilo ści no wych dział kow ców, szko le -
nia kan dy dac kie od by wa ją się cy klicz nie w ści śle okre -
ślo ne dni np: w pierw szy po nie dzia łek mie sią ca z po-
mi nię ciem stycz nia i lu te go (OZ w Po zna niu), w jed nym
z 9 po da nych ter mi nów szko leń (OZ we Wro cła wiu). 
W mniej szych miej sco wo ściach szko le nia or ga ni zo wa ne
są naj czę ściej w ter mi nach usta la nych wg. bie żą cych po -
trzeb. 

– Na szko le nia kie ro wa ne są w więk szo ści przy pad -
ków oso by, któ rym wcze śniej nada no człon ko stwo
Związ ku i przy zna no dział kę.

W ta ki spo sób kie ro wa ni są w więk szo ści przy pad ków
no wi dział kow cy w na stę pu ją cych okrę gach: OZ w Szcze -
ci nie, OZ Ma ło pol ski, OZ w Lu bli nie, OZ Ma zo wiec ki,
OZ w El blą gu, OZ w Le gni cy, OZ Pod kar pac ki, OZ Łódz -
ki i wie le in nych.

Z uzy ska nych in for ma cji wy ni ka, że tyl ko nie licz nym
OZ (OZ Pod la ski, OZ we Wro cła wiu, OZ w Słup sku) uda -
ło się wy pra co wać sys tem po le ga ją cy na eg ze kwo wa niu
od za rzą dów ROD kie ro wa nia osób któ re ma ją za miar
ubie gać się o przy dział dział ki.

Po za koń cze niu szko le nia wie le okrę gów kie ru je do za -
rzą dów ROD li sty osób prze szko lo nych ( np. OZ w Słup -
sku, OZ w Le gni cy), któ re są pod sta wą do pod ję cia
uchwa ły o nada niu człon ko stwa.

4. Miej sce or ga ni za cji szko leń
Miej scem or ga ni za cji szko leń są we wszyst kich OZ sie -

dzi by okrę gów, któ re w więk szo ści przy pad ków wy po -
sa żo ne są w pod sta wo wy sprzęt nie zbęd ny do prze pro -
wa dza nia szko leń. Bra ki do ty czą wy po sa że nia w lap to py
i rzut ni ki nie zbęd ne do za sto so wa nia pre zen ta cji mul ti me -
dial nych. 

W mniej szych miej sco wo ściach szko le nia or ga ni zo wa -
ne są w de le ga tu rach OZ, w te re no wych ośrod kach
szko le nio wych oraz w świe tli cach ogro do wych czę sto
sła bo przy sto so wa nych do pro wa dze nia szko leń. 

5. Pro gram szko le nia (za kres te ma tycz ny, wy miar
go dzin)

Zgod nie z Uchwa łą nr 86/99 Pre zy dium KR z dnia 
1 grud nia 1999 r. w spra wie wa run ków ja kie mu szą speł -
niać oso by ubie ga ją ce się o przy zna nie dział ki szko le nie
kan dy dac kie po win no obej mo wać ok. 20 go dzin szko -
le nio wych do ty czą cych: 

– za sad or ga ni za cyj nych ROD i PZD, 
– praw i obo wiąz ków człon ka PZD,
– za sad mo der ni za cji i za go spo da ro wa nia dział ki, 
– prze pi sów po rząd ko wych, 
– pod sta wo wej wie dzy do ty czą cej upra wy i ochro ny

ro ślin.
Okrę go we Za rzą dy re ali zu ją szko le nia wg. przy ję tych

przez Pre zy dia OZ  pro gra mów szko leń opar tych na za ło -
że niach KR, w róż nym wy mia rze cza so wym. 

W po szcze gól nych okrę gach szko le nia kan dy da tów
re ali zo wa ne są w na stę pu ją cym wy mia rze cza so wym:

OZ Pod la ski – kurs 20 go dzin ny obej mu ją cy 13 godz.
wy kła dów i 7 godz. re ali zo wa nych w for mie tzw. sa mo -
kształ ce nia kie ro wa ne go po le ga ją ce go na opra co wy wa niu
w do mu przez słu cha czy te stu wia do mo ści, ćwi czeń i kon -
sul ta cji pod kie run kiem pro wa dzą ce go szko le nie. Kurs
trwa 3 dni.

OZ w Szcze ci nie – szko le nie 9 go dzin ne, 1 -dnio we 
OZ Su dec ki – szko le nie 1- dnio we kil ku go dzin ne
OZ w Zie lo nej Gó rze – szko le nie obej mu ją ce 7 wy kła -

dów po 45 mi nut
OZ w Ka li szu – szko le nie 1- dnio we 8-go dzin ne w for -

mie wy kła du czę sto po łą czo ne z po ka zem np. cię cia drzew 
OZ w Pi le – szko le nie 1- dnio we obej mu ją ce 4 go dzi -

ny wy kła du
OZ Ma ło pol ski – szko le nie 1-dnio we 6 – 7 go dzin ne
OZ we Wro cła wiu – szko le nie 2 - dnio we obej mu ją ce 

8 go dzin wy kła du
OZ w Lu bli nie – szko le nie o wy mia rze go dzin 6 

– 20 go dzin
OZ Ma zo wiec ki – kurs 4 - dnio wy 16 - go dzin ny
OZ w El blą gu – szko le nie 20 - go dzin ne w for mie wy -

kła du, po ga dan ki wzbo ga co ne po ka zem prak tycz nym
OZ w Le gni cy – 6 - go dzin ne szko le nie 1 - dnio we
OZ To ruń sko-Wło cław ski – szko le nie 20-go dzin ne 

w for mie wy kła du 
OZ Su dec ki – szko le nie 1 - dnio we
OZ w Ko sza li nie – szko le nie 24 - go dzin ne po dzie lo ne

na 4 blo ki te ma tycz ne
OZ Ślą ski – szko le nie 4 - go dzin ne
OZ w Słup sku – szko le nie 2-dnio we obej mu ją ce 2 x 4

go dzi ny
OZ Świę to krzy ski – szko le nie 24 - go dzin ne
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OZ w Gdań sku – szko le nie 1- dnio we 8 - go dzin ne po -
dzie lo ne na 2 blo ki te ma tycz ne

OZ Łódz ki – szko le nie 24-go dzin ne, 6 - dnio we
OZ w Czę sto cho wie – szko le nie 3-dnio we, 12 - go dzin ne
OZ War miń sko -Ma zur ski – szko le nie 1-dnio we za -

koń czo ne te stem wia do mo ści
OZ w Po zna niu – szko le nie 1- dnio we , 4 - go dzin ne
OZ Opol ski – szko le nie obej mu ją ce 2 go dzi ny lek cyj -

ne (90 mi nut)

W ce lu rze tel ne go i wy czer pu ją ce go przed sta wie nia
wszyst kich istot nych za gad nień do ty czą cych spraw związ -
ko wych i pod sta wo wych za gad nień ogrod ni czych wy miar
cza so wy obej mu ją cy 20 go dzin - okre ślo ny przez Kra jo -
wą Ra dę wy da je się od po wied ni i do sto so wa ny do ilo ści
ma te ria łu.

Okrę go we Za rzą dy, szko le nia dla kan dy da tów re ali zu ją
w bar dzo zróż ni co wa nym wy mia rze cza so wym: od 
2 godz. (OZ Opol ski), 4 godz. (OZ w Po zna niu, OZ Ślą -
ski) do 20 go dzin (OZ Pod la ski, OZ w El blą gu, OZ To -
ruń sko – Wło cław ski) i 24 go dziny (OZ w Ko sza li nie, OZ
Łódz ki). 

Ma jąc na uwa dze ob szer ność tre ści prze ka zy wa nych na
szko le niu dla kan dy da tów, trud no wy obra zić so bie, że
pod czas 2 -go dzin ne go szko le nia jest to moż li we. 

6. Do bór wy kła dow ców
In for ma cje uzy ska ne z Okrę go wych Za rzą dów do ty czą

rów nież ka dry szko le nio wej pro wa dzą cej szko le nia. 
W więk szo ści okrę gów wy kła dy do ty czą ce za gad nień

ogrod ni czych pro wa dzo ne są przez in struk to rów eta to -
wych, na to miast za gad nie nia praw no -or ga ni za cyj ne oma -
wia ne są naj czę ściej przez Pre ze sów, Wi ce pre ze sów OZ,
człon ków Pre zy dium, kie row ni ków de le ga tur.

W du żych mia stach bę dą cych sie dzi bą OZ i wyż szych
uczel ni, in sty tu tów i in nych jed no stek współ pra cu ją cych
ze Związ kiem , do pro wa dze nia wy kła dów o te ma ty ce
ogrod ni czej an ga żo wa ni są pra cow ni cy na uko wi tych
jed no stek.

Szko le nia pro wa dzo ne bez po śred nio w ogro dach 
w mniej szych miej sco wo ściach pro wa dzo ne są przez upo -
waż nio nych przez OZ, do świad czo nych i prze szko lo -
nych in struk to rów kra jo wych lub okrę go wych (np. OZ
Pod la ski) 

7. Do ku men ta cja zwią za na z or ga ni za cją i pro wa -
dze niem szko leń

Or ga ni za cja i pro wa dze nie szko leń kan dy dac kich zwią -
za ne jest z pro wa dze niem nie zbęd nej do ku men ta cji.

We wszyst kich okrę gach pod sta wo wym obo wią zu ją -
cym do ku men tem jest Dzien nik Szko le nio wy za wie ra-
ją cy li stę uczest ni ków, pro gram szko le nia, wy kaz wy kła-
dow ców. 

Po za koń czo nym szko le niu uczest ni cy otrzy mu ją za -
świad cze nie bę dą ce pod sta wą dla Za rzą dów ROD do pod -

ję cia uchwa ły o nada niu człon ko stwa i wy da nia de cy zji o
przy dzia le dział ki.

Do dat ko wo OZ spo rzą dza ją li stę osób prze szko lo nych,
któ ra prze sy ła na jest do Za rzą dów ROD, re je stry za świad -
czeń, pro gra my szko le nia i ma te ria ły szko le nio we, te sty
wia do mo ści (OZ Pod la ski, OZ w El blą gu).

8. Fi nan so wa nie szko leń
Zgod nie z uchwa łą NR 5/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy

PZD z dnia 6 grud nia 2001r. w Spra wie Fun du szu Oświa -
to we go PZD oraz uchwa łą NR 18/2002 Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD z dnia 6 lu te go 2002 r. w Spra wie Fun-
k cjo no wa nia, Za si la nia i Wy ko rzy sta nia Fun du szu Oświa -
to we go PZD, kosz ty zwią za ne z or ga ni za cją i pro wa dze -
niem szko leń kan dy dac kich po kry wa ne są z prze -
ka zy wa nej do Okrę go wych Za rzą dów na leż nej czę ści
wpi so we go.

Kosz ty po no szo ne przez OZ w związ ku ze szko le nia -
mi do ty czą głów nie:

– wy na gro dzeń dla wy kła dow ców
– wy naj mu sa li 
– kosz tów oświe tle nia i ogrze wa nia wy naj mo wa nych sal
– kosz tów po wie la nia za wia do mień o szko le niach, za -

świad czeń, te stów wia do mo ści, ma te ria łów szko le nio -
wych

– kosz tów zwią za nych z wy sył ką ko re spon den cji( ko -
per ty, znacz ki)

– za ku pu wy daw nictw związ ko wych

Pod su mo wa nie:
Ana li za na de sła nych przez OZ  ma te ria łów do star czy ła

wie le cen nych in for ma cji ob ra zu ją cych rze czy wi sty ob -
raz w ja ki spo sób or ga ni zo wa ne i pro wa dzo ne są szko le -
nia kan dy dac kie.

Naj waż niej szy mi pro ble ma mi wy ni ka ją cy mi z do ko -
na nej ana li zy są:

1. Bar dzo ni ska licz ba no wych dział kow ców obej mo -
wa nych szko le nia mi dla kan dy da tów,

2. Ni ski po ziom szko leń,
3. Zbyt ogra ni czo ny wy miar cza so wy szko leń.

Ad.1.
Szko le nie dla kan dy da tów jest czę sto kroć je dy ną oka zją

do za po zna nia przy szłe go dział kow ca z pod sta wo wą wie -
dzą związ ko wą i ogrod ni czą. Nie ste ty ilość prze szko lo -
nych osób w sto sun ku do ogól nej no wych dział kow ców
jest ra żą co ni ska, oscy lu ją ca śred nio w gra ni cach 40–50%.

W prak ty ce ozna cza to, że co dru gi dział ko wiec w kra -
ju nie zo stał ob ję ty szko le niem kan dy dac kim, a więc
nie za po zna ny z pod sta wo wy mi wia do mo ścia mi. W nie -
któ rych okrę gach ilość prze szka la nych osób jest nie po ko -
ją co ni ska oscy lu ją ca w gra ni cach kil ku pro cent. 

Ad.2.
Kra jo wa Ra da kła dzie ogrom ny na cisk na od po wied ni 

i wy so ki po ziom szko leń kan dy dac kich, cze go gwa ran -
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cją jest do bór wy so kiej kla sy spe cja li stów na wy kła dow -
ców. Tyl ko nie licz ne okrę gi po ło żo ne w po bli żu wyż szych
uczel ni i in sty tu tów an ga żu ją ja ko wy kła dow ców pra cow -
ni ków tych jed no stek. 

W więk szo ści okrę gów szko le nia pro wa dzo ne są przez
in struk to rów eta to wych lub in nych pra cow ni ków OZ, któ -
rych wie dza me ry to rycz na jest czę sto nie wy star cza ją ca. 

Ad.3.
Wy czer pu ją ce i rze tel ne przed sta wie nie za gad nień ob ję -

tych pro gra mem szko le nia, wy ma ga od po wied nie go wy -
mia ru cza so we go, po zwa la ją ce go jed no cze śnie słu cha-
czom przy swo je nie prze ka zy wa nych tre ści. Na każ dym
szko le niu po wi nien zna leźć się czas na za da wa nie py tań 
i na dys ku sję. 

Szko le nie 2 - 4 go dzin ne na pew no nie speł nia swo jej 
ro li i nie po zwa la na prze ka za nie choć by pod sta wo wych
tre ści.

In ne pro ble my ma ją ce wpływ na licz bę szko lo nych
osób:

– Wąt pli wo ści bu dzi tryb kie ro wa nia kan dy da tów na
szko le nia. Więk szość Za rzą dów ROD nie prze strze ga za -
sa dy uza leż nia na po dej mo wa nia uchwa ły o nada niu człon -
ko stwa od od by cia obo wiąz ko we go szko le nia. Na szko-
le nia kie ro wa ni są głów nie dział kow cy, któ rzy otrzy -
ma li wcze śniej de cy zję o przy dzia le dział ki, w związ ku
z tym nie są za in te re so wa ni udzia łem w szko le niach.

– Za rzą dy ROD nie do strze ga ją i nie  do ce nia ją zna -
cze nia szko leń i ich wpły wu na świa do mość dział kow -
ców oraz po dej mo wa ne de cy zje zwią za ne z za go spo -
da ro wa niem i użyt ko wa niem dzia łek. Brak jest współ dzia -

ła nia za rzą dów ROD z Okrę go wy mi Za rzą da mi z cze go
wy ni ka ją opóź nie nia w prze ka zy wa niu wy ka zu no wych
dział kow ców oraz na leż nej czę ści wpi so we go przez za -
rzą dy ROD.

Wnio ski:
Szko le nie kan dy dac kie jest dla Pol skie go Związ ku

Dział kow ców za da niem pod sta wo wym i prio ry te to -
wym, ma ją cym wpływ na wie dzę no wych dział kow ców.
Za kres po sia da nej wie dzy ma wpływ na spo sób użyt ko -
wa nia i za go spo da ro wa nia dział ki, prze strze ga nie prze pi -
sów, do bre sto sun ki są siedz kie oraz sze ro ko ro zu mia ne
funk cjo no wa nie w Związ ku. 

Aby szko le nie przy no si ło za mie rzo ne efek ty po win no
być do brze za pla no wa ne i zor ga ni zo wa ne, od po wied nio
nad zo ro wa ne i pro wa dzo ne na wy so kim po zio mie.

Źle za pla no wa ne i nie pra wi dło wo prze pro wa dzo ne rzu -
tu je w ne ga tyw ny spo sób na wi ze ru nek Związ ku, co 
w obec nej sy tu acji jest wy so ce nie wska za ne.

Pla nu jąc i or ga ni zu jąc szko le nia na le ży przede wszyst -
kim trak to wać szko le nia kan dy dac kie ja ko pod sta wo we 
i naj waż niej sze.

Na le ży wy pra co wać me to dy po zwa la ją ce na ob ję cie
szko le nia mi wszyst kich kan dy da tów na dział kow ców.

• Na le ży do sto so wać wy miar cza so wy szko le nia do
przy ję te go przez OZ Pro gra mu Szko le nia

• Na le ży pod nieść po ziom szko leń po przez za trud nia -
nie do pro wa dze nia wy kła dów, w mia rę moż li wo ści naj -
wyż szej kla sy spe cja li stów, naj le piej pra cow ni ków
uczel ni, in sty tu tów na uko wych, ośrod ków do radz twa rol -
ni cze go. 

Kra jo wa Ra da zwró ci ła się do wszyst kich okrę gów z
proś bą o prze ka za nie in for ma cji od no śnie re ali za cji przez
okrę go we za rzą dy za dań do ty czą cych szko le nia osób
ubie ga ją cych się o przy dział dział ki. Uzy ska ne z okrę gów
da ne po słu ży ły peł nej ana li zie te ma tu i wy cią gnię ciu
wnio sków. Na stęp nie po pro si li śmy okrę gi o prze ka za nie
uwag, su ge stii i pro po zy cji do ty czą cych za gad nień zwią -
za nych z za sa da mi, wg. któ rych kan dy da ci kie ro wa ni są
na szko le nia, opty mal ne go wy mia ru cza so we go, oraz pro -
gra mu szko le nia kan dy dac kie go. 

Ana li za na de sła nych przez OZ ma te ria łów do star czy ła
wie le cen nych in for ma cji ob ra zu ją cych rze czy wi sty ob -
raz w ja ki spo sób or ga ni zo wa ne i pro wa dzo ne są szko le -
nia kan dy dac kie oraz uwag i su ge stii do ty czą cych ww.
za gad nień, któ re po słu ży ły do wy pra co wa nia sto sow nej
uchwa ły.

1. Wszyst kie okrę gi by ły zgod ne co do zna cze nia i ran -

gi szko leń kan dy dac kich oraz co do po trze by eg ze kwo -
wa nia wy mo gu ukoń cze nia szko le nia przed wy da niem de -
cy zji o przy dzia le dział ki.

2. W za kre sie or ga ni za cji szko leń kan dy dac kich, wy si -
łek Okrę go wych Za rzą dów po wi nien być skie ro wa ny na
stwo rze nie jak naj więk szej do stęp no ści i moż li wo ści
uczest ni cze nia w szko le niach, jak rów nież na za pew nie niu
jak naj wyż sze go po zio mu tych szko leń.

3. W ce lu umoż li wie nia wszyst kim no wym dział kow -
com uczest ni cze nia w obo wiąz ko wym szko le niu, każ dy
okręg po wi nien opra co wać rocz ny plan szko leń kan dy -
dac kich w sie dzi bach okrę gów i de le ga tu rach. Po za sie -
dzi ba mi okrę gów i de le ga tur szko le nia na le ży pla no wać
(dla mi ni mum 10 słu cha czy) w po wia tach z czę sto tli wo -
ścią do sto so wa ną do bie żą cych po trzeb. 

4. W pro gra mie szko le nia kan dy dac kie go głów ny na -
cisk po wi nien być po ło żo ny na omó wie nie za gad nień do -

Re ali za cja przez okrę go we za rzą dy za dań do ty czą cych szko le nia osób ubie ga ją cych się 
o przy dział dział ki – oce na, wnio ski, su ge stie.

Ma te riał opra co wa ny na pod sta wie in for ma cji z OZ.
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ty czą cych prze pi sów związ ko wych (usta wa o ROD, Sta -
tut PZD, Re gu la min ROD), za sad funk cjo no wa nia ROD,
za sad za go spo da ro wa nia dział ki, praw i obo wiąz ków
człon ka związ ku. Na le ży rów nież omó wić za gad nie nia
do ty czą ce za sad upra wy, na wo że nia i ochro ny ro ślin,
wska zu jąc źró dła in for ma cji fa cho wych w li te ra tu rze i
książ kach związ ko wych, pro po nu jąc jed no cze śnie udział 
w szko le niach ogrod ni czych dla dział kow ców w ce lu po -
głę bie nia wie dzy ogrod ni czej 

5. Na le ży ure gu lo wać sys tem wy na gra dza nia osób pro -
wa dzą cych wy kła dy na szko le niach oraz or ga ni za to rów
szko leń

6. Szko le nia dla kan dy da tów po win ny być pro wa dzo ne
przez pra cow ni ków wyż szych uczel ni i in sty tu tów na uko -
wych, ośrod ków do radz twa rol ni cze go na uczy cie li szkół

rol ni czych pra cow ni ków OZ oraz w uza sad nio nych przy -
pad kach do świad czo nych i wy kształ co nych in struk to rów
kra jo wych i okrę go wych SSI.

7. Or ga ni za cję szko leń na le ży po wie rzać do świad czo -
nym in struk to rom kra jo wym i okrę go wym SSI

8. Wszy scy są zgod ni co do te go, że wy kła dy na le ży
wzbo ga cać o pre zen ta cje mul ti me dial ne i po ka zy prak -
tycz ne w ogro dach.

9. Ist nie je po trze ba wy po sa że nia ośrod ków szko le nio -
wych w rzut ni ki mul ti me dial ne i lap to py umoż li wia ją ce
za sto so wa nie pre zen ta cji mul ti me dial nych, zdjęć, fil mów
in struk ta żo wych oraz in nych po mo cy na uko wych

10. Koszt szko le nia po wi nien być po kry wa ny z fun du -
szu oświa to we go, 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

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

z dnia 23 wrze śnia 2010r.
w spra wie szko le nia kan dy da tów

4. Uchwały podj´te podczas XVII posiedzenia Krajowej Rady PZD

Szko le nia kan dy da tów są dla Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców za da niem pod sta wo wym i prio ry te to wym. Są
one wa run kiem zdo by cia pod sta wo wych in for ma cji do ty -
czą cych funk cjo no wa nia Związ ku i Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. No wo cze sne i pra wi dło we za go spo da ro wa -
nie dzia łek i ogro dów dział ko wych za le ży od po zio mu
wie dzy or ga ni za cyj nej, ogrod ni czej i zna jo mo ści prze pi -
sów. Za kres zdo by tej wie dzy ma rów nież bez po śred ni
wpływ do bre sto sun ki są siedz kie oraz sze ro ko ro zu mia ne
funk cjo no wa nie Związ ku. Re ali zu jąc po sta no wie nia §65
ust.1 re gu la mi nu ROD uchwa lo ne go w dniu 23 li sto pa da
2006 r. Kra jo wa Ra da PZD usta la:

§1
1. Zo bo wią zać Okrę go we Za rzą dy PZD do:
– obo wiąz ko we go szko le nia kan dy da tów na dział kow -

ców
– opra co wa nia rocz ne go pla nu szko leń kan dy dac kich 

w sie dzi bach OZ i de le ga tu rach w cy klach mie sięcz nych 
2. Po za sie dzi ba mi okrę gów i de le ga tur szko le nia na le -

ży pla no wać w po wia tach dla wy bra nych ROD wg. po -
trzeb – dla mi ni mum 10 słu cha czy 

§2
1. W ce lu pod nie sie nia po zio mu i atrak cyj no ści szko -

leń, na le ży:

a) an ga żo wać do pro wa dze nia wy kła dów wy so kiej kla -
sy spe cja li stów z po szcze gól nych dzie dzin: pra cow ni ków
wyż szych uczel ni, in sty tu tów na uko wych, ośrod ków do -
radz twa rol ni cze go, na uczy cie li szkół rol ni czych, pra cow -
ni ków OZ, eta to we go in struk to ra fa cho we go OZ oraz 
w uza sad nio nych przy pad kach do świad czo nych i wy -
kształ co nych in struk to rów kra jo wych i okrę go wych SSI

b) do bie rać od po wied nie, no wo cze sne me to dy i środ ki
prze ka zu in for ma cji, uła twia ją ce przy swa ja nie wie dzy

c) stwa rzać jak naj lep sze wa run ki or ga ni za cyj ne do pro -
wa dze nia szko leń oraz wy po sa żać uczest ni ków w nie -
zbęd ną związ ko wą li te ra tu rę fa cho wą

§3
1. Pro gram szko le nia kan dy dac kie go po wi nien obej mo -

wać za gad nie nia do ty czą ce:
– prze pi sów związ ko wych (usta wa o ROD, Sta tut PZD,

Re gu la min ROD), – za sad funk cjo no wa nia ROD;
– za sad za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dział ki;
– praw i obo wiąz ków człon ka Związ ku;
– pod sta wo wych za sad upra wy, na wo że nia i ochro ny ro -

ślin na dział kach.
2. Czas trwa nia szko le nia po wi nien po zwa lać na re ali -

za cję w/w za gad nień i obej mo wać nie mniej jak 12 go -
dzin.
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§4
Udział w szko le niu kan dy dac kim skut ku je wy da niem

przez OZ PZD za świad cze nia ukoń cze nia szko le nia.
§5

1. Za rzą dy ROD zo bo wią za ne są do nie zwłocz ne go kie -
ro wa nia kan dy da tów na dział kow ców na szko le nia do OZ
PZD. 

2. Za rzą dy ROD zo bo wią za ne są do po dej mo wa nia
uchwa ły o nada niu człon ko stwa i wy da wa nia de cy zji 

o przy zna niu dział ki po oka za niu za świad cze nia ukoń cze -
nia szko le nia kan dy da tów.

§6
Od po wie dzial ność za or ga ni za cję i prze bieg szko leń po -

no szą Okrę go we Za rzą dy PZD.
§7

Wy na gro dze nie za or ga ni za cję szko le nia oraz pro wa -
dze nie wy kła dów usta li Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

WI CE PRE ZES 
/-/ An to ni Ko strze wa    

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2010 r.

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

z dnia 23 wrze śnia 2010 ro ku
w spra wie pod nie sie nia ran gi i lep sze go wy ko rzy sta nia dzia łal no ści SSI PZD

Dzia łal ność SSI w ogro dach dział ko wych ma bar dzo
dłu gą tra dy cję się ga ją cą po wsta wa nia pierw szych ogro -
dów dział ko wych. Przez ca ły czas in struk to rzy SSI speł -
nia li bar dzo po ży tecz ną ro lę w ży ciu i roz wo ju każ de go
ogro du dział ko we go, w któ rym pra co wa li in struk to rzy
SSI. Ma ją oni ogrom ny wkład w za go spo da ro wa nie ogro -
dów, a na stęp nie w mo der ni za cje ogro dów. Szcze gól ne
osią gnię cia in struk to rzy SSI ma ją w pra cy nad za go spo da -
ro wa niem i mo der ni za cją dzia łek w Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. Du że zna cze nie w dzia łal no ści
in struk to rów SSI jest upo wszech nie nie przez nich wie dzy
i oświa ty ogrod ni czej wśród dział kow ców oraz wpro wa -
dza nie naj now szych osią gnięć wie dzy ogrod ni czej.

Struk tu ry ogrod nic twa dział ko we go przed wo jen ne go 
i w okre sie po wo jen nym tak że przy wią zy wa ły du żą wa gę
do po wo ły wa nia i szko le nia in struk to rów SSI. Dla te go też
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy do ce nia jąc za rów no po trze bę
ist nie nia pra cy in struk to rów SSI, a tak że do tych cza so we
do świad cze nie i tra dy cje Uchwa łą nr 11/1995 z dnia
24.08.1995r., utwo rzy ło Spo łecz ną Służ bę In struk tor ską
w PZD, na da jąc w ten spo sób tej dzie dzi nie szcze gól ną
ran gę. To wa rzy szy ło te mu rów nież za pew nie nie wa run -
ków do pra cy dla tej służ by, a tak że stwo rze nie moż li wo -
ści do szko le nia wie dzy i szko le nia się w za kre sie
spe cja li za cji. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy do strze gło w tej Uchwa le
moż li wość szer sze go wy ko rzy sta nia wie dzy, do świad cze -
nia i pra cy in struk to rów SSI. Dla te go też wpro wa dzo no
po ję cie in struk tor ogro do wy, in struk tor okrę go wy i in -
struk tor kra jo wy. Ma to słu żyć wy ko rzy sta niu pra cy in -

struk to rów zwłasz cza in struk to rów okrę go wych i kra jo -
wych na szcze blu okrę gu i kra ju. 

Uzna jąc po trze bę ist nie nia i roz wo ju, a tak że w ce lu
pod nie sie nia ran gi  i lep szej, bar dziej efek tyw nej pra cy in -
struk to rów SSI, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po sta na -
wia, co na stę pu je:

§ 1
W dzia łal no ści in struk to rów SSI pod sta wo we zna cze -

nie ma ją wie dza i prak ty ka, dla te go też waż ne jest pro wa -
dze nie sys te ma tycz nych szko leń dla in struk to rów SSI
wszyst kich szcze bli.

§ 2
Szcze gól ne zna cze nie dla pod nie sie nia wie dzy in struk -

to rów SSI ma ją re jo no we kon fe ren cje ogrod ni cze, w któ -
rych uczest ni czą naj bar dziej do świad cze ni in struk to rzy.
Na kon fe ren cje te po win ni być kie ro wa ni wciąż no wi in -
struk to rzy SSI po sia da ją cy wie dze i do świad cze nie ogrod -
ni cze.

§ 3
Szko le nia or ga ni zo wa ne dla in struk to rów SSI po win ny

być pro wa dzo ne przez wy kła dow ców uni wer sy te tów rol -
ni czych, in sty tu tów na uko wych, w tym wy so kiej kla sy
spe cja li stów z okre ślo nych dzie dzin. Ma to zna czą cy
wpływ na po ziom prze ka zy wa nej wie dzy i umie jęt no ści
spo łecz nych in struk to rów, któ rą z ko lei bę dą prze ka zy wać
no wym oraz mniej do świad czo nym dział kow com.

§ 4
Okrę go we Za rzą dy po win ny współ pra co wać z in struk -

to ra mi SSI, or ga ni zu jąc dla nich na ra dy, na któ rych przed -
sta wio ne bę dą naj waż niej sze za da nie do re ali za cji oraz
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naj now sze do świad cze nia i osią gnię cia na uki rol ni czej 
i ogrod ni czej. Na ra dy te po win ny od by wać się raz do ro -
ku w okre sie wcze sno wio sen nym.

§ 5
W spo tka niach i na ra dach or ga ni zo wa nych przez Okrę -

go we Za rzą dy PZD, na któ rych bę dą po ru sza ne te ma ty
do ty czą ce ak tu al nej sy tu acji w PZD, pra wa funk cjo no wa -
nia ROD i PZD oraz pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce 
i ma ją ce go za sto so wa nie w ROD, na le ży uwzględ niać
udział in struk to rów SSI.

§ 6
Za rząd ROD wi nien za pew nić in struk to rom ogro do -

wym od po wied nie wa run ki pra cy w ogro dach, a tak że
współ pra co wać z ni mi we wszyst kich spra wach, w któ -
rych mo gą speł nić istot ną ro lę.

§ 7
Raz w ro ku pra ca in struk to rów ogro do wych po win na

być oce nio na przez Za rząd ROD w ich obec no ści.

§ 8
W ce lu pod nie sie nia po sia da nych przez in struk to rów

ogro do wych kwa li fi ka cji, na le ży dą żyć do ich spe cja li za -
cji w okre ślo nych dzie dzi nach wie dzy ogrod ni czej (np.
sa dow nic twa, wa rzyw nic twa, ochro ny ro ślin itp.)

§ 9
In struk tor SSI pro wa dzi in struk taż w za kre sie za go spo -

da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek oraz upra wy ro ślin dla
dział kow ców.

§ 10
In struk to rzy SSI za osią gnię cia w swo jej pra cy spo łecz -

nej po win ni być ob ję ci sys te mem na gra dza nia w Związ ku
(dy plo my, książ ki, na gro dy pie nięż ne oraz in ne for my wy -
na gro dzeń  i od zna czeń).

§ 11
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2010r.

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

z dnia 23 wrze śnia 2010 r.
w spra wie rosz czeń w sto sun ku do grun tów 

ro dzin nych ogro dów dział ko wych

WI CE PRE ZES 
/-/ An to ni Ko strze wa    

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

Stan rosz czeń do grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych jest przed mio tem ana liz Kra jo wej Ra dy od 2002 r.
Bio rąc pod uwa gę wciąż zwięk sza ją cą się licz bę rosz czeń,
na dzień 1 ma ja 2010 ro ku zo sta ło wy ko na ne ko lej ne ba -
da nie. 

Te go rocz ne ba da nie wy ka za ło, że obec nie na dro dze są -
do wej i ad mi ni stra cyj nej do cho dzo ne są rosz cze nia w sto -
sun ku do 281 ROD, o po wierzch ni rosz cze nio wej 
1195, 5038 ha i licz bie dzia łek 26 526. W tym, w sto sun -
ku do 35 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz cze niem 76,3622 ha
i licz bie dzia łek 1759 zgło szo no no we rosz cze nia. 

W okre sie od dnia 10 kwiet nia 2008 r. do dnia 1 ma ja
2010 r. za koń czy ły się osta tecz ny mi de cy zja mi bądź pra -
wo moc ny mi wy ro ka mi spra wy rosz cze nio we pro wa dzo -
ne w sto sun ku do 43 ROD o łącz nej po wierzch ni
rosz cze nio wej 105,2291 ha i licz bie dzia łek 2256. 

Za koń czy ły się one róż ny mi roz strzy gnię cia mi m.in. na -
ka zem zwro tu grun tu, umo rze niem po stę po wa nia lub od -
da le niem po wódz twa, uwłasz cze niem się za kła du pra cy,
na by ciem przez PZD praw do grun tu bądź wy da niem na -
ka zu za pła ty za bez u mow ne ko rzy sta nie, z ko niecz no ścią

opusz cze nia grun tu przez dział kow ców i li kwi da cją czę -
ści al bo ca ło ści ROD. 

Bio rąc pod uwa gę no wo zgło szo ne rosz cze nia i spra wy
za koń czo ne, Kra jo wa Ra da stwier dza, że stan rosz czeń w
dal szym cią gu utrzy mu je się na bar dzo wy so kim po zio -
mie, co jest nie po ko ją ce dla Związ ku i dział kow ców. 

Dla te go też Kra jo wa Ra da po sta na wia zin ten sy fi ko -
wać dzia ła nia ma ją ce na ce lu ochro nę ROD i dział kow -
ców przed ne ga tyw ny mi skut ka mi rosz czeń:

I. Każ da spra wa rosz cze nio wa po win na mieć za pew -
nio ną wy spe cja li zo wa ną ob słu gę me ry to rycz ną i or ga -
ni za cyj ną.

II. W każ dym po stę po wa niu są do wym i ad mi ni stra -
cyj nym po wi nien być re pre zen to wa ny Zwią zek i dział -
kow cy. 

III. Środ ki praw ne win ny być ukie run ko wa ne na po -
twier dze nie ty tu łu praw ne go PZD do grun tu i za bez -
pie cze nie in te re sów Związ ku i dział kow ców. Te mu
ce lo wi, przede wszyst kim słu żą roz wią za nia praw ne
przy ję te w usta wie o ROD, któ re win ny być pod no szo -
ne w trak cie po stę po wań rosz cze nio wych.
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IV. We wszyst kich przy pad kach rosz czeń osób fi -
zycz nych i praw nych zgła sza nych do grun tów ROD
win na być re ali zo wa na pro ce du ra po stę po wa nia okre -
ślo na w prze pi sach we wnątrz związ ko wych. 

W szcze gól no ści do ty czy to: ana li zy praw nej i okre -
śla nia kie run ków po stę po wa nia w spra wie rosz cze nio -
wej przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD,
współ pra cy z biu rem Kra jo wej Ra dy PZD oraz pro -
wa dze nia re je stru rosz czeń i re per to rium spraw są do -
wych i ad mi ni stra cyj nych. 

V. Na le ży zin ten sy fi ko wać dzia ła nia zmie rza ją ce do
re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD w za kre sie
peł nej do ku men ta cji for mal no -praw nej ogro dów,

prze zna cze nia te re nów ROD w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod zie leń dział ko -
wą oraz ujaw nia nia praw PZD do grun tu w księ gach
wie czy stych. 

VI. Za rzą dy ROD, a za ich po śred nic twem dział kow -
cy mu szą być sys te ma tycz nie in for mo wa ni o ak tu al nej
sy tu acji praw nej ogro du, a tak że o dzia ła niach okrę go -
wych za rzą dów PZD po dej mo wa nych w spra wach
rosz cze nio wych. 

Szcze gó ło we za da nia dla okrę go wych za rzą dów PZD
w za kre sie rosz czeń do grun tów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych okre śli Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
w od dziel nej uchwa le. 

WI CE PRE ZES 
/-/ Wincenty KULIK    

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2010 r. 

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

z dnia 23 wrze śnia 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

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

§ 1
Za twier dzić:
1. Uchwa łę nr 150/2010 z dnia 15 lip ca 2010 r. Pre zy -

dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Za rzą du
ROD „Za ci sze” we Wrzo so wie od Uchwa ły Nr 163/2009
Pre zy dium Okrę go we go PZD w Szcze ci nie z dnia 15 paź -
dzier ni ka 2009r., mo cą któ rej stwier dzo no nie waż ność
Uchwa ły Nr 8/2007 Za rzą du ROD „Za ci sze” we Wrzo so -
wie z dnia 26 ma ja 2007 r. 

2. Uchwa łę nr 151/2010 z dnia 15 lip ca 2010 r. Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Pań Wan -
dy Ha nusz kie wicz i Ga brie li Mar ci nek od Uchwa ły 
Nr 77/2010 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Le -
gni cy z dnia 16 kwiet nia 2010 r. 

3. Uchwa łę nr 154/2010 z dnia 15 lip ca 2010 r. Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Pa na Ro -
ber ta Zajbt od Uchwa ły Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
Ma zo wiec kie go PZD. 

4. Uchwa łę nr 187/2010 z dnia 9 wrze śnia 2010 r. Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie stwier dze nia nie -
waż no ści Uchwa ły Nr 6/III/2010 Okrę go we go Za rzą du
PZD w Ko sza li nie.

5. Uchwa łę nr 194/2010 z dnia 22 wrze śnia 2010 r. Pre -
zy dium Kra jo wej PZD w spra wie od wo ła nia Ro ma na Wi -
niar skie go od Uchwa ły Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
w Lu bli nie.

§ 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 ich pod -
ję cia przez Pre zy dium KR PZD

War sza wa dnia 23 wrze śnia 2010 r.

WI CE PRE ZES 
/-/ An to ni Ko strze wa    

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 47 pkt 1 sta tu tu PZD, w związ ku ze
zło żo ną w dniu 27 sierp nia 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
PZD Zdzi sła wa Mar cin ko z dniem zło że nia re zy gna cji.

SEKRETARZ
/-/ Wiesław SAWICKI 

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

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

z dnia 23 wrze śnia 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 23 wrze śnia 2010 r.

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

z dnia 23 wrze śnia 2010 r.
w spra wie zmia ny przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku z dnia 22 lu te go 2010 ro ku 
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i pod wa że nia wszyst kich praw dział kow ców wy ni ka ją cych z usta wy 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

5. Stanowiska przyj´te podczas XVII posiedzenia Krajowej Rady PZD

W związ ku ze zbli ża ją cym się ter mi nem wy bo rów sa -
mo rzą do wych, Kra jo wa Ra da PZD zwra ca się do wszyst -
kich człon ków Związ ku o ak tyw ne uczest nic two w tym
waż nym wy da rze niu. Sa mo rzą dy lo kal ne są na tu ral nym
part ne rem w roz wią zy wa niu pro ble mów, z ja kim spo ty -
ka ją się ogro dy dział ko we na co dzień. To na tym szcze -
blu za pa da ją de cy zje do ty czą ce bez po śred nio na szych
dzia łek, cze go przy kła dem jest uj mo wa nie ogro dów w
pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, kwe stia re gu -
lo wa nia sta nu praw ne go ROD czy wspar cia fi nan so we go
dla ogro dów. Stąd od na sta wie nia osób de cy du ją cych o
spra wach gmi ny do spraw dział kow ców za le żeć bę dzie,
w ja kich wa run kach w gmi nie przyj dzie funk cjo no wać

Tekst Sta no wi ska pu bli ku je my na stro nie 1 ni niej sze go Biu le ty nu.

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

z dnia 23 wrze śnia 2010 r.
w spra wie ak tyw ne go uczest nic twa Związ ku i dział kow ców w wy bo rach do władz 

sa mo rzą dów lo kal nych w 2010 r. 

ogro dom, co bez po śred nio prze kła da się na sy tu ację użyt -
kow ni ków dzia łek. 

Zbli ża ją ce się wy bo ry sa mo rzą do we ma ją szcze gól ne
zna cze nie rów nież z uwa gi na sy tu ację, w ja kiej zna lazł
się ca ły ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce po za -
skar że niu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pod sta wo wym za ło że niem
przy ję tym przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
na po trze by uza sad nie nia ini cja ty wy za gra ża ją cej przy -
szło ści ogro dów i pra wom dział kow ców, jest rze ko my
kon flikt po mię dzy funk cjo no wa niem ogro dów, a in te re -
sa mi gmin. Tym cza sem, jak wska zu je prak ty ka, jest zu -
peł nie ina czej. Od prze szło 100 lat ogro dy dział ko we, ja ko
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en kla wy zie le ni oraz te re ny re kre acji i wy po czyn ku dla
mi lio nów ro dzin, sta no wią trwa ły ele ment pol skie go kra -
jo bra zu i do brze słu żą ogó ło wi spo łe czeń stwa. Dla te go 
w zde cy do wa nej więk szo ści gmin współ pra ca po mię dzy
wła dza mi sa mo rzą do wy mi a spo łecz no ścią dział kow ców
ukła da się po zy tyw nie. Dzie je się tak wszę dzie tam, gdzie
wła dze lo kal ne ro zu mie ją, że dział ka w ROD speł nia
funk cję wspar cia so cjal ne go dla naj uboż szych ro dzin, 
a zwar te kom plek sy te re nów zie lo nych, ja ki mi są ROD,
utrzy my wa ne bez wy dat ko wa nia środ ków pu blicz nych,
słu żą ca łej spo łecz no ści lo kal nej. Dla te go tak istot ne jest,
aby we wła dzach lo kal nych za sie dli lu dzie ro zu mie ją cy
zna cze nie spo łecz ne ogro dów, a co za tym idzie ak cep tu -
ją cy ich obec ność w pol skich gmi nach. 

Trze ba też pa mię tać, że wy bo ry sa mo rzą do we to nie tyl -
ko gło so wa nie. To tak że oka zja do ak tyw ne go włą cze nia
się w za rzą dza nie swo im oto cze niem. W śro do wi sku pol -
skich dział kow ców, jak w rzad ko któ rym, ist nie ją wa run -
ki do wy ło nie nia i zwe ry fi ko wa nia lo kal nych li de rów
god nych po wie rze nia im pro wa dze nia na szych spraw. 
W ogro dach wszy scy się zna ją i wie dzą, kto jest wart za -
ufa nia. Wresz cie pra ca na rzecz wspól no ty ogro do wej
spraw dza przy go to wa nie do peł nie nia funk cji pu blicz -
nych. 

Nie po win ni śmy po zwo lić, aby po ten cjał lo kal nych li de -
rów, ja kich nie brak w na szym śro do wi sku, nie zo stał wy -
ko rzy sta ny na rzecz ogó łu spo łecz no ści lo kal nej. Dla te go
też, po za uczest nic twem w gło so wa niu i po pie ra niem 
w nich osób przy chyl nych idei ogrod nic twa dział ko we go,
KR PZD za chę ca wszyst kich dział kow ców i struk tu ry na -

szej or ga ni za cji do ak tyw ne go włą cze nia się w pro mo wa -
nie osób ze śro do wi ska dział kow ców go to wych do pod ję -
cia dzia łań w ra mach władz sa mo rzą do wych. Śro do wi sko
dział kow ców po win no zjed no czyć się w sta ra niach o za -
pew nie nie im jak naj lep szych miejsc na li stach oraz o po -
par cie ta kich kan dy da tów w wy bo rach. Ma my peł ne pra -
wo ocze ki wać, że dzię ki te mu osią gnie my suk ces w po sta -
ci jesz cze licz niej szej gru py sa mo rzą dow ców - dział kow -
ców i sa mo rzą dow ców – przy ja ciół ogro dów, a co za tym
idzie, stwo rze nie jesz cze lep szych wa run ków do współ -
pra cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych z wła dza mi lo -
kal ny mi. 

W związ ku z po wyż szym Kra jo wa Ra da PZD za le ca
okrę go wym za rzą dom i ich de le ga tu rom, ko le giom 
a przede wszyst kim za rzą dom ROD 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 w swo ich pro gra mach za pi sa ły
po zy tyw ny sto su nek do ist nie nia i przy szło ści ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Współ pra ca ta po win na po le gać
na umiesz cza niu na ich li stach wy bor czych naj lep szych
kan dy da tów – dział kow ców. Po nad to ko niecz na jest ak -
tyw ność in for ma cyj na na te mat dzia łal no ści struk tur PZD
i po pie ra nych kan dy da tów. W szcze gól no ści do ty czyć to
po win no śro do wi ska dział kow ców, do któ rych po win na
do trzeć in for ma cja o kan dy da tach przy chyl nych ogro dom
oraz li stach, z któ rych star tu ją. 

Zwra ca my się do wszyst kich struk tur Związ ku i je go
człon ków – Sza now ni Dział kow cy, bio rąc udział w wy -
bo rach pa mię taj my o ogro dach. 

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

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2010 ro ku

W dniu 4 wrze śnia w War sza wie mia ły miej sce cen tral -
ne ob cho dy Kra jo wych Dni Dział kow ca. To tra dy cyj ne
świę to, wpi sa ne na sta łe w ka len darz ru chu dział ko we go,
jest oka zją do spo tkań, pre zen ta cji do rob ku, wy mia ny do -
świad czeń oraz wy róż nień i na gród dla za słu żo nych dział -
kow ców, naj lep szych ogro dów czy dzia łek. Te go rocz ne
ob cho dy mia ły szcze gól ny wy miar – przy pa dły bo wiem 
w pią tą rocz ni cę uchwa le nia przez Sejm usta wy o ro dzin -
nych ogro dach Dział ko wych. Na miej sce or ga ni za cji uro -
czy sto ści zo stał wy bra ny ROD „Ra ko wiec” – je den 

z naj star szych i naj pięk niej szych war szaw skich ogro dów
dział ko wych.

Dział ko we do żyn ki cie szy ły się w tym ro ku du żym za -
in te re so wa niem – oprócz za pro szo nych de le ga cji z ca łej
Pol ski, licz nie uczest ni czy li w nich dział kow cy z „Ra kow -
ca” oraz in nych lo kal nych ogro dów dział ko wych, jak też
miesz kań cy War sza wy. Ogrom nych roz mia rów na miot
roz sta wio ny w są siedz twie Do mu Dział kow ca był miej -
scem ofi cjal nych uro czy sto ści. W je go szczy to wej czę ści,
wo kół sto łu pre zy dial ne go oraz przy wej ściach, im po nu -

II. Krajowe Dni Działkowca 2010 

1. Informacja 
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ją co pre zen to wa ły się de ko ra cje ro ślin ne oraz tra dy cyj ne
ko sze do żyn ko we przy wie zio ne przez de le ga cje dział kow -
ców. Ocze ki wa niu na roz po czę cie uro czy sto ści to wa rzy -
szy ła pro jek cja fil mu z Kra jo wych Dni Dział kow ca 
w Czę sto cho wie i Pierw szej Ogól no pol skiej Piel grzym ki
Dział kow ców na Ja sną Gó rę w 2007 r. oraz pre zen ta cja
zdjęć z I Kon gre su PZD w 2009 r.

Ofi cjal ne ob cho dy Dni Dział kow ca otwo rzył Pre zes
PZD Eu ge niusz Kon drac ki – wpro wa dzo no pocz ty sztan -
da ro we a na stęp nie od śpie wa no Ma zu rek Dą brow skie go.

Pre zes Kon drac ki ser decz nie po wi tał go ści, któ rzy tak
licz nie przy by li na te go rocz ne ob cho dy Kra jo wych Dni
Dział kow ca. Wy ra ził uzna nie dla ogrom ne go za an ga żo -
wa nia wszyst kich, któ rym dro ga jest idea ogrod nic twa
dział ko we go w wal ce o lep szy byt ogro dów. Pod kre ślił,
że suk ce sy w tej wal ce nie są ła twe ale są moż li we, po -
nie waż ogro dy po trzeb ne są nie tyl ko dział kow com i ich
ro dzi nom ale rów nież sze ro kim ma som spo łe czeń stwa 
– głów nie miesz kań com miast.

Na stęp nie Pre zes PZD przy wi tał ofi cjal nych go ści, m.in.
po sła na Sejm RP – Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka, Prze wod -
ni czą ce go OPZZ – Ja na Gu za, Dy rek to ra De par ta men tu
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi Mi ni ster stwa In fra struk -
tu ry - Grze go rza Maj cher czy ka, Dy rek to ra Wy dzia łu Rol -
nic twa Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go – Te re sę
Sa ko wicz, Przed sta wi cie la Mar szał ka Sej mi ku Ma zo wiec -
kie go – To ma sza Waź biń skie go.

W swo im prze mó wie niu oko licz no ścio wym Eu ge niusz
Kon drac ki pod kre ślił m.in. że te go rocz ne świę to ob cho -
dzo ne jest rów no cze śnie z waż nym dla Związ ku ju bi le -
uszem 5-le cia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ ra sta no wi uko ro no wa nie im po nu ją ce go do rob -
ku pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Pre zes
Kon drac ki przy po mniał też o po dej mo wa nych w ostat nich
la tach przez PiS dzia ła niach wy mie rzo nych w usta wę 
o ROD, kie dy to par tia ta ogła sza ła ko lej ne pro po zy cje le -
gi sla cyj ne zmie rza ją ce do ra dy kal nej zmia ny funk cjo no -
wa nia ogro dów. Pre zes Kon drac ki prze ka zał też ser decz ne
po zdro wie nia dział kow com i ogro dom, któ re ucier pia ły
wsku tek te go rocz nej po wo dzi. Na za koń cze nie swo je go
wy stą pie nia Pre zes PZD pod kre ślił zna cze nie jed no ści
wszyst kich dział kow ców. Waż nym wy da rze niem te go -
rocz nych ob cho dów Kra jo wych Dni Dział kow ca by ło
uchwa le nie przez akla ma cję re zo lu cji w obro nie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Re zo lu cja zo sta ła
przy go to wa na i przed sta wio na przez gru pę ini cja tyw ną,
na cze le z Iza be lą Oże gal ską - pre ze sem OZ PZD w Ło -
dzi. Pod tek stem re zo lu cji zło ży ło na stęp nie pod pi sy 
462 uczest ni ków Kra jo wych Dni Dział kow ca. Zo sta nie
ona prze sła na do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz in nych
naj waż niej szych osób i in sty tu cji w Pań stwie.

W dal szej czę ści uro czy sto ści, za brał głos m.in. Prze -
wod ni czą cy OPZZ – Jan Guz, któ ry za uwa żył, że ogro dy
dział ko we są wspa nia łą szko łą sa mo rząd no ści, wy ra ził też
na dzie je na współ pra cę dział kow ców z or ga ni za cja mi

związ ko wy mi OPZZ w ob li czu zbli ża ją cych się wy bo rów
sa mo rzą do wych. Na wią zu jąc do wy stą pie nia Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry za skar żył do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go sześć za pi sów usta wy o ROD, wy stą -
pił z ape lem: „Rę ce precz od ogro dów dział ko wych, zo s-
taw cie to sa mo rzą dom dział kow ców!”.

Po seł na Sejm RP Krzysz tof Ma ty jasz czyk w swo im
wy stą pie niu pod kre ślił, że sam jest dział kow cem, za pew -
nił o po par ciu Klu bu Par la men tar ne go SLD dla in te re sów
dział kow ców, prze ka zał też naj lep sze ży cze nia i po zdro -
wie nia od nie obec ne go z po wo du kra jo wej kon wen cji
swo jej par tii, Prze wod ni czą ce go SLD – Grze go rza Na pie -
ral skie go.

Dy rek tor De par ta men tu Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry – Grze gorz Maj cher czyk za -
pew nił m.in. ze bra nych, że obec nie w Mi ni ster stwie In -
fra struk tu ry nie to czą się żad ne pra ce zwią za ne ze zmia ną
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Dni Dział kow ca są też oka zją do na gród i wy róż nień.
Pod czas kra jo we go świę ta wie lu uczest ni ków zo sta ło ude -
ko ro wa nych od zna cze nia mi „Za Za słu gi dla PZD” (11)
oraz zło ty mi od zna ka mi „Za słu żo ne go Dział kow ca” (13).
W dal szej czę ści uro czy sto ści ogło szo no wy ni ki kon kur -
sów kra jo wych „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010”
i „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”. W kon kur sie „Ro dzin -
ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2010” wy bra no 14 lau re atów
a ty tuł „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku
2010” przy zna no ROD „Sło necz nik” w Iła wie. W kon kur -
sie „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010” na gro dzo nych zo sta -
ło 23 lau re atów.

Na za koń cze nie Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki ser decz -
nie po dzię ko wał wszyst kim or ga ni za to rom za re ali za cję
tak wspa nia łe go świę ta, a go ściom za licz ne uczest nic two.
Od śpie wa nie hym nu „Zie lo na Rzecz po spo li ta” oraz wy -
pro wa dze nie sztan da rów związ ko wych za koń czy ło ofi -
cjal ną część uro czy sto ści.

Opra wę mu zycz ną Kra jo wych Dni Dział kow ca za pew -
niał re no mo wa ny, wo kal no -in stru men tal ny ze spół „Be -
ne”, któ re go re per tu ar obej mo wał wy bra ne utwo ry z tra-
dy cyj nej mu zy ki pol skiej, wło skiej, wę gier skiej, grec kiej,
hisz pań skiej, fran cu skiej, ro syj skiej oraz mu zy kę kla sycz -
ną. Ze spół za dbał o tło i ak cen ty mu zycz ne pod czas ofi -
cjal nej czę ści uro czy sto ści, wy stą pił też pod czas ra do s-
ne go fe sty nu zor ga ni zo wa ne go na pla cu przy Do mu
Dział kow ca i wień czą ce go ob cho dy Kra jo wych Dni
Dział kow ca. Atrak cyj na mu zy ka w roz ryw ko wym wy ko -
na niu za chę ci ła wie lu do tań ca a licz nie roz miesz czo ne
sto ły i sta no wi ska ga stro no micz ne za pew nia ły po si le nie
się m.in. ciast ka mi, po tra wa mi z gril la i na po ja mi. Szcze -
gól nie do ce nia nym sma ko ły kiem był przy go to wa ny we -
dług tra dy cyj nej re cep tu ry sma lec z chle bem i ki szo ne
ogór ki.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się wy sta wy i kier -
ma sze ar ty ku łów ogrod ni czych, drzew, krze wów oraz by -
lin. Nie odzow nym ele men tem każ dych Dni Dział kow ca
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by ła też wy sta wa plo nów i ko szy do żyn ko wych, wie le
kom po zy cji za dzi wia ło ory gi nal no ścią i po my sło wo ścią
wy ko na nia. Na ob cho dach tra dy cyj nie nie za bra kło też

sto iska Wy daw nic twa „dział ko wiec”, na któ rym moż na
by ło za po znać się oraz na być naj now sze książ ki, al bu my,
jak i nu me ry zwy kłe i spe cjal ne „dział kow ca”.

Sła wo mir Mi lew ski

2.Wystàpienie Prezesa Zwiàzku Eugeniusza Kondrackiego 

Sza now ni Ze bra ni,
Na si Do stoj ni Go ście,
Ko le żan ki i Ko le dzy Dział kow cy!

Te go rocz ne Kra jo we Dni Dział kow ca ob cho dzi my rów -
no cze śnie z waż nym dla nas ju bi le uszem 5-le cia usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra sta no wi uko -
ro no wa nie im po nu ją ce go do rob ku pol skie go ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go. Ra du je my się więc z tej oka zji, choć
dzi siej sze uro czy sto ści od by wa my w trud nym dla nas
okre sie, kie dy ca ły Zwią zek mu si po raz ko lej ny wal czyć
o za cho wa nie praw dział kow ców za pi sa nych w usta wie 
o ROD, któ ra zno wu jest za gro żo na. Spo ty ka my się jed -
nak tu taj wszy scy, aby cie szyć się z na szych wspól nych
do ko nań oraz pie lę gno wać i kul ty wo wać pięk ne tra dy cje
ogrod nic twa dział ko we go. Do ta kich tra dy cji na le żą 
w szcze gól no ści dni dział kow ca – świę to dział ko wych
plo nów ob cho dzo ne we wszyst kich ogro dach dział ko -
wych w ca łej Pol sce. 

Ostat nie dwa dzie ścia lat uzmy sło wi ły nam, że mu si my
bro nić na szych tra dy cji. Usta wa o ROD zro dzi ła się wła -
śnie ja ko od po wiedź na sze go śro do wi ska na nie ustan ne
ata ki wy mie rza ne w ogro dy, dział kow ców i ich Zwią zek
pod po zo rem ha seł o ana chro nicz no ści i nie wła ści we go ro -
do wo du na sze go pra wa. Przy stą pi li śmy więc do wy tę żo nej
pra cy. Nad pro jek tem no wej usta wy pra co wa ło ty sią ce
dzia ła czy i dział kow ców, a tak że krę gi po sel skie. Przy go -
to wa ny w ten spo sób pro jekt no wej usta wy zo stał sze ro ko
skon sul to wa ny z ca łym śro do wi skiem dział ko wym. Ro ze -
sła ny w na kła dzie 1 mln eg zem pla rzy do wszyst kich ogro -
dów, stał się pod sta wą do zgła sza nia uwag i wnio sków, 
z któ rych znacz na część zo sta ła uwzględ nio na w osta tecz -
nej wer sji usta wy. Dzię ki te mu spo tka ła się ona z po -
wszech nym po par ciem dział kow ców, wy ra żo nym sta no-
wi ska mi za rzą dów ogro dów i wal nych ze brań, któ re zo -
sta ły skie ro wa ne do Sej mu i in dy wi du al nych par la men ta -
rzy stów. Naj lep szym wy ra zem po par cia dla usta wy by ło
spon ta nicz ne pod ję cie ak cji zbie ra nia pod pi sów na li stach
po par cia dla uchwa le nia pro jek tu, na któ rych swój głos wy -
ra zi ło prze szło 235 ty się cy dział kow ców. Z te go wzglę du
107 po słów z róż nych klu bów par la men tar nych zło ży ło

pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra
zo sta ła uchwa lo na przez Sejm 8 lip ca 2005 ro ku.

Na szym zda niem usta wa by ła, jest i bę dzie na dal po -
trzeb na. Speł ni ła ona bo wiem wszyst kie ocze ki wa nia nie
tyl ko dział kow ców, ale rów nież tych wszyst kich śro do -
wisk po li tycz nych i sa mo rzą do wych, dla któ rych ce lem
nad rzęd nym jest udzie la nie wspar cia oso bom naj bar dziej
po trze bu ją cym. Usta wa utrwa li ła po zy cję ogro dów dział -
ko wych z ko rzy ścią dla spo łecz no ści lo kal nych. Tym sa -
mym usta wa i Zwią zek sto ją na stra ży zde cy do wa nej
ochro ny ogro dów przed po chop ny mi li kwi da cja mi,
zwłasz cza na ce le ko mer cyj ne, co po wo du je ko lej ne ini -
cja ty wy zmie rza ją ce do uchy le nia usta wy o ROD oraz
mar gi na li za cji Związ ku. Na prze strze ni ostat nich lat ob -
ser wo wa li śmy to wie lo krot nie. Po dej mo wa no roz licz ne
dzia ła nia, aby usu nąć dział kow ców z zaj mo wa nych grun -
tów, któ re mia ły wzbo ga cić nie licz nych kosz tem po zba -
wie nia ca łych spo łecz no ści miejsc re kre acji i wy po czyn -
ku. Prze szko dą w re ali za cji tych pla nów po zo sta je usta wa
i Zwią zek.

W tak uro czy stym mo men cie mo że nie wy pa da wspo -
mi nać tych wszyst kich ata ków na na szą usta wę, or ga ni -
za cję oraz ca łe śro do wi sko dział ko we. Jed nak nie spo sób
za po mnieć o czte ro let nich dzia ła niach PiS wy mie rzo nych
w usta wę o ROD. Par tia ta ogła sza ła ko lej ne pro po zy cje
le gi sla cyj ne zmie rza ją ce do ra dy kal nej zmia ny funk cjo -
no wa nia ogro dów. Pro po no wa no fik cyj ne uwłasz cze nie,
uchy le nie usta wy o ROD oraz li kwi da cję Związ ku wraz 
z na cjo na li za cją ca łe go ma jąt ku dział ko we go. Te za ło że -
nia zna la zły póź niej od zwier cie dle nie w pro jek cie usta wy
o ogro dach dział ko wych, któ rą PiS zgło sił do Sej mu 
w mar cu ubie głe go ro ku. Dzia ła nie to wy wo ła ło po -
wszech ny opór i pro test pol skich dział kow ców, któ rzy wi -
dzie li w pro jek cie PiS cy nicz ną pró bę wy własz cze nia
dział kow ców i li kwi da cji ich ogro dów. Wy ra zem te go
sprze ci wu by ło nie mal 620 ty się cy pod pi sów dział kow -
ców, któ rzy w ten spo sób opo wie dzie li się za nie na ru szal -
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no ścią usta wy o ROD. Przede wszyst kim jed nak zwo ła no
hi sto rycz ny I Kon gres PZD, któ ry zgro ma dził pra wie
2600 dział kow ców wy bra nych na re gio nal nych kon fe ren -
cjach w ca łym kra ju. Kon gres wy ty czył głów ne kie run ki
dzia ła nia Związ ku i jed no znacz nie sprze ci wił się wszel -
kim ini cja ty wom zmie rza ją cym do zmia ny za sad funk cjo -
no wa nia ogro dów za pi sa nych w usta wie o ROD. Sta no-
wi sko oka za ło się sku tecz ne, bo wiem dwa dni po Kon gre -
sie Sejm od rzu cił pro jekt PiS już w pierw szym czy ta niu.

Li czy li śmy, że ten zna mien ny głos pol skich dział kow -
ców zo sta nie usły sza ny, do ce nio ny i zre ali zo wa ny. Na -
dzie je te oka za ły się płon ne. Ata ki na na szą usta wę nie
usta ły. Zmie nio no je dy nie me to dę dzia ła nia. Tym ra zem
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go za skar żył do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go sześć za pi sów sta no wią cych trzon
usta wy o ROD. Wśród za kwe stio no wa nych re gu la cji zna -
lazł się za pis gwa ran tu ją cy dział kow com wła sność na nie -
sień znaj du ją cych się na ich dział kach. Wy wo ła ło to
zde cy do wa ne sprze ci wy i pro te sty pol skich dział kow ców.
Co raz po wszech niej sze jest prze ko na nie, że po wyż szy
wnio sek jest tyl ko pre tek stem do po szat ko wa nia do brej 
i po trzeb nej usta wy o ROD, któ ra sku tecz nie za bez pie cza
słusz ne pra wa dział kow ców i ich ogro dów. Prze świad cze -
nie o za ma chu na pod sta wo we pra wa śro do wi ska dział -
ko we go wy raź nie do mi nu je w po nad 1500 li stach, sta no-
wi skach, ape lach – za rów no in dy wi du al nych, jak i zbio ro -
wych – któ re są kie ro wa ne przede wszyst kim do au to ra
wnio sku, ale rów nież do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, par -
la men ta rzy stów, Pre mie ra i człon ków Ra dy Mi ni strów.
Wy stą pie nia te tra fia ją rów nież do Kra jo wej Ra dy, któ ra
kon se kwent nie je pu bli ku je na ła mach Biu le ty nu In for ma -
cyj ne go oraz za miesz cza na swo jej stro nie in ter ne to wej.

Dzi siaj kie dy ra du je my się i świę tu je my ju bi le usz 5-le -
cia usta wy o ROD, któ ra za pew nia spo kój i bez pie czeń -
stwo ty lu lu dziom w ca łej Pol sce, nie spo sób też ukryć
trosk, któ re nam to wa rzy szą.

Sza now ni Ze bra ni,
Mi mo licz nych pro ble mów ze wnętrz nych, z któ ry mi

mu si my się zmie rzać, obec nie naj waż niej szym ce lem na -
sze go Związ ku jest udzie le nie po mo cy dział kow com 
i ogro dom do tknię tych po wo dzią. Za la nych jest 539 ROD
oraz 66.210 dzia łek. Ko rzy sta jąc z oka zji chciał bym w
imie niu nas wszyst kich prze ka zać ser decz ne po zdro wie nia
dział kow com i ogro dom, któ re ucier pia ły wsku tek po wo -
dzi. Za pew niam, że bę dzie my udzie la li wszel kiej moż li -
wej po mo cy oraz wspie ra li od bu do wę tych ogro dów. 
W tej trud nej sy tu acji Zwią zek i dział kow cy mo gą li czyć
wła ści wie na sie bie. Nie ma my w za sa dzie po mo cy w od -
bu do wie ogro dów i usu wa niu znisz czeń. Dla te go pod ję li -
śmy ener gicz ne dzia ła nia we wła snym za kre sie. Kra jo wa
Ra da otwo rzy ła spe cjal ny ra chu nek prze zna czo ny wy łącz -
nie na po moc po wo dzio wą. Wpłat do ko nu ją or ga ny PZD.
Do tej po ry ze bra no oko ło 5.700.000,00 zł. Na to miast
okrę go we za rzą dy prze zna czy ły 2 mln 676 tys. i do tych -

czas prze ka za ły już po nad 1,1 mln zło tych, a Kra jo wa Ra -
da bę dzie do skut ku przy zna wa ła do ta cje dla ROD po wo -
dzio wych. Pra gnę za pew nić, że nie po zo sta wi my
dział kow ców z tych ogro dów sa mym so bie. Po dej mie my
wszel kie sta ra nia, aby udzie lić wspar cia po krzyw dzo nym
przez wiel ką wo dę. Wspól nym wy sił kiem od bu du je my
ogro dy. Rów nież tym ra zem dział kow cy ra zem po ko na ją
wszel kie prze szko dy i wyj dą sil niej si z tej trud nej sy tu -
acji.

Na szym za da niem jest rów nież za go spo da ro wa nie i mo -
der ni za cja ogro dów dział ko wych. Mu si my do sto so wać
ogro dy do współ cze snych i przy szłych po trzeb. Ko niecz -
na jest wy mia na, roz bu do wa i bu do wa no wej in fra struk -
tu ry, a tak że zna le zie nie nie zbęd nych środ ków fi nan -
so wych. Ce lem jest lep sze za go spo da ro wa nia ogro dów
po przez wy po sa ża nie ich w in fra struk tu rę, któ rej nie po -
sia da ły ta kich jak: ener gia elek trycz na, sieć wo do cią go -
wa, dro gi, par kin gi, ma ga zy ny, bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne
czy do my dział kow ca. Cho dzi o to, aby ROD by ły no wo -
cze sny mi miej sca mi wy po czyn ku dla ro dzin i spo łecz no -
ści lo kal nych, a tak że pięk ny mi te re na mi zie le ni 
w mia stach.

Du żą wa gę Zwią zek po kła da w oświa cie. Re ali zo wa ny
jest sze ro ki pro gram kształ ce nia przede wszyst kim no -
wych dział kow ców, ale rów nież do cie ra nia z wie dzą do
człon ków Związ ku. Du że zna cze nie w re ali za cji pro gra mu
oświa to we go ma Spo łecz na Służ ba In struk tor ska. Dla te go
na le ży two rzyć do bre wa run ki do kształ ce nia i prze ka zy -
wa nia wie dzy. Jest to je dy na dro ga do cią głe go do sko na -
le nia na szych ogro dów ja ko oaz zie le ni w mia stach. 

Sza now ni Ze bra ni,
W tym miej scu chciał bym zło żyć szcze gól ne po dzię ko -

wa nia wszyst kim, któ rzy umoż li wi li nam od by cie na sze -
go świę ta w tak uro czy stej at mos fe rze. 

Dzię ku ję Za rzą do wi Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Ra ko wiec” oraz wszyst kim je go dział kow com, któ ry nas
dzi siaj gosz czą i wy ka za li ogrom ną po moc w or ga ni za cji
te go rocz nych Kra jo wych Dni Dział kow ca. 

Po dzię ko wa nia kie ru ję tak że do Okrę go we go Za rzą du
Ma zo wiec kie go za za an ga żo wa nie w or ga ni za cję dzi siej -
szych ob cho dów.

Wszyst kim przed sta wi cie lom ogro dów dział ko wych 
i okrę gów z ca łe go kra ju zgro ma dzo nym dziś w War sza -
wie na Kra jo wych Dniach Dział kow ca, dzię ku ję za wspól -
ną pra cę i wal kę oraz ży czę za słu żo nej sa tys fak cji 
z wy ni ków dzia łal no ści i pra cy na dział kach, w ogro dach
i Związ ku.

W imie niu wła snym i ca łej Kra jo wej Ra dy prze ka zu ję
wszyst kim pol skim dział kow com naj lep sze ży cze nia i ser -
decz ne po zdro wie nia.

Dro dzy Dział kow cy!
Na sze tra dy cje są zna ne i utrwa lo ne. W tra dy cji tkwi

wie dza i do świad cze nie, ale  rów nież pew ność, że moż na
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zro bić wie le do bre go dla spo łe czeń stwa i śro do wi ska
dział ko we go. Po trzeb na jest tyl ko wia ra, zgo da i wza jem -
ne po sza no wa nie. Ko niecz na jest jed ność dział ko wej ro -

dzi ny. Je że li za cho wa my tę jed ność, któ ra ma ty lu wro -
gów, to za cho wa my ogro dy, usta wę i Zwią zek dla nas sa -
mych, na szych dzie ci, wnu ków i przy szłych po ko leń.

Dro dzy przy ja cie le!
Za wsze bądź my ra zem!

3. Rezolucja

RE ZO LU CJA
w obro nie Usta wy o ROD

pod ję ta przez uczest ni ków Kra jo wych Dni Dział kow ca 2010 r. zgro ma dzo nych w dniu 4 wrze śnia 2010 r.
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Ra ko wiec” w War sza wie

Zwy czaj spo ty ka nia się dział kow ców w mie sią cu wrze -
śniu na Dniach Dział kow ca się ga po cząt ków ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go na zie miach pol skich. Od po nad 100
lat spo ty ka my się by świę to wać ko lej ny se zon spę dzo ny
na dział kach, któ re dla wie lu z nas są nie tyl ko źró dłem
wa rzyw i owo ców oraz miej scem wy po czyn ku na szych
ro dzin, ale nie rzad ko wręcz spo so bem na ży cie. W tym
ro ku jest szcze gól na oka zja do świę to wa nia. Mi ja bo wiem
5 lat od wej ścia w ży cie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ rej uchwa le nie speł ni ło ocze ki wa nia ogó -
łu dział kow ców, cze go wy ra zem by ło prze szło 235 000
pod pi sów zło żo nych przez człon ków na szej spo łecz no ści
pod jej pro jek tem. 

Przy ję ta przez Sejm w dniu 8 lip ca 2005 r. od sa me go
po cząt ku cie szy się uzna niem w oczach dział kow ców.
Zda je my so bie bo wiem spra wę, że za war to w niej roz wią -
za nia łą czą ce do ro bek na sze go ru chu z po trze bą od po wie -
dze nia na wy zwa nia sto ją ce przed ogro da mi dzi siaj i w
przy szło ści. W szcze gól no ści do ty czy to me cha ni zmów
gwa ran tu ją cych po sza no wa nie praw na by tych dział kow -
ców, chro nią cych ogro dy przed po chop ną li kwi da cją, oraz
opie ra ją cych funk cjo no wa nie ROD na sa mo rzą dzie użyt -
kow ni ków dzia łek. 

Nie ste ty z te go sa me go po wo du, dla któ re go dział kow -
cy ce nią usta wę o ROD, jest ona przed mio tem ata ków ze
stro ny grup po strze ga ją cych na sze dział ki wy łącz nie przez
pry zmat war to ści nie ru cho mo ści, w myśl ha sła „grunt to
in te res”. Na szczę ście do tych czas, dzię ki za an ga żo wa niu
na szej spo łecz no ści, wy cho dzi li śmy z tej wal ki zwy cię -
sko. Jak wie le mo że 1 000 000 ro dzin użyt ku ją cych dział -
ki w ROD naj le piej po ka zał suk ces, ja kim by ła ba ta lia 
o na szą usta wę w ubie głym ro ku. Za koń czy ła się ona od -
rzu ce niem przez Sejm pro jek tu za kła da ją ce go uchy le nie
usta wy o ROD i otwo rze nie dro gi do ma so wej li kwi da cji
ogro dów. Prze szło 620 000 pod pi sów dział kow ców ze bra -
nych wów czas w obro nie na szej usta wy oraz jed ność 
w idei za pre zen to wa na przez kil ka ty się cy de le ga tów z ca -
łej Pol ski zgro ma dzo nych 14 lip ca 2009 r. na I Kon gre sie

PZD sta no wi ły ar gu ment, któ ry nie mógł zo stać nie zau wa -
żo ny przez rzą dzą cych. 

Nie ste ty, wbrew ocze ki wa niom pły ną cym z ogro dów
suk ces z ubie głe go ro ku nie przy niósł spo ko ju. Po kil ku
mie sią cach przy szło ko lej ne za gro że nie. Wio sną br. do
ogro dów do tar ła in for ma cja o za skar że niu przez I Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go 6 prze pi sów usta wy o ROD. 

Py ta nie, dla cze go wo bec cie szą cej się ol brzy mim po -
par ciem spo łecz nym usta wy po sta wio no tak po waż ne za -
rzu ty, po zo sta je prak tycz nie bez od po wie dzi. Nie spo sób
bo wiem uznać za nie treść uza sad nie nia skar gi. Po za teo -
re tycz ny mi wy wo da mi nie za wie ra ono prak tycz nie żad -
nych ar gu men tów wska zu ją cych na za sad ność sfor mu -
ło wa nych w niej za rzu tów. Z bli żej nie spre cy zo wa nych
po wo dów I Pre zes Są du Naj wyż sze go pod wa żył usta wę 
o ROD po mi ja jąc cał ko wi cie fakt, że oso by któ rych ona
bez po śred nio do ty czy – czy li dział kow cy – od lat czyn nie
an ga żu ją się w jej obro nę. Czym kie ro wał się po dej mu jąc
tą ini cja ty wę? Przez 5 lat prak tycz ne go sto so wa nia usta -
wa o ROD ni gdy nie by ła obiek tem ja kich kol wiek za strze -
żeń w pra cy Są du Naj wyż sze go. Dla cze go, wbrew wo li
przy tła cza ją cej więk szo ści dział kow ców, pod wa ża za pi sy
usta wy sku tecz nie słu żą ce obro nie praw mi lio na pol skich
ro dzin? 

Za gro że nie wy wo ła ne przez ini cja ty wę I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go dla ist nie nia ogro dów i na szej przy szło ści
jest chy ba naj po waż niej sze w hi sto rii ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Ska la za skar że nia usta wy nie po zo sta -
wia wąt pli wo ści. Tak jak w przy pad ku ubie gło rocz ne go
pro jek tu usta wy ce lem jest za kwe stio no wa nie mo de lu
ogrod nic twa dział ko we go. W prak ty ce ozna cza to, że ist -
nie nie ogro dów stoi pod zna kiem za py ta nia. Pod wa że nie
usta wy o ROD, w tym prze pi sów chro nią cych ogro dy
przed li kwi da cją, otwo rzy bo wiem dro gę do ma so we go
przej mo wa nia na szych dzia łek na ce le ko mer cyj ne. 
O tym, że ko lej ka chęt nych już cze ka, wie my wszy scy.

Dla te go też uczest ni cy Kra jo wych Dni Dział kow ca
2010 r. wzy wa ją wszyst kich dział kow ców do czyn ne go
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za an ga żo wa nia się w wal kę w obro nie usta wy o ROD.
Tyl ko w ten spo sób mo że my za cho wać ogro dy dla nas 
i dla przy szłych po ko leń. Skła da jąc wła sno ręcz ny pod pis
pod ni niej szą Re zo lu cją, któ rą prze śle my do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go oraz in nych naj waż niej szych osób i in -
sty tu cji w Pań stwie, pro si my Was o wspar cie. Po raz ko -
lej ny mu si my wszy scy po ka zać, że je ste śmy peł no praw-

ny mi, świa do my mi swych praw i obo wiąz ków oby wa te -
la mi, któ rzy sku pie ni w swo im sa mo rzą dzie nie chcą być
dla wła dzy pe ten tem, ale part ne rem, któ re go opi nii war to
wy słu chać. Walcz my o usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, bo pra wo, tak jak na sze ogro dy – mu si słu -
żyć spo łe czeń stwu. 

Re zo lu cję pod pi sa ło 462 uczest ni ków 
Kra jo wych Dni Dział kow ca

War sza wa, 4 wrze śnia 2010 r.

W dniu 21 sierp nia 2010 ro ku dział kow cy Okrę gu Pil -
skie go z ro dzi na mi świę to wa li pod czas dział ko wych do -
ży nek z oka zji Dnia Dział kow ca.

W cza sie Zie lo ne go Pik ni ku Ro dzin ne go, któ re mu pa -
tro no wał Pre zy dent Mia sta Pi ły Zbi gniew Ko smat ka,
ogro dy dział ko we z Pi ły i Wy rzy ska, na te re nach re kre -
acyj nych mia sta nad rze ką Gwdą na tzw. Pil skiej Wy spie,
za pre zen to wa ły spo łe czeń stwu swo je osią gnię cia w po -
sta ci wa rzyw, owo ców i kwia tów na naj więk szej w ostat -
nim dzie się cio le ciu wy sta wie pn. KOR SO.

Sto iska 19 ogro dów w oce nie zwie dza ją cych by ły pięk -
ne i ko lo ro we. Wie le wy sił ku w ich przy go to wa nie wło ży -
ły Za rzą dy ogro dów oraz dział kow cy, któ rzy swo je wy-
ho do wa ne naj pięk niej sze oka zy owo ców, wa rzyw i pięk -
ne kwia ty ofia ro wa li do za pre zen to wa nia na wy sta wie 
z oka zji dział ko wych do ży nek.

Fe styn i wy sta wa cie szy ła się wiel kim za in te re so wa -
niem miesz kań ców mia sta. Licz nie od wie dza ły ją ro dzi ny
z dzieć mi, dla któ rych za pre zen to wa ne owo ce, wa rzy wa 
i „ży we sto iska” z mi nia tu ro wy mi kur ka mi, udo mo wio -
nym ba żan tem, kró licz ka mi, go łę bia mi, oczka mi wod ny -
mi i ryb ka mi by ły nie zwy kłą atrak cją.

Plo ny ze sto isk dział kow cy prze ka za li do Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej w Pi le. 

Pod czas fe sty nu Za rzą dy ogro dów uczest ni czą cych 
w wy sta wie ze bra ły pod pi sy od 749 osób bio rą cych

udział, pod Re zo lu cją w spra wie obro ny Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 ro ku. Wy sta wę
zwie dzi li rów nież Se na to ro wie Plat for my Oby wa tel skiej 
– Mie czy sław Au gu styn i Piotr Głow ski, Pre zy dent mia -
sta Pi ły i je go Za stęp ca. 

Pod czas zwie dza nia sto isk dział kow cy i człon ko wie Za -
rzą dów py ta li se na to rów o przy szłość usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku w związ ku ze
zło żo nym wnio skiem 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 zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu jej ar ty ku łów. 

Se na to ro wie za pew ni li dział kow ców, że „już raz usta -
wę obro ni li i te raz też tak bę dzie”. Zło ży li pod pi sy na li -
stach pod Re zo lu cją w obro nie usta wy. Pod czas fe sty nu
roz strzy gnię to kon kur sy ogło szo ne przez Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du PZD dla ogro dów i dział kow ców w
2010 ro ku. Lau re atom kon kur su „Ro dzin ny Ogród Ro ku
2010”, Pre zes OZ PZD Ma rian Pra czyk wrę czył pu cha ry,
dy plo my i na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 900 zło tych.
Lau re aci kon kur su „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010” otrzy -
ma li dy plo my i na gro dy rze czo we. W tym ro ku wy róż nio -
no 19 naj ład niej szych dzia łek. 

Zwień cze niem „Zie lo ne go Pik ni ku Ro dzin ne go” i wy -
sta wy KOR SO był kon cert ze spo łu SMO KIE z Wiel kiej
Bry ta nii na, któ ry licz nie na Pil ską Wy spę przy by li miesz -
kań cy mia sta Pi ły.

Jo lan ta Elic ka 
Prze wod ni czą ca Ko le gium Pre ze sów ROD 

Mia sta Pi ły

III. Dni Działkowca w Okr´gach

Zie lo ny Pik nik Ro dzin ny w Pi le
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W bie żą cym ro ku Okrę go we Dni Dział kow ca od by ły
się w Gnieź nie 28 sierp nia i po łą czo ne by ły z Do żyn ka mi
Ar chi die ce zji Gnieź nień skiej oraz II Gnieź nień ski mi Do -
żyn ka mi Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. 

Go spo da rza mi uro czy sto ści by li Pry mas Pol ski ks. ar -
cy bi skup Jó zef Ko wal czyk, Pre zy dent Mia sta Gnie zna Ja -
cek Ko wal ski oraz pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD
Zdzi sław Śli wa. 

W uro czy sto ściach udział wzię li za pro sze ni go ście, bę -
dą cy przed sta wi cie la mi ko ścio ła, Sej mu RP i sa mo rzą du
lo kal ne go: Wśród go ści obec ni by li po sło wie na Sejm RP
Ta de usz To ma szew ski i Zbi gniew Do la ta, przed sta wi ciel
sa mo rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go Wal de mar
Wit kow ski, bur mistrz No we go To my śla Hen ryk Hel wing,
bur mistrz Sza mo tuł Wło dzi mierz Kacz ma rek. 

Na ob cho dy Dnia Dział kow ca przy by li dział kow cy z ca -
łe go Okrę gu Po znań skie go. Nie za bra kło rów nież przed -
sta wi cie li grup za wo do wych zwią za nych z pro duk cją
ro ślin ną – oko licz ne gmi ny re pre zen to wa li za rów no rol ni -
cy, pszcze la rze, jak i le śni cy. Na uro czy sto ści po ja wi li się
tak że miesz kań cy Gnie zna. Or ga ni za to ra mi Okrę go wych
Dni Dział kow ca by li gnieź nień scy dział kow cy, któ rym
prze wod ni czył Zdzi sław Stan ko wiak – czło nek Pre zy dium
OZ PZD w Po zna niu.

Ob cho dy roz po czę ły się mszą w Ka te drze Gnieź nień -
skiej, któ rą od pra wił Pry mas Pol ski ks. ar cy bi skup Jó zef
Ko wal czyk. W wy gło szo nej ho mi lii pod kre ślał zna cze nie
ob cho dów te go waż ne go wy da rze nia ja kim jest ze bra nie
plo nów rocz nej pra cy za rów no przez rol ni ków jak i przez
dział kow ców. W po cho dzie przed Ka te drą de le ga cje dział -
kow ców i rol ni ków za pre zen to wa ły pocz ty sztan da ro we
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych oraz ko sze i wień ce
do żyn ko we. 

Część ofi cjal na od by wa ła się u pod nó ża Ka te dry Gnieź -
nień skiej. Otwar cia Okrę go wych Dni Dział kow ca i Do ży -
nek do ko na li go spo da rze uro czy sto ści, któ rzy w wy stą pie-
niach po now nie po wi ta li ze bra nych i prze ka za li po dzię ko -
wa nia za ze bra nie tak pięk nych plo nów. Pre zy dent Gnie -
zna – Ja cek Ko wal ski pod kre ślał zna cze nie pra cy na ro li 
i w ogro dach dział ko wych dla spo łecz no ści Mia sta. 

Po dzię ko wał za trud oraz zło żył gra tu la cje i ży cze nia
ad re so wa ne do rol ni ków i dział kow ców. Pre zes Okrę go -
we go Za rzą du PZD w Po zna niu – Zdzi sław Śli wa w wy -
stą pie niu pod kre ślił ran gę uro czy sto ści po raz pierw szy
zor ga ni zo wa nej przez dział kow ców wspól nie z rol ni ka mi
i po dzię ko wał ks. Pry ma so wi za je go obec ność i do bre
sło wo prze ka za ne uczest ni kom świę ta. Po dzię ko wał tak -
że Pre zy den to wi Mia sta Gnie zna za go ści nę udzie lo ną
dział kow com i tro skę o roz wój ogro dów dział ko wych w
tym mie ście wy ra ża ją cą się po mo cą w roz wią zy wa niu

trud nych pro ble mów gnieź nień skich ogro dów.  W dal szej
czę ści wy stą pie nia Pre zes Zdzi sław Śli wa pod kre ślił zna -
cze nie ogro dów dział ko wych, któ re by ły, są i na dal bę dą
po trzeb ne miesz kań com pol skich miast. Zwró cił uwa gę
na po trze bę po pu la ry zo wa nia idei ogrod nic twa w spo łe -
czeń stwie, po pra wy za go spo da ro wa nia ogro dów i po trze -
bę szer sze go otwie ra nia ogro dów na lo kal ne spo łecz no ści. 

Wie le miej sca po świę cił ko lej ne mu ata ko wi na usta wę 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pod kre śla jąc, że au to -
rzy wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o zba da nie
zgod no ści z Kon sty tu cją 6 ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych nie ro zu mie ją idei ogrod nic twa
działko we go. Za ape lo wał do dział kow ców o prze ka zy wa -
nie po par cia dla usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ ra jest do brym pra wem za bez pie cza ją cym wa -
run ki funk cjo no wa nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych w
na szym kra ju. Po dzię ko wał tak że tym ogro dom, któ re po -
śpie szy ły z po mo cą ogro dom do tknię tym klę ską po wo dzi. 

Na za koń cze nie pre zes OZ PZD prze ka zał ser decz ne
po zdro wie nia i ży cze nia dla dział kow ców od Pre ze sa PZD
Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go. W dal szej czę ści uro czy -
sto ści głos za bra li za pro sze ni go ście. Po seł Ta de usz To -
ma szew ski, od zna czo ny wcze śniej od zna ką „Za za słu gi
dla PZD”, w go rą cych sło wach po dzię ko wał za trud pra -
cy rol ni ków i dział kow ców, za pew nił dział kow ców o po -
par ciu dla wal ki o ogro dy, usta wę i Zwią zek -gwa ran ta
trwa ło ści idei i ogro dów. 

Rów nie sil nie za brzmia ły sło wa Wal de ma ra Wit kow -
skie go, któ ry pod kre ślił po trze bę ist nie nia ogro dów 
i słusz ność dzia łań po dej mo wa nych w obro nie do brej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wi ce pre zes
OZ PZD Je rzy Kucz ne ro wicz od czy tał na stęp nie re zo lu -
cję w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ rą pod pi sa ło po nad 400 dział kow ców. 

Na za koń cze nie czę ści ofi cjal nej uro czy sto ści ogło szo -
no wy ni ki kon kur sów „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku
2010”, któ re go lau re ata mi zo sta ło 6 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, a tak że kon ku rów „Wzo ro wa Dział ka Ro ku
2010” i Kro ni ka Ogro du. Wszy scy lau re aci otrzy ma li
pięk ne dy plo my uzna nia oraz na gro dy rze czo we, któ re
wrę cza li Pre zy dent Gnie zna, Bur mistrz No we go To my śla
i Pre zes OZ PZD. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ły na es tra dzie licz ne ze -
spo ły ar ty stycz ne, a dział kow cy i rol ni cy zo sta li ugosz -
cze ni tra dy cyj ną gro chów ką.

Pod czas ca ło dnio wych uro czy sto ści na sto iskach przy -
go to wa nych przez gnieź nień skie ogro dy dział ko we moż -
na by ło obej rzeć plo ny dział kow ców. Nie za bra kło rów nie
kon kur su na naj ład niej szy kosz i wie niec do żyn ko wy.

Mag da le na Kles sa, Zdzi sław Śli wa

Po znań skie Okrę go we Dni Dział kow ca 2010 
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W dniu 29 sierp nia 2010r. w Dzier żo nio wie od by ły się
Okrę go we Dni Dział kow ca Okrę gu Su dec kie go PZD. 
W uro czy sto ści tej wzię ło udział po nad 400 dział kow ców
w więk szo ści dział kow ców z dzier żo niow skich ogro dów,
oraz za pro sze ni go ście, w tym Po sło wie na Sejm RP Pan
Hen ryk Go łę biew ski i Pan To masz Smo larz, licz nie re pre -
zen to wa ne by ły wła dze sa mo rzą do we mia sta i sta ro stwa
na cze le z Bur mi strzem Dzier żo nio wa Pa nem Mar kiem
Pio ru nem i Wi ce sta ro stą Po wia tu Dzier żo niow skie go Pa -
nem Da riu szem Ku char skim.

Otwar cie Dni Dział kow ca po prze dzi ła uro czy sta msza
św. w ko ście le Kró lo wej Ró żań ca Św. w Dzier żo nio wie.
Na stęp nie wszy scy uczest ni cy prze ma sze ro wa li na sta dion
miej ski, gdzie znaj do wa ła się sce na ude ko ro wa na pięk ny -
mi ko sza mi z plo na mi do żyn ko wy mi któ re przy go to wa ło
23 ro dzin nych ogro dów dział ko wych z na sze go okrę gu.
Wzię ły one udział w kon kur sie na naj pięk niej szy kosz
dział kow ca.

Po nad to sta dion ude ko ro wa ny był ba ne ra mi, fla ga mi
związ ko wy mi oraz ta bli ca mi ze zdję cia mi ro dzin nych
ogro dów dział ko wych oraz zdję cia mi dzia łek. Na sta dio -
nie roz sta wio ne by ły stra ga ny z na rzę dzia mi ogrod ni czy -
mi i sa dzon ka mi krze wów ozdob nych i sa dzon ka mi
wi no ro śli, oraz na sio na mi wa rzyw i kwia tów, oraz stra ga -
ny pszcze la rzy pre zen tu ją cy mi wy ro by pszcze lar skie.

Dział kow ców oraz za pro szo nych go ści po wi tał Pre zes
Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD Pan Win cen ty Ku -
lik. W wy stą pie niu swo im Pan Win cen ty Ku lik przed sta -
wił wie lo let nią tra dy cję or ga ni zo wa nia Dni Dział kow ca
w pol skich ogro dach dział ko wych, a na stęp nie przy po -
mniał że w dniu 8 lip ca br. mi nę ła 5 rocz ni ca uchwa le nia
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i omó wił jak
waż na jest ta usta wa dla roz wo ju i trwa ło ści ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

W dal szej czę ści swe go wy stą pie nia Pan Win cen ty Ku -
lik omó wił za gro że nie ja kie nie sie za skar że nie na szej usta -
wy przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i przed sta wił pro jekt Re zo lu cji kie ro wa -
nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio ski
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go ape lu jąc do uczest ni ków Dni

Dział kow ca o pod pi sy wa nie Re zo lu cji. Re zo lu cję pod pi -
sa ło 297 uczest ni ków Dni Dział kow ca, w tym Po sło wie
oraz przed sta wi cie le sa mo rzą du uczest ni czą cy w uro czy -
sto ściach. Koń cząc swo je wy stą pie nie Pre zes zło żył dział -
kow com okrę gu su dec kie go w imie niu swo im i Pre ze sa
Związ ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go naj lep sze ży cze -
nia i po zdro wie nia.

Po nad to Pre zes Okrę gu po dzię ko wał Bur mi strzo wi
Dzier żo nio wa za wie lo let nią po moc dzier żo niow skim
ogro dom dział ko wym jak rów nież za wy dat ną po moc 
w or ga ni za cję Okrę go wych Dni Dział kow ca 2010.

W dal szej czę ści uro czy sto ści ogło szo ne zo sta ły wy ni -
ki kon kur su okrę go we go na „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy ro ku 2010” oraz kon kur su „Wzo ro wa dział ka
ro ku 2010” zwy cięz com wrę czo no pu cha ry, dy plo my i na -
gro dy. Za słu żo nym dzia ła czom wrę czo ne zo sta ły związ -
ko we od zna cze nia „Za za słu gi dla PZD” i zło te od zna ki
„Za słu żo ne go Dział kow ca”.

Po nad to 25 dzia ła czom wrę czo ne zo sta ły dy plo my Pre -
ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pa na Eu ge niu sza
Kon drac kie go dy plo my „Za za słu gi w obro nie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”

Pod czas uro czy sto ści Pan Hen ryk Go łę biew ski – Po seł
na Sejm RP prze ka zał naj lep sze ży cze nia i po zdro wie nia
uczest ni kom Dni Dział kow ca oraz wszyst kim dział kow -
com Okrę gu Su dec kie go PZD, oraz wrę czył lau re atom
kon kur su „Wzo ro wa Dział ka ro ku 2010” ufun do wa ne
przez sie bie oka za łe pu cha ry.

Rów nież Pan To masz Smo larz Po seł na Sejm RP wrę -
czył wy róż nio nym dział kow com pu cha ry oraz prze ka zał
naj lep sze ży cze nia uczest ni kom uro czy sto ści.

Bur mistrz Mia sta Dzier żo nio wa ufun do wał na gro dy
pie nięż ne dla wy róż nio nych dzier żo niow skich ogro dów
oraz wrę czył wy róż nio nym ogro dom dział ko wym pu cha -
ry. W prze rwach uro czy sto ści i na jej za koń cze nie uczest -
ni kom Dni Dział kow ca umi la ły czas wy stę py ze spo łów
mu zycz nych i ta necz nych.

W trak cie Dni Dział kow ca je go uczest ni cy zo sta li po -
czę sto wa ni dział ko wym bi go sem i gro chów ka z kuch ni
po lo wej, oraz pi wem.

Win cen ty Ku lik Pre zes OZS PZD

Su dec kie Dni Dział kow ca

Ma zo wiec kie Dni Dział kow ca 2010

W dniu 5 wrze śnia br. na te re nie ROD „Ra ko wiec” 
w War sza wie od by ły się Ma zo wiec kie Dni Dział kow ca
zor ga ni zo wa ne przez Okrę go wy Za rząd. Mie li śmy oba -
wy czy do pi sze nam po go da, ale oka za ło się, że au ra nas

nie za wio dła i przez ca ły czas dział kow com to wa rzy szy -
ło słoń ce. Uro czy sto ści po prze dzo ne by ły mszą świę tą 
w miej sco wej pa ra fii, gdzie dział kow cy, ale rów nież
miesz kań cy Mo ko to wa uczest ni czą cy we mszy mo gli
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usły szeć wie le cie płych słów pod ad re sem Związ ku i je go
człon ków. Ogrom ne za in te re so wa nie wzbu dzi ły ko sze do -
żyn ko we przy nie sio ne przez dział kow ców ale przede
wszyst kim pocz ty sztan da ro we, któ re zo sta ły wpro wa dzo -
ne do ko ścio ła przez pro bosz cza pa ra fii i by ły obec ne pod -
czas mszy. Wie le osób jesz cze po uro czy sto ściach 
w ko ście le pod cho dzi ło do dział kow ców z gra tu la cja mi. 

W uro czy sto ściach udział wzię li za pro sze ni go ście: Pre -
zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niusz Kon -
drac ki, Po seł SLD Ma rek Wi kiń ski, Po seł PSL Ja nusz
Pie cho ciń ski, Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
re pre zen to wał dyr. Kan ce la rii Mar szał ka To masz Waź biń -
ski, Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy m. st. War sza wy Ma rek
Roj szyk, Za stęp ca Bur mi strza Be mo wa i Se kre tarz War -
szaw skiej Ra dy SLD Ma riusz Po czą tek oraz Bur mistrz
Ma ko wa Ma zo wiec kie go Ja nusz Jan kow ski.

Otwar cia do ko na ła Pre zes Okrę go we go Za rzą du Ma zo -
wiec kie go Gra ży na Fran ke, któ ra przy wi ta ła uczest ni ków
i za pro szo nych go ści a na stęp nie w swo im wy stą pie niu
od nio sła się nie tyl ko do ra do snych chwil ja kie nio są ob -
cho dy świę ta plo nów, ale przed sta wi ła rów nież pro ble my
i nie bez pie czeń stwa z ja ki mi bo ry ka się Zwią zek. Zwią zek
wal czy nie tyl ko z pro ble ma mi bie żą cy mi spo wo do wa ny -
mi przez po wódź, ja ka do tknę ła pol skie ogro dy, w tym
ogro dy ma zo wiec kie, ale przede wszyst kim z ata ka mi kie -
ro wa ny mi pod ad re sem Związ ku i je go człon ków w ostat -
nich la tach. Ta kie dzia ła nia to wa rzy szą nam od lat 
i szcze gól nie ne ga tyw nie są od bie ra ne dzi siaj, gdy Zwią -
zek ob cho dzi 5 le cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, usta wy w obro nie któ rej ze bra nych zo sta ło 
620 ty się cy pod pi sów. Dla te go tak waż ne i peł ne na dziei
oka za ły się dla nas wy stą pie nia go ści, któ rzy nie tyl ko
dzię ko wa li za moż li wość uczest ni cze nia w na szych ob -
chodach, ale rów nież z ogrom ną apro ba tą wy po wia da li się 
o ogro dach i na szej usta wie. Ogrom ny en tu zjazm wśród
uczest ni ków wy wo ła ło wy stą pie nie Pre ze sa Związ ku, któ -
ry wlał w ser ca dział kow ców otu chę i prze ko na nie, że
dzię ki wspól ne mu wy sił ko wi je ste śmy w sta nie obro nić
na szą usta wę, ro dzin ne ogro dy dział ko we i pra wa dział -
kow ców. 

Po twier dze niem tych słów by ła Re zo lu cja w obro nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ rą przed -
sta wił wi ce pre zes An drzej Łu ka sie wicz. Pod tym do ku -
men tem pod pi sy zło ży ło 347 uczest ni ków ob cho dów
Ma zo wiec kich Dni Dział kow ca. 

Wszy scy z ogrom nym za in te re so wa niem obej rze li pre -
zen ta cję hi sto rii i osią gnięć ogro du ROD „Ra ko wiec”, ja -
ką przy go to wał je go pre zes Ry szard Nie dba ła. Dzię ki
przy go to wa nej wi zu al nej pre zen ta cji zna la zły po twier dze -
nie sło wa, że ogro dy nie po win ny być przed mio tem ata -
ków, po nie waż są ozdo bą mia sta. Dzię ki swo je mu
ist nie niu two rzą pas na po wietrz ny dla sto li cy. Za rzą dy są
chęt ne aby współ pra co wać z sa mo rzą da mi w za kre sie wy -
ko rzy sta nia ogro dów dla dzia łal no ści so cjal nej i spo łecz -
nej. W ogro dach od wie lu lat pro wa dzo ne są wcza sy dla
se nio rów i im pre zy w któ rych uczest ni czy spo łecz ność lo -
kal na. ROD „Ra ko wiec” jest przy kła dem ta kiej wła śnie
po zy tyw ne go od dzia ły wa nia ogro du na śro do wi sko, ale
przede wszyst kim ści słej współ pra cy z sa mo rzą dem.
Przed sta wio na pre zen ta cja by ła po twier dze niem na szych
słów, że ogro dy są po trzeb ne mia stu.

Uro czy sto ści Dni Dział kow ca to czas na pod su mo wa -
nie i uho no ro wa nie tych, któ rzy za słu ży li się dla ru chu
ogrod nic twa dział ko we go i ogro dów. Pre zes Pol skie go
Związ ku Dział kow ców od zna czył od zna ką „Za za słu gi dla
Pol skie go Związ ku Dział kow ców” 9 osób, w gro nie któ -
rych zna leź li się uczest ni czą cy w ob cho dach po seł Ma rek
Wi kiń ski oraz Bur mistrz Ma ko wa Ma zo wiec kie go Ja nusz
Jan kow ski. Zło tą od zna kę „Za słu żo ny Dział ko wiec”
otrzy ma ło 15 osób. 

Pod su mo wa niem czę ści ofi cjal nej by ło roz strzy gnię cie
wy ni ków kon kur su „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy 2010” 
i „Wzo ro wa dział ka 2010”. Z ogro dów uczest ni czą cych
w tym kon kur sie wy bra nych zo sta ło 10 lau re atów, któ rym
wrę czo no pa miąt ko we pu cha ry i dy plo my, a Pre zy dium
OZM przy zna ło rów nież na gro dy pie nięż ne. Na to miast 10
lau re atom kon kur su „Wzo ro wa Dział ka” wrę czo no
oprócz dy plo mów na gro dy rze czo we a OZM sfi nan su je
im rocz ną pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.

Im pre zie to wa rzy szy ły kier ma sze z ro śli na mi, mio da mi
i wy ro ba mi re gio nal ny mi. Ogrom nym po wo dze niem cie -
szy ły się wy sta wy zor ga ni zo wa ne przez ogro dy ma zo wiec -
kie oraz wy sta wy kro nik ogro do wych. Pre zen to wa ne 
z du mą przez ogro dy kro ni ki da ją świa dec two roz wo ju na -
szych ogro dów od mo men tu ich po wsta nia do chwi li obec -
nej. To hi sto ria ogro dów, z któ rej mo że my być dum ni. 

Po uro czy sto ściach ofi cjal nych uczest ni cy pod ję ci zo -
sta li po czę stun kiem, pod czas któ re go to wa rzy szy ły nam
wy stę py ze spo łu ar ty stycz ne go. 

Gra ży na Fran ke

Pa ra da dział kow ców w Świ no uj ściu

Wrze sień co ro ku ob fi tu je uro czy sto ścia mi dział ko wy -
mi. Jak Kraj dłu gi i sze ro ki w ro dzin nych ogro dach dział -

ko wych od by wa ją się uro czy sto ści Oni Dział kow ca. Uro -
czy sto ści ta kie or ga ni zu ją tak że Okrę gi oraz Kra jo wa Ra -
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da PZD. Tra dy cja sta ra i bo ga ta. Tak też by ło w Świ no uj -
ściu 11.09.2010 r.

Od kil ku lat doj rze wa ła myśl, aby zor ga ni zo wać wspól -
ne świę to je de na stu ogro dów Świ no uj ścia przy udzia le
władz i spo łe czeń stwa mia sta. I sta ło się – sprzy ja ją cy kli -
mat władz mia sta oraz upór i po my sło wość dział kow ców
za owo co wał, Po wstał ko mi tet or ga ni za cyj ny, któ ry od
wie lu ty go dni pra co wał so lid nie nad sce na riu szem, przy -
go to wa niem or ga ni za cyj nym oraz lo gi stycz nym im pre zy.

Już na kil ka dni wcze śniej me dia sy gna li zo wa ły nad -
cho dzą ce uro czy sto ści.

Ra no na prze pra wie pro mo wej wzmo żo ny ruch. De cy zją
władz udo stęp nio no prze pra wę pro mo wą „Bie li ków” dla
wszyst kich. Znie sie nie ogra ni cze nia uła twi ło prze do sta wa -
nie się na wy spę Uznam, gdzie roz po ście ra się, aż do gra -
nic Pol ski, prze pięk na część mia sta – ku ror tu. O tej po rze
ro ku w Świ no uj ściu moż na spo tkać wie lu ku ra cju szy.

Roz po czę cie uro czy sto ści za pla no wa no na godz. 14.00
na Pla cu Sło wiań skim, ale już od wcze snych go dzin
przed po łu dnio wych na pięk nie ofla go wa nym pla cu za czy -
na ją gro ma dzić się przy by wa ją cy go ście oraz har ce rze.
Wszyst kim ko or dy nu je nie stru dzo na Pa ni We ra Stro czyń -
ska. Przed go dzi ną 14 po ja wia ją się go spo da rze mia sta,
za pro sze ni go ście oraz gwiaź dzi ście wcho dzą ce na plac
de le ga cje wszyst kich ogro dów, wi ta ne okla ska mi zgro ma -
dzo nych już wcze śniej osób. Plac za peł nił się szyb ko po
brze gi, a na pły tę wkra cza uro czy ście re pre zen ta cyj na or -
kie stra „8 Flo ty li Obro ny Wy brze ża”. Błysz czą wy po le -
ro wa ne in stru men ty, świet nie pre zen tu ją się ma ry na rze.

Na wy zna czo ne miej sce przy po mni ku „Bo ha te rom
wal czą cym o wol ność” wkra cza po czet sztan da ro wy
Okrę go we go Za rzą du PZD. Chwi la wy cze ki wa nia i roz -
le ga ją się dźwię ki Ma zur ka Dą brow skie go. Nie jed ne mu
za drża ło ser ce ze wzru sze nia. Głos za bie ra Pre zes OZ
PZD i w krót kich sło wa oznaj mia roz po czę cie uro czy ste -
go świę ta, wspo mi na we te ra nów i wszy scy mi nu tą ci szy
od da ją hołd pio nie rom za kła da nych ogro dów, lu dziom,
któ rych dzi siaj już nie ma. 

Kie dy za brzmiał sy gnał „ci sza”, ode gra ny przez trę ba -
cza, po chy la się sztan dar a nie mal każ dy my śla mi wra ca
wstecz. Chwi la re flek sji i za du my o mi nio nej prze szło ści.
Wie niec oraz wią zan ki kwia tów bia ło -czer wo nych, w asy -
ście sa lu tu har ce rzy, w Imie niu dział kow ców skła da Pre -
zy dent Mia sta oraz Pre zes Szcze ciń skie go Okrę gu. Z te go
po waż ne go na stro ju wy bu dza ją nas me lo die kon cer tu ją -
cej or kie stry, w któ rych nie za bra kło pie śni „Mo rze na sze
mo rze”. Ko niec kon cer tu i rzę si ste bra wa dla wy ko naw -
ców. Za sztan da rem OZ for mu łu je się barw ny ko ro wód,
któ ry na stęp nie prze miesz cza się uli ca mi, ofla go wa ny mi
zie lo no żół ty mi fla ga mi PZD. Ma sze ru ją przez mia sto 
ul. Kon sty tu cji, do cho dząc na Plac A. Mic kie wi cza przy
Ra tu szu. Na wy zna czo nych miej scach sa do wią się dział -
kow cy, go ście, a do oko ła roz sta wio ne są na mio ty re pre -
zentu ją ce po szcze gól ne ogro dy, in struk to rów dział ko -
wych, sta no wi ska kon kur so we, ga stro no micz ne oraz es -

tra da ude ko ro wa na iście z po my sło wo ścią dział ko wą 
w kwia tach i gir lan dach.

Hymn dział kow ców z 1935 ro ku „Zie lo na Rzecz po spo -
li ta” oraz ho no ry sztan da rem związ ko wym, roz po czy na ją
ofi cjal ną cześć uro czy sto ści. Kon fe ran sjer An drzej Ri stow
– pre zes ROD „Ko twi ca” – wi ta dział kow ców, Pre zy den -
ta Mia sta, Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD a w ich
imie niu za pro szo nych go ści, a wśród nich Pa nią Ma rie
Fojt prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej re pre -
zen tu ją cą Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pa na
Eu ge niu sza Kon drac kie go, Wi ce mar szał ka Wo je wódz twa
Za chod nio po mor skie go Ja na Kraw czu ka, Prze wod ni czą -
ce go Wo je wódz kie go Za rzą du PSL – Ka zi mie rza Ziem -
bę, Prze wod ni czą ce go Wo je wódz kie go Za rzą du SLD 
– Da riu sza Wie czor ka, Prze wod ni czą ce go Wo je wódz kiej
Ra dy OPZZ - Ge rar da Ku li gow skie go, Dy rek to ra Wy dzia -
łu Rol nic twa i Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mar szał kow -
skie go – Ja ro sła wa Rze pę, Pre ze sa OZ PZD w Ko sza li nie
– Sta ni sła wa Susz kę oraz po zo sta łych go ści, przed sta wi -
cie li władz mia sta, re pre zen tan tów po li cji, służb po rząd ko -
wych, le śnic twa oraz me diów.

Głos za bie ra Pre zes OZ PZD, któ ry na wią zu je do tra dy -
cji, przy po mi na hi sto rię ru chu pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go. Na wią zu je do Kra jo wych Dni Dział kow ca
– 2010, któ re od by ły się przed ty go dniem oraz do Ju bi le -
uszu 5-le cia usta wy o ROD. Ju bi le uszu okra szo ne go go -
ry czą Wy stą pie nia I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try-
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z za skar że niem usta wy. W wy -
stą pie niu pod kre ślił ro lę ogro dów dział ko wych w spo łe -
czeń stwie i za da nia na kre ślo ne przez i Kon gres PZD oraz
skon kre ty zo wał za da nia ja kie nas cze ka ją w naj bliż szym
cza sie. Zło żył po dzię ko wa nie wła dzom mia sta, dział kow -
com ogro dów, Kra jo wej Ra dzie PZD, gmi nom na któ rych
te re nie znaj du ją się ogro dy oraz wszyst kim or ga ni za cjom
spo łecz no -po li tycz nym, wspie ra ją cym na sze zma ga nia 
o za cho wa nie ogro dów przez za cho wa nie przede wszyst -
kim usta wy o ROD.

Po wy stą pie niu Pre ze sa OZ, re zo lu cję skie ro wa ną do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i władz cen tral nych, od czy ta -
ła Pa ni Lu dwi ka My śli wiec z ROD „Pa prot na” za chę ca -
jąc uczest ni ków do po twier dze nie jej wła sno ręcz nym
pod pi sem.

W wy stą pie niu Pre zy den ta mia sta - Ja nu sza Żmur kie -
wi cza, wy czu wa li śmy Je go wiel ką tro skę o ro dzin ne ogro -
dy dział ko we Świ no uj ścia, usły sze li śmy za pew nie nia 
o ich sta bil no ści, co gwa ran tu je im peł ne ure gu lo wa niu
sta nu praw ne go grun tów. Nie obe szło się rów nież bez oso -
bi stych re flek sji ja ko by łe go dział kow ca ogro du „Gra ni -
ca”. Pre zy dent od niósł się rów nież z wiel kim uzna niem
do Kra jo wych Władz Związ ku oraz do I Kon gre su PZD,
któ re go był go ściem. Na za koń cze nie wy stą pie nia uho no -
ro wał ty tu ła mi i me da la mi za słu żo nych dział kow ców de -
sy gno wa nych przez za rzą dy ogro dów a zwłasz cza se nio ra
i za ło ży cie la ogro du „Gra ni ca” – 90-let nie go, a czyn nie
upra wia ją ce go dział kę, Pa na Ko ści kow skie go. Pre zy dent
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pod kre ślił, że aby być tak zdro wym, w ta kim wie ku, trze -
ba być dział kow cem.

Ko lej no głos za bra ła Pa ni Ma ria Fojt, któ ra w cie płych
sło wach prze ka za ła po zdro wie nia i prze sła nie od Pre ze sa
Związ ku, któ ry nie mógł wziąć udzia łu w uro czy sto ściach.
Pod kre śli ła wiel ką ro lę jed no ści dzia łow ców oraz ro lę do -
brej współ pra cy mię dzy sa mo rzą da mi gmin a ogro da mi.
Pod kre śli ła wa gę pra wi dło we go za go spo da ro wa nia dla ich
przy szło ści ogro dów oraz po trze bę wspól nej obro ny usta -
wy i ogro dów wraz z przy ja ciół mi spo łecz ne go ru chu
dział ko we go, to jest or ga ni za cja mi spo łecz ny mi i po li tycz -
ny mi. Pod kre śli ła tak że wiel ka ro lę dział ki i ogro du w ży -
ciu każ dej ro dzi ny. Na za koń cze nie od czy ta ła list Pre ze sa
PZD – Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go do dział kow ców
Świ no uj ścia i ca łe go okrę gu szcze ciń skie go oraz do władz
sa mo rzą do wych i spo łe czeń stwa, któ ry zo stał na gro dzo ny
burz li wy mi okla ska mi. Po wy stą pie niu przed sta wi cie la
Kra jo wej Ra dy PZD wrę czo no od zna cze nia związ ko we, 
a mia no wi cie od zna ki za za słu gi dla PZD, Pa ni Ma ria Fojt
ude ko ro wa ła: Ja na Kraw czu ka, Ka zi mie rza Ziem bę, Ja -
ro sła wa Rze pę, Le ona Ko wal skie go, An drze ja Szczo dre -
go, Krzysz to fa Szpyt ko, Da riu sza Kla rę i Jó ze fa Łasz-
kie wi cza. Zło tą ozna ką za słu żo ny dział ko wiec ude ko ro -
wa ła: Anie lę Ja nic ką, Ju lia na Klna, Wi tol da Ćwi kłę, Bro -
ni sła wa Gaw ła, Ze no na Kol bu sa, Sie czy sła wa Paw li ka,
Ry szar da Po lań skie go i Aloj ze go Kę pę. Srebr ną od zna ką
za słu żo ny dział ko wiec ude ko ro wa no se nio rów: Sa bi nę
Sza frań ską, Jó ze fa Po ręb kę i Ru dol fa Kan to ra.

Od czy ta no na stęp nie li sty gra tu la cyj ne, oko licz no ścio -
we od Eu ro po sła Bo gu sław Li be radz kie go oraz Pre ze sa
OZ z Go rzo wa. Prze ka za no po dzię ko wa nia: Pre zy den to -
wi Mia sta wraz z sym bo licz nym upo min kiem od dział -
kow ców, dla Pre ze sa Związ ku Eu ge niu sza Kon drac kie go
oraz ośmiu za słu żo nych przed sta wi cie li spo łe czeń stwa
Świ no uj ścia i Szcze ci na, wśród któ rych zna la zła się Pa ni
We ra Stro czyń ska, zna na ze swej ak tyw no ści w ca łym
szcze ciń skim okrę gu. Po prze mó wie niach, po dzię ko wa -
niach wiel ka nie spo dzian ką by ło po szy bo wa nie w nie bo
se tek go łę bi, wy pusz czo nych ja ko sym bol do bro ci dział -
kow ców i spo łe czeń stwa oraz te go wspi na nia się na szych
ogro dów na naj wyż sze po zio my. Po nie waż go ście z Urzę -
du Mar szał kow skie go by li ogra ni cze ni cza sem na stą pi ło
przy spie sze nie wrę cze nia dy plo mów, sta tu etek i na gród
przez Mar szał ka Ja na Kraw czu ka dla lau re atów bio rą cych
udział w wo je wódz kim kon kur sie „Ro dzin ne ogro dy
dział ko we przy ja zne spo łe czeń stwu”. Na gro dy otrzy ma li:
w ka te go rii ogród re kre acyj ny: „Sło necz nik” z Bia ło gar -
du, „Po wstań ców wlkp.” i „Si kor skie go” ze Szcze ci na. 
W ka te go rii za go spo da ro wa ne ogro dy: „Miesz ka I -go”
Szcze cin, „Pod la sem” i „Kwit ną ce ja bło nie” Ko sza lin. 
W ka te go rii ogród edu ka cyj ny: „Zło ta Pra ha”, „Krze ko -
wo” oraz „Po god ny” ze Szcze ci na. Pierw sze na gro dy oraz
upo min ki ufun do wał Urząd Mar szał kow ski prze zna cza -
jąc na to 20 000 zł. Na gro dy za miej sce 2 i 3 fun du ją okrę -
go we za rzą dy, każ dy dla swo ich ogro dów.

Na stą pi ła chwi la prze rwy, w cza sie któ rej za ser wo wa no
uczest ni kom gro chów kę, a go ściom skrom ny po czę stu -
nek. Prze rwę umi la ły wy stę py ze spo łów. Po prze rwie
przy stą pio no do wrę cze nia na gród lau re atom okrę go we go
kon kur su, a mia no wi cie dla naj lep sze go ogro du: „Do lin -
ka”; „Pusz cza”, „Po wstań ców wlkp.” ze Szcze ci na oraz
„Za wadz kie go” z Gry fi na. Dla lau re atów kon kur su in dy -
wi du al ne go wzo ro wa dział ka dla dział kow ców Z. i T. Ty -
ło dziec cy, K. i T. Mi łek, G. i J. Pan tec cy, A. Stem pień, 
L. i H. Klim kie wicz, H:i E. Jo deł z ogro dów w Szcze ci nie,
T. i J. Ło bo dziń scy, E. i Z. Wal ni czek, A. i J. Ma de ra, 
J. i J. Sa la mon, M. Frąc ko wiak ze Star gar du Szcze ciń skie -
go, M. i T. We rkow scy z Ka mie nia Po mor skie go, Z. Ar dan 
z No wo gar du, B. Sy mi no wicz z Gry fi na. Lau re aci otrzy -
ma li dy plo my, pu cha ry oraz upo min ki ufun do wa ne przez
OZ PZD w Szcze ci nie.

Ko lej ne kon kur sy by ły oce nia ne przez ko mi sję. W kon -
kur sie ko szy kwia to wych ko lej ne lo ka ty otrzy ma ły ROD
„Nad za le wem”, ROD „Gra ni ca” i ROD „Pa prot na”. 
W kon kur sie po tra wy z cu ki nii zwy cię żył „chleb z cu ki -
nią” Pa ni Lu dwi ki My śli wiec z ROD „Pa prot na”, na stęp -
nie „cu ki nia – trze cia ćwiart ka” przy go to wa na przez
Te re sę Na piór kow ską z ROD „Gra ni cy”, oraz „pasz tet 
z cu ki nii” przy go to wa ny przez Je rze go Rosz ko. Lau re at
te go kon kur su weź mie udział w pro mo cji Świ no uj ścia na
re gio nal ne po tra wy w ogól no pol skim kon kur sie. 

Dla dzie cię cych kon kur sów pla stycz nych przy go to wa -
no spe cjal ny na miot. Kon kurs trwał przez ca ły czas. Zwy -
cięz ca mi by li wszy scy ma li ar ty ści, wszy scy zo sta li
na gro dze ni. We wszyst kich kon kur sach or ga ni zo wa nych
w cza sie uro czy sto ści wrę cza ne na gro dy by ły fun do wa ne
przez Pre zy den ta Mia sta Świ no uj ścia.

Opra wę ar ty stycz ną uro czy sto ści ca ły czas za pew nia ły
ze spo ły „Ke ja”, „Sztorm”, „Chór Kan ty le na”, „Smi le”,
„Band” oraz so li ści Jo an na Biał kow ska, Alek san dra Pio -
trow ska, An drzej Wa rze cha, Pau li na Ka czo row ska, Da ria
Kró li kow ska, Pau li na Ka bu la, Agniesz ka Pu char czyk 
i Ka ro li na Szcze pa nik. By ła to wiel ka uczta dla du cha 
i dla cia ła dla dział kow ców i Mia sta. Przed sta wi ciel Kra -
jo wej Ra dy PZD oraz Pre zes OZ PZD po wi zy ta cji sto isk
po szcze gól nych ogro dów do strze gli Pa nią Hen ry kę Kru -
szew ską z ROD „Ko twi ca”, któ ra swo im ar ty zmem wy -
cza ro wa ła w jed nym ko szu ca łą ro dzi nę od pra dziad ków
do pra wnucz ków. Ten sym bo licz ny kosz ro dzin nej dział -
ki w ro dzin nym ogro dzie wy ko na ny, z wiel kim pie ty -
zmem z wa rzyw i owo ców, tak bar dzo spodo bał się iż
otrzy mał spe cjal ne wy róż nie nie, to jest pu char wraz ze -
sta wem ga dże tów. Wy róż nie nie zo sta ło przy ję te przez
twór cę pła czem ra do ści. Uczest ni cy uro czy sto ści wy ka -
za li się peł nią kul tu ry od bio ru, gdyż do koń ca wszyst kie
miej sca by ły wy peł nio ne. Ofi cjal ne za koń czo no uro czy -
sto ści o godz. 19 hym nem „Zie lo na Rzecz po spo li ta”, od -
da niem ho no rów sztan da rem oraz od pro wa dze niem
sztan da ru przez po czet, w któ re go skład wszedł naj star -
szy oby wa tel Świ no uj ścia, dział ko wiec Pan Ko ści kow ski,
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co by ło dla nie go nie la da nie spo dzian ką i wy róż nie niem,
za co prze ka zał wy ra zy wdzięcz no ści. Za ba wa ka me ral nie
trwa ła na dal, ze spo ły by ły ca ły czas ak tyw ne, a or ga ni za -
to rzy roz po czę li stop nio wy de mon taż urzą dzeń już przy
ogra ni czo nej moc no wi docz no ści. 

Do brze spi sa li się dział kow cy, spi sa ły się za rzą dy ROD,
spi sa li się or ga ni za to rzy – był to przy kład do brej ro bo ty, 

a cen ne za an ga żo wa nie I en tu zjazm był na gro dą za pod -
ję ty trud. Mia sto i uczest ni czy uro czy sto ści bę dą dłu go pa -
mię tać Dni Dział kow ca w Świ no uj ściu a o to prze cież
cho dzi ło.

Ży cze niem or ga ni za to rów jest że by ta ka jed ność i zro -
zu mie nie by ło za wsze i wszę dzie, gdzie kol wiek po ja wia
się dział ko wiec z ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Pre zes OZ PZD w Szcze ci nie 
Ta de usz Ja rzę bak 

Okrę go we Dni Dział kow ca w Sie mia no wi cach Ślą skich

W dniu 18 wrze śnia 2010 r. w Sie mia no wi cach Ślą skich
od by ły się uro czy ste ob cho dy Dni Dział kow ca zor ga ni zo -
wa ne przez Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach.
Na miej sce uro czy sto ści wy bra ny zo stał ROD „Sza rot ka”,
któ ry w tym wła śnie ro ku ob cho dzi pięk ny ju bi le usz 
100-le cia swe go ist nie nia. Uro czy stość roz po czę ła wie lo -
barw na i do stoj na ga la sztan da ro wa Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, od śpie wa no tak że hymn na ro do wy. Na -
stęp nie pre zes OZ Ślą skie go Je rzy Le śniak ser decz nie
przy wi tał wszyst kich przy by łych dział kow ców oraz ho -
no ro wych go ści: pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge niu -
sza Kon drac kie go, wi ce mar szał ka wo je wódz twa i prze-
wod ni czą ce go Ślą skiej Ra dy Wo je wódz kiej SLD Zbi gnie -
wa Za bo row skie go, wi ce pre zy den ta Sie mia no wic Ślą -
skich Hen ry ka Ptasz ni ka oraz de le ga cję Cze skie go
Związ ku Dział kow ców – pre ze sa Po wia to we go Od dzia łu
w Kar wi nie Oldřicha Janků i wi ce pre ze sa Vla di sla va Sa -
me ka. Na uro czy stość przy był tak że ksiądz pro boszcz Ja -
cek Łu ko szek, któ ry wcze śniej od pra wił w po bli skiej
ka pli cy mszę w in ten cji dział kow ców ślą skich.

W prze mó wie niu oko licz no ścio wym pre zes PZD Eu ge -
niusz Kon drac ki przy wi tał ser decz nie re pre zen tan tów 100
ty się cy dział kow ców z Okrę gu Ślą skie go. Okrę gu li czą ce -
go naj wię cej ogro dów i dział kow ców w Pol sce. Pre zes
PZD zwró cił uwa gę na fakt, iż ROD „Sza rot ka” w Sie -
mia no wi cach Ślą skich jest jed nym z czte rech ogro dów na
Ślą sku, któ ry w tym ro ku ob cho dzi swo je 100-le cie. „Te
ogro dy wraz z ROD im. Czar nec kie go w Cho rzo wie ob -
cho dzą cym w tym ro ku 105-le cie są naj lep szy mi przy kła -
da mi przy wią za nia dział kow ców do tra dy cji ogrod nic twa
dział ko we go. Ma my ko rze nie, tra dy cje, któ re sza nu je my,
kul ty wu je my, prze ka zu je my na stęp nym po ko le niom, 
a ma my co prze ka zy wać, po nie waż ogro dy dział ko we to
kon kret ne te re ny zie le ni zlo ka li zo wa ne w mia stach, do brze
za go spo da ro wa ne, utrzy ma ne na szą pra cą. Dzi siaj wal -
czy my o za cho wa nie tych ogro dów”. Pre zes PZD pod kre -
ślił, że ogro dy dział ko we ma ją słu żyć nie in te re som
wą skich grup, ale sze ro kim gro nom spo łecz nym, w tym
lu dziom naj bied niej szym. Ogro dy, tak że te na Ślą sku, czę -

sto po wsta wa ły na zde gra do wa nych te re nach zaj mo wa -
nych przez wy sy pi ska śmie ci i hał dy po ko pal nia ne. Dziś
od mie nio ne wie lo po ko le nio wą pra cą sta ły się bar dzo cen -
ne. Stąd wiel kie za in te re so wa nie ta ki mi te re na mi. I choć
Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie po wstrzy mu je po trzeb -
nych in we sty cji pu blicz nych, to jed nak su mien nie stoi na
stra ży do rob ku dział kow ców, wal cząc o od szko do wa nia 
i za pew nie nie te re nów za stęp czych dla dział kow ców 
– zgod nie z pra wem ja ki na da je im usta wa o ROD.

Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki w swym przy mó wie niu
wy ra ził ocze ki wa nie: „Mam na dzie ję, że wszy scy ra zem
sta nie my w obro nie na szych ogro dów dział ko wych, one są
bar dzo po trzeb ne, tak że na Ślą sku. Ogro dy to wa sze ży -
cie, wa sza tra dy cja. Trud no so bie wy obra zić, aby gór nik
po cięż kiej pra cy, wy jeż dża ją cy na po wierzch nię nie miał
ka wał ka „zie lo nych płuc”, gdzie mógł by wy po cząć”.
Dział kow cy zo sta li tak że we zwa ni do udzia łu w wy bo -
rach sa mo rzą do wych i do pa mię ta nia pod czas nich o ogro -
dach i o tych or ga ni za cjach i par tiach, któ re za pew nia ją, że
ist nie nie ogro dów jest uza sad nio ne. Jest to waż ne, gdyż
pew ne de cy zje do ty czą ce ogro dów dział ko wych po dej -
mo wa ne są tak że na szcze blu sa mo rzą do wym, na po zio -
mie rad miast i gmin, tam po win ni być obec ni dział ko wy,
aby mo gli bro nić swo ich in te re sów.

Pre zes Je rzy Le śniak w swym prze mó wie niu pod kre ślił,
że w tym ro ku ob cho dzo ny jest waż ny ju bi le usz 5-le cia
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wa ta
jest uko ro no wa niem ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce i po ma ga w za cho wa niu ogro dów dział ko wych.
Tym bar dziej, iż na dal dla pew nych sił eko no micz nych 
i po li tycz nych ogro dy dział ko we zaj mu ją ce w Okrę gu Ślą -
skim 4 ty sią ce hek ta rów sta no wią ła twy spo sób na po zy -
ska nie grun tów dla ce lów ko mer cyj nych. W związ ku 
z tym ko niecz na jest tak że wła ści wa po li ty ka pań stwa 
i rzą du na sta wio na na wspie ra nie ogrod nic twa dział ko we -
go i wzmoc nie nie współ pra cy z sa mo rzą da mi.

Waż nym ele men tem uro czy sto ści by ło uchwa le nie
przez akla ma cję re zo lu cji w obro nie usta wy o ROD, któ -
rą od czy ta ła pre zes ROD „Ko le jarz” w Za brzu Bo gu mi ła
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Dziu rzyc ka. Stwier dza się w niej m.in.: „Na te re nie Ślą -
ska, Za głę bia i Pod be ski dzia ogro dy dział ko we są trwa -
łym ele men tem lo kal nych kra jo bra zów po strze ga nym ja ko
wie lo po ko le nio wy do ro bek miej sco wych spo łecz no ści.
(...) Pierw szy pre zes Są du Naj wyż sze go roz sze rzył wnio -
sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po stu lu jąc o uzna nie
ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za nie -
zgod ną z usta wą za sad ni czą (...). To ko lej na pró ba znisz -
cze nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go pod po zo rem
le gi sla cji. (...) Zwra ca my się z go rą cym ape lem do wszyst -
kich dział kow ców: nie po zwól my na nisz cze nie na sze go
do rob ku. Użyj my wszel kich zgod nych z pra wem i do bry -
mi oby cza ja mi me tod w obro nie na szych ogro dów i na -
szej or ga ni za cji. Pa mię taj my, że nasz ruch prze trwał tyl ko
dzię ki jed no ści, któ rą za wsze pre zen to wa li śmy w trud -
nych chwi lach. Za cho waj my ją za tem i dziś z na dzie ją
oraz prze ko na niem, że zjed no cze ni po ko na my każ dą na -
wet naj trud niej szą prze szko dę”.

Głos za brał tak że wi ce pre zy dent Sie mia no wic Ślą skich
Hen ryk Ptasz nik. Po twier dził on, iż ogro dy dział ko we za -
spo ka ja ją waż ną po trze bę czło wie ka ob co wa nia z przy ro -
dą, po trze bę od po czyn ku i re kre acji w gro nie ca łej ro dzi -
ny, a tak że, zwłasz cza na Ślą sku, po trze by ży wie nio we.
Do dał też: „To wła śnie ogro dy dział ko we, któ rych jest 
w na szym mie ście 20 sta no wią znacz ną część zie lo nych
płuc Sie mia no wic Ślą skich. Po zwa la ją one na kul ty wo wa -
nie idei dba nia o pięk no i przy ro dę, do cze go mia sto od -
no si się z wiel kim uzna niem”.

Po zdro wie nia w imie niu władz wo je wódz twa ślą skie go
prze ka zał wi ce mar sza łek sej mi ku i prze wod ni czą cy Ślą -
skiej Ra dy Wo je wódz kiej SLD Zbi gniew Za bo row ski.
Wy ra ził sło wa po par cia dla ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go, a tak że za nie po ko je nie „pró ba mi cał ko wi te go uwol -
nie nia prze strze ni w mia stach”, co skut ku je pro ble ma mi 
w funk cjo no wa niu ogro dów na Ślą sku i ko niecz no ścią ich
obro ny przed za pę da mi miast. Wi ce mar sza łek za brał głos
tak że w imie niu władz So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej,
par tii któ ra w cią gu ostat nich 20 lat ni gdy nie zmie ni ła sta -
no wi ska w spra wie ogro dów dział ko wych: „Za wsze kon -
se kwent nie sta li śmy na stra ży nie na ru szal no ści do rob ku
lu dzi, ca łych po ko leń oraz zie le ni w mia stach ja ką two rzą
ogro dy dział ko we”.

Po par cia pol skim dział kow com udzie lił tak że pre zes Po -
wia to we go Od dzia łu Cze skie go Związ ku Dział kow ców
w Kar wi nie – Oldřich Janků. Zwró cił uwa gę na do brą
współ pra cę po mię dzy dział kow ca mi pol ski mi i cze ski mi
w okrę gach. Dzię ki do tych cza so wej współ pra cy po wsta -
ły dwa cie ka we pro jek ty. Pierw szy to dwu ję zycz ny, pol -
sko -cze ski ka ta log sta rych od mian ja bło ni. Dru gi, zwią-
za ny jest z wy da niem słow ni ka pol sko -cze skie go/cze sko -
-pol skie go o te ma ty ce ogrod ni czej. Pro jek ty by ły współ -
fi nan so wa ne ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go.

W dal szej czę ści uro czy sto ści zgod nie z tra dy cją pre zes
PZD Eu ge niusz Kon drac ki wrę czył od zna cze nia – „Za

Za słu gi dla PZD” (4) i zło te od zna ki – „Za słu żo ny Dział -
ko wiec” (4).

Waż nym wy da rze niem pod czas uro czy sto ści by ło wrę -
cze nie ogro dom ob cho dzą cym ju bi le usze pu cha rów i pa -
miąt ko wych dy plo mów, za rów no od Kra jo wej Ra dy PZD,
jak i OZ Ślą skie go. Ta ki po dwój ny za szczyt otrzy ma ły
ogro dy: ROD im. Czar nec kie go z Cho rzo wa (105 lat),
ROD im. Ka ro la Miar ki z Cho rzo wa (100 lat), ROD „Ja -
śmin” z My sło wic (100 lat), ROD im. Ja na Ma tej ki z Ra -
ci bo rza (100 lat) i gosz czą cy uczest ni ków Okrę go wych
Dni Dział kow ca – ROD „Sza rot ka” z Sie mia no wic Ślą -
skich (100 lat).

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki wrę czył tak że 20 oso -
bom spe cjal ne dy plo my KR PZD „Za za słu gi w obro nie
usta wy o ROD”, a pre zes OZ Ślą skie go Je rzy Le śniak
wrę czył 22 oso bom oko licz no ścio we dy plo my „Za pra cę
spo łecz ną na rzecz PZD” oraz al bu my o re gio nie ślą skim
od wo je wo dy ślą skie go Zyg mun ta Łu kasz czy ka.

Bar dzo do brym przy kła dem po zy tyw nej wal ki o ist nie -
nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych są ma ją ce wie lo let -
nie tra dy cje kon kur sy or ga ni zo wa ne tak że na szcze blu
okrę go wym. Jest to naj lep sza pro mo cja ogro dów dział ko -
wych, a tak że mo bi li za cja do ulep sza nia za go spo da ro wa -
nia i es te ty ki oraz mo der ni zo wa nia ogro dów i dzia łek.
Pu cha ry i dy plo my oraz na gro dy rze czo we wrę czo no 
11 lau re atom kon kur su okrę go we go „Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy Ro ku 2010” i 11 użyt kow ni kom dzia łek za ty -
tuł „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”.

Na za koń cze nie pre zes Związ ku po zdro wił dział kow -
ców ślą skich, po dzię ko wał za pra cę i wal kę, ży czył dal -
szych suk ce sów, a zwłasz cza roz wo ju ogro dów i do sko -
na le nia roz wo ju za go spo da ro wa nia dzia łek oraz współ -
pra cy z wła dza mi lo kal ny mi i spo łe czeń stwem. W to ku
wszyst kich wy po wie dzi, w tym pre ze sa PZD, do mi no wa -
ła myśl: „In te gra cja wa run kiem za cho wa nia ogro dów 
i praw dział kow ców”. Har mo ni zo wa ła ona z ha sła mi za -
wie szo ny mi na sa li ja ko trans pa ren ty: „Sta je my w obro nie
na sze go do rob ku i tra dy cji” oraz „Rę ce precz od PZD,
ogro dów i dział kow ców”. Na stęp nie od śpie wa no hymn
dział ko wy „Zie lo na Rzecz po spo li ta” oraz wy pro wa dzo -
no pocz ty sztan da ro we.

Po ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści i po obie dzie dział kow -
cy z przy jem no ścią wy słu cha li kon cer tu ze spo łu mu zycz -
ne go B.A.R. Opra wa mu zycz na obej mo wa ła m.in.
tra dy cyj ną mu zy kę lu do wą – we so łą, skocz ną i do brze
zna ną dział kow com. Pod czas jej słu cha nia ca ła sa la śpie -
wa ła ra zem z ze spo łem, a no gi wie lu rwa ły się do tań ca.
Pro gram roz ryw ko wy zo stał uroz ma ico ny tak że o kon kur -
sy ję zy ko we do ty czą ce gwa ry ślą skiej, a tak że kon cert ży -
czeń.

Ob cho dom Dni Dział kow ca to wa rzy szy ły oczy wi ście
oży wio ne dys ku sje. Bar dzo in te re su ją cą hi sto rią do ty czą -
cą ROD „Sza rot ka” po dzie lił się pre zes te go ogro du Jan
War gac ki, peł nią cy swe obo wiąz ki od 2004 ro ku. Ogród
za ło żo ny zo stał w 1910 r. przez ów cze snych za rząd ców
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Ko pal ni „Rich ter”. Po wstał na te re nach przy ko pal nia nych,
hał dach i nie użyt kach. Dział ki nie prze kra cza ły 200 m2

po wierzch ni i prze zna czo ne by ły tyl ko dla gór ni ków 
i urzęd ni ków ko pal ni. Po od zy ska niu nie pod le gło ści przez
pań stwo pol skie, w ro ku 1925 już pol skie wła dze za rzą -
dza ją ce ko pal nią (zmie nio no na zwę na „Sie mia no wi ce”)
do łą czy ły do ogro du no we te re ny. Waż ne dla ogro du wy -
da rze nia na stą pi ły w ro ku 1978. Wte dy to za pa dła de cy zja
o bu do wie Osie dla Wró bla i Kor fan te go na te re nie ist nie -
ją cych tam ogro dów dział ko wych. A po nie waż, po dob nie
jak dziś obo wią zy wa ła za sa da, że li kwi do wa ne mu ogro -
do wi trze ba za pew nić no wą lo ka li za cję – te re ny za stęp -
cze przy dzie lo no w są siedz twie ROD „Sza rot ka”. W ten
spo sób rap tow nie roz bu do wa no te ren ROD „Sza rot ka”.
Dwa la ta póź niej w ro ku 1980 na sku tek prze su nię cia re -
ali za cji pro jek tu bu do wy au to stra dy, za pa dła de cy zja 
o wy ty cze niu ko lej nych dzia łek. Łącz nie ogród osią gnął
po wierzch nię 10,57 ha.

W la tach 1985–86 ogród zo stał cał ko wi cie ze lek try fi -
ko wa ny. W 1990 r. ofi cjal nie zo stał otwar ty Dom Dział -

kow ca – du ży, dwu kon dy gna cyj ny, o po wierzch ni łącz nej
po nad 600 m². W ro ku 1997 wsku tek li kwi da cji Ko pal ni
Sie mia no wi ce, a tym sa mym wo do cią gu z wo dą prze my -
sło wą do ogro du po pły nę ła wo da pit na. Po 2004 r. uda ło
się m.in. utwar dzić ale ję głów ną oraz plac przy świe tli cy,
wy mie nić głów ny wo do ciąg z me ta lo we go na PCV, wy -
mie nić w czę ści ogro dze nie ze wnętrz ne, wy re mon to wać
dach świe tli cy i wy mie nić okna na PCV. Pre zes ogro du
Jan War gac ki z du mą opo wia da: „W ro ku 2008 ogród
wziął udział w kon kur sie te le wi zyj nym pro pa gu ją cym
ogro dy Ślą ska, Za głę bia i Pod be ski dzia (pod na zwą „TVS
w Ogro dzie”), w któ rym za ję li śmy II miej sce. W tym ro -
ku ma my za szczyt or ga ni zo wa nia Okrę go wych Dni Dział -
kow ca i Ju bi le uszu Stu le cia Ogro du. Pla nu je my też
re mont sie ci ener ge tycz nej w ogro dzie z za bu do wą licz ni -
ków na ze wnątrz dzia łek. Jest to moż li we dzię ki do ta cjom
po zy ski wa nym z OZ Ślą skie go PZD. My ślę, że i w na -
stęp nych la tach ogród pręż nie bę dzie funk cjo no wał i mi -
mo nie ustan nych ata ków na PZD wszyst ko zo sta nie jak
do tych czas”.

D. Ta ra ska

Okrę go wy Dzień Dział kow ca w Kiel cach

W dniu 19 wrze śnia 2010 ro ku od by ły się ob cho dy
Okrę go wych Dnia Dział kow ca.

W przy go to wa niu im pre zy udział wziął Okrę go wy Za -
rząd Świę to krzy ski PZD wraz z sze ro ką re pre zen ta cją
ogro dów z te re nu mia sta Kiel ce oraz wo je wódz twa Świę -
to krzy skie go. 

Zna czą cy i wi docz ny wkład wniósł tak że kie lec ki Urząd
Mia sta z Pa nem Pre zy den tem Woj cie chem Lu baw skim na
cze le, któ ry ob jął swo im pa tro na tem ca łą uro czy stość oraz
za pew nił opra wę tech nicz ną.

Ob cho dy Dnia Dział kow ca od by ły się w cen trum mia -
sta Kiel ce na Pla cu Ar ty stów. Po zwo li ło to na zgro ma dze -
nie du żej licz by kiel czan i go ści z te re nu wo je wódz twa.

W pro gra mie zna la zło się mię dzy in ny mi wy stą pie nie
Pre ze sa OZŚ PZD, któ ry w spo sób zwię zły przed sta wił
wszyst kim ze bra nym hi sto rię Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców wraz z je go ak tu al ną struk tu rą.

Nie mo gło oczy wi ście za brak nąć cza su na za zna jo mie -
nie miesz kań ców Kielc i oko lic z te ma ty ką obo wią zu ją cej
Usta wy o ROD, któ rej 5-le cie ob cho dzi my w tym ro ku, 
a któ ra jest tak waż nym gwa ran tem praw nym dla dal sze -
go funk cjo no wa nia idei ogrod nic twa dział ko we go w na -
szym kra ju.

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się m. in. wo je wo -
da świę to krzy ski, sta ro sta po wia tu, mar sza łek wo je wódz -
twa, wło da rze mia sta Kiel ce (pre zy dent mia sta oraz

wi ce pre zy dent) oraz pre zy den ci i bur mi strzo wie miast 
z te re nu wo je wódz twa Świę to krzy skie go. Nie za bra kło
tak że oczy wi ście i sa mych Dział kow ców licz nie przy by -
łych w nie dziel ne po po łu dnie. 

W trak cie ob cho dów ogło szo no wy ni ki kon kur sów
„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010” oraz „ROD Ro ku 2010”.
Dla lau re atów przy go to wa no dy plo my uzna nia oraz na -
gro dy rze czo we.

Gru pa naj bar dziej za słu żo nych dzia ła czy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zo sta ła uho no ro wa na od zna ka mi
związ ko wy mi.

Naj wyż sze od zna cze nie związ ko we prze wi dzia no tak że
dla Pre zy den ta oraz Wi ce pre zy den ta Mia sta Kiel ce ja ko
osób, któ re wy ka zu ją się tro ską i życz li wo ścią w od nie -
sie niu do ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz PZD na
te re nie na sze go Mia sta.

W pro gra mie im pre zy prze wi dzia no tak że kon kurs dla
pu blicz no ści ze zna jo mo ści Związ ku oraz te ma ty ki ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce. Ten punkt pro gra mu cie -
szył się nie zwy kłą ak tyw no ścią ze bra nych osób. Dla tych,
któ rzy udo wod ni li swo ją wie dzę na za da wa ne py ta nia,
przy go to wa no drob ne upo min ki w po sta ci mi ni ko szy
owo co wo – wa rzyw nych.

W trak cie ca łych ob cho dów, Za rzą dy ROD oraz Dział -
kow cy pre zen to wa li naj ład niej sze plo ny, wzbu dza jąc tym
sa mym du że za in te re so wa nie wśród prze chod niów. Ca ło -
ści uro czy sto ści do peł ni ła pięk na i sło necz na po go da. 

Jan Stań czyk
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Te go rocz ne Okrę go we Dni Dział kow ca od by ły się 
2 paź dzier ni ka 2010 r. w Do mu Dział kow ca ROD „Od ro -
dze nie” w Ło dzi, któ ry ob cho dzi ju bi le usz 65-le cia ist nie -
nia. Uczest ni ka mi uro czy sto ści by li człon ko wie or ga nów
okrę go wych oraz przed sta wi cie le wie lu Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych funk cjo nu ją cych na te re nie 
wo je wódz twa łódz kie go, w su mie bli sko 100 człon ków 
Związ ku. 

Spo śród za pro szo nych ofi cjal nych go ści, w ob cho dach
Okrę go wych Dni Dział kow ca udział wzię li pa ni Zdzi sła -
wa Ja now ska po seł na Sejm RP oraz re pre zen tu ją cy po sła
Syl we stra Paw łow skie go, pan Bo gu sław Hu bert, któ rzy
za pew ni li o swo jej nie zmien nej sym pa tii dla spraw dział -
kow ców oraz o dal szym za an ga żo wa niu i po mo cy w obro -
nie praw użyt kow ni ków dzia łek. Sło wa te zo sta ły przy ję te
przez zgro ma dzo nych owa cyj nie. 

Pre zes OZŁ PZD Iza be la Oże gal ska w swo im wy stą -
pie niu zwró ci ła szcze gól ną uwa gę na bez pre ce den so we
dzia ła nie Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za skar -
ża ją ce go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wszyst kie prze -

pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ini cja -
ty wa ta zmie rza do stwo rze nia sy tu acji w któ rej bę dzie
moż li we ma so we usu wa nie dział kow ców z grun tów za ję -
tych przez ogro dy. Świad czy o tym kwe stio no wa nie
wszyst kie go, co słu ży utrzy ma niu ogro dów oraz przy czy -
nia się do ochro ny dział kow ców, któ rzy za miast cie szyć
się użyt ko wa niem dzia łek zmu sze ni są bro nić swo ich idei
i wspól ne go dzie dzic twa ja kim są ogro dy. Wszy scy dział -
kow cy są za nie po ko je ni swo im przy szłym lo sem i jed no -
gło śnie po tę pia ją wszyst kie dzia ła nia, któ re wy mie rzo ne
są w Zwią zek i usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Wy ra zem po wyż sze go jest pod ję ta przez uczest ni -
ków Okrę go wych Dni Dział kow ca re zo lu cja, po par ta
pod pi sa mi obec nych na uro czy sto ści. Przed sta wi cie le
ogro dów naj bar dziej ak tyw nych w obro nie usta wy zo sta -
li uho no ro wa ni oko licz no ścio wy mi dy plo ma mi przy zna -
ny mi przez Kra jo wą Ra dę PZD.

Zwień cze niem okrę go wych do ży nek dział ko wych był en -
tu zja stycz nie przy ję ty pro gram ar ty stycz ny oraz cie szą cy
się za in te re so wa niem uczest ni ków kier masz ogrod ni czy.

IO

Okrę go we Dni Dział kow ca Łódź 2010

W lip cu 2010 r. 50-le cie ist nie nia ob cho dził ROD „Pa łu -
czan ka” w Żni nie. Pra gnę Ogród li czy 65 dzia łek i po wstał
na mo cy de cy zji ów cze snej Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
w Żni nie ja ko ogród dla pra cow ni ków żniń skie go PKP.

Pod czas uro czy sto ści ju bi le uszo wych dział kow cy nie
za po mnie li o dział kow cach, któ rzy ucier pie li z po wo du
po wo dzi i ze bra li na ten cel kwo tę 400 zł, któ rą prze ka za -
li na kon to utwo rzo ne przez KR PZD.

Pre zes ROD
/-/ Ma rian Bleń

IV. Dni działkowca i Jubileusze w ROD

ROD „Pa łu czan ka” w Żni nie

Ju bi le usz 80-Ie cia ROD „Ener ge tyk l” w Po zna niu

Uro czy ste ob cho dy 80-le cia po wsta nia ROD „Ener ge -
tyk l” po prze dził fe styn dla dzie ci. Za ba wę pro wa dzi ło
dwóch klau nów, by ło ma lo wa nie twa rzy, gry i za ba wy 
z na gro da mi oraz wa ta cu kro wa. Wszyst ko przy wspa nia -
łej opra wie mu zycz nej. Naj więk szą na gro dą dla or ga ni za -
to rów fe sty nu by ło za do wo le nie dzie ci.

Po za koń cze niu fe sty nu dla dzie ci od by ły się ju bi le uszo -
we uro czy sto ści zwią za ne z 80-le ciem ogro du oraz Dniem

Dział kow ca. By ło wie lu za pro szo nych go ści – przed sta wi -
cie li Kra jo wej Ra dy PZD, Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Po zna niu oraz sa mo rzą du lo kal ne go, by łych pre ze sów
i człon ków za rzą du ROD. Ogród otrzy mał od Pre ze sa Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców pu char i dy plom z gra tu la -
cja mi. Wy róż nio no i po dzię ko wa no pre zes ROD 
– Mał go rza cie Ku ra siak. Ja dwi ga Ma del ska i Mał go rza ta
Ku ra siak otrzy ma ły zło te od zna ki PZD.
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Go ście przy by li na ju bi le usz zło ży li ży cze nia oraz gra tu -
la cje Pa ni Pre zes. Za słu że ni dział kow cy otrzy ma li od Za -
rzą du ROD po dzię ko wa nia, od zna cze nia, dy plo my oraz
wy róż nie nia za wzo ro we dział ki. Od sło nię te pa miąt ko we
ta bli ce, któ re po świe cił pro boszcz z pa ra fii św. Woj cie cha.

Po za koń cze niu czę ści ofi cjal nej pra wie wszy scy dział -
kow cy wraz z ro dzi na mi uczest ni czy li w fe sty nie. Przy
bie siad nych sto łach pod pa ra so la mi, gdzie moż na się by -
ło scho wać przed słoń cem, był przy go to wa ny po czę stu -
nek. Za ba wa trwa ła do świ tu. Po pro stu by ło wspa nia le.

Dni Dział kow ca w Kro to szy nie

W dniu 24 lip ca 2010 r. od by ły się „Dni Dział kow ca
2010 r.” w ROD im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro to szy nie.
W uro czy sto ści uczest ni czył m.in. Pan Le on Ku ster ka 
– czło nek Pre zy dium OZ PZD w Ka li szu, pre zes Ko le -
gium Pre ze sów Po wia tu Kro to szyń skie go.

Uro czy stość roz po czął oko licz no ścio wym wy stą pie -
niem pre zes Za rzą du ROD Pan Jó zef Ko ściel ny. Pre zes
Za rzą du ROD omó wił obec ną sy tu ację pa nu ją cą w PZD
po zło że niu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku o stwier dze nie nie zgod -
no ści z kon sty tu cją sze ściu ar ty ku łów usta wy o ROD,
ma ją cych de cy du ją ce zna cze nie dla za cho wa nia praw
dział kow ców i trwa ło ści ogro dów. Pre zes przed sta wił tak -
że zna czą cą dla PZD ro lę dział kow ców w obro nie usta wy
o ROD. 

„Dni Dział kow ca 2010” w Kro to szy nie by ły rów nież
oka zją do wrę cze nia wy jąt ko wo za słu żo nym dział kow com
ROD im. M. Ko per ni ka m.in. srebr nych i brą zo wych od -
znak pn: „Za słu żo ny Dział ko wiec”, dy plo mów za dzia łal -

ność na rzecz ogro du i dy plo mów za wkład pra cy w Ko mi -
sji ds. Ła du i Po rząd ku w ogro dzie. Do ko na no tak że wrę -
cze nia na gród i dy plo mów za udział w kon kur sie
zor ga ni zo wa nym przez ROD pn: „Pięk na Dział ka Ro ku
2010”. 

Po czę ści ofi cjal nej od by ło się spo tka nie ak ty wu, w któ -
rym wzię li udział od zna cze ni, lau re aci kon kur su, wy róż -
nie ni dzia ła cze, spon so rzy im pre zy oraz za pro sze ni
go ście.

Pod czas im pre zy nie za po mnia no tak że o naj młod szych
uczest ni kach. Dla dzie ci prze wi dzia ne by ły atrak cyj ne gry,
za ba wy i kon kur sy pod opie ką har ce rek z 23 DSH „Skant”
w Kro to szy nie. 

Na za koń cze nie Pre zes Za rzą du po dzię ko wał wszyst -
kim zgro ma dzo nym za przy by cie i wspar cie kro to szyń -
skich „Dni Dział kow ca 2010”. Za rząd ROD im. Mi ko ła ja
Ko per ni ka w Kro to szy nie skła da Kra jo wej Ra dzie PZD
oraz wszyst kim ogro dom i dział kow com ser decz ne ży cze -
nia z oka zji Dni Dział kow ca 2010 r.

ROD im. K. Świer czew skie go w No wym To my ślu

We so łe jest ży cie Se nio ra!!!
Dniu 26 lip ca po raz 9 roz po czę ły się na te re nie Ro dzin -

nych Ogro dów Dział ko wych im. K. Świer czew skie go 
w No wym To my ślu wcza sy na dział kach. W uro czy stym
otwar ciu pierw sze go tur nu su udział wzię li przed sta wi cie -
le władz sa mo rzą do wych.

Od po czy wa ją cy na ogro dach dział ko wych se nio rzy spę -
dza ją cie ka wie czas, ko rzy sta jąc z pro gra mu za pro po no -
wa ne go przez or ga ni za to rów tej nie ty po wej for my wy po -
czyn ku – wcza sów na dział kach. Pod czas jed no ty go dnio -
wych tur nu sów or ga ni zo wa ne są za ję cia re ha bi li ta cyj ne,
mu zycz ne, pla stycz ne, ma nu al ne, spo tka nia z cie ka wy mi
ludź mi oraz wy ciecz ki po Wiel ko pol sce.

We wto rek 27 lip ca wszy scy wcza so wi cze sko rzy sta li 
z za pro sze nia bur mi strza No we go To my śla Hen ry ka Hel -
win ga do wi zy ty w Urzę dzie Miej skim. Spo tka nie w gma -
chu urzę du po prze dzi ła wy ciecz ka au to bu so wa po
mie ście. Ro lę prze wod ni ka przy jął bur mistrz Hen ryk Hel -
wing.

Po krót kiej wy ciecz ce se nio rzy pod czas spo tka nia 
w urzę dzie mo gli za po znać się z do ko na nia mi sa mo rzą du
no wo to my skie go w ostat nim 20-le ciu je go funk cjo no wa -
nia. Spo tka nie przy ka wie i ciast kach by ło też oka zją do
wspól nych roz mów i mi łe go spę dze nia cza su. Se nio rzy -
-wcza so wi cze na pa miąt kę spo tka nia otrzy ma li drob ne
upo min ki, pro mu ją ce mia sto i gmi nę.

29 lip ca br. gru pa se nio rów z No we go To my śla od wie -
dzi ła opa le nic ki ra tusz. Po po wi ta niu go ści przez Za stęp -
cę Bur mi strza Re na tę Bo rzych, se nio rzy spo tka li się 
z bur mi strzem Ry szar dem Na pie ra ła. Bur mistrz Opa le ni -
cy opo wie dział o hi sto rii mia sta oraz ra tu szu, w któ rym
mie ści się sie dzi ba Urzę du Miej skie go. Po za pro sze niu na
świę to mia sta – Naj słod sze Dni w Ro ku – na pa miąt kę
spo tka nia, go ście otrzy ma li fol de ry o Gmi nie Opa le ni ca.

W Opa le ni cy se nio rzy od wie dzi li rów nież Ho tel RE -
MES Spa oraz Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Za ką tek”,
gdzie przy wi ta ni zo sta li przez Pa nią pre zes ROD Te re sę
Kacz ma rek.
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No wo to my scy se nio rzy pod opie ką dy rek tor Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w No wym To my ślu Te -
re sy Sien kie wicz, re ali zu ją wa ka cyj ny pro gram ak tyw -
ne go od po czyn ku.

Or ga ni za to rem przed się wzię cia jest: Za rząd Re jo no wy
Pol skie go Związ ku Eme ry tów Ren ci stów i In wa li dów w
No wym To my ślu, wspar cia or ga ni za cyj ne go udzie la ją Ro -
dzin ny Ogród Dział ko wy im. K Świer czew skie go w No -

wym To my ślu oraz Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w No wym To my ślu.

Środ ki fi nan so we na to za da nie Za rząd Re jo no wy Pol -
skie go Związ ku Eme ry tów Ren ci stów i In wa li dów w No -
wym To my ślu po zy skał z PE FRON -u, na to miast Ro-
dzin ny Ogród Dział ko wy im. K Świer czew skie go w No -
wym To my ślu po zy skał środ ki z Gmi ny No wy To myśl, 
w ra mach kon kur su ofert.

/-/ Ma ciej Ka sprzak 

Ju bi le usz ROD „Ko le jarz” w Ostro wie Wiel ko pol skim

W tym ro ku ROD „Ko le jarz” w Ostro wie Wlkp. ob cho -
dził Ju bi le usz 65-le cia ist nie nia. Z tej oka zji za rząd ogro -
du zor ga ni zo wał spo tka nie in te gra cyj ne w któ rym udział
wzię li dział kow cy wraz z ro dzi na mi. Za słu że ni dział kow -
cy zo sta li wy róż nie ni przez Okrę go wy Za rząd PZD w Ka -
li szu od zna ka mi związ ko wy mi. Srebr ne od zna ki Za słu -
żo ny Dział ko wiec otrzy ma ło 15 dział kow ców i 15 dział -
kow ców brą zo we. Po nad to 12 dział kow ców wy róż nio -
nych zo sta ło dy plo ma mi za pięk ną dział kę w 2010 ro ku.
Przy zna no rów nież sta tu et ki i na gro dy rze czo we na I, II,
i III miej sce za udział w kon kur sie wzo ro wa dział ka 2010.
Spo tka nie by ło rów nież oka zją do zło że nia po dzię ko wa -

nia dla człon ków Za rzą du i Ogro do wych Ko mi sjach Sta -
tu to wych za pra cę w okre sie 65- le cia ogro du. Ży ją cy jesz -
cze człon ko wie otrzy ma li fol de ru i sta tu et ki z po dzię ko -
wa niem na za an ga żo wa nie i pra cę dla do bra na sze go ogro -
du i Związ ku.

Zor ga ni zo wa no rów nież w tym dniu tj. 31 lip ca 2010 r.
po uro czy stym spo tka niu z dział kow ca mi gry, za ba wy 
i kon kur sy dla dzie ci. Za udział dzie ci wy róż nio ne zo sta -
ły drob ny mi upo min ka mi – na gro da mi.

Spo tka nie in te gra cyj ne i za ba wy dla dzie ci cie szy ły się
bar dzo du żym za in te re so wa niem, a ob cho dy za koń czy ły
po go dzi nie l w no cy.

Pre zes
/-/ Je rzy Krzy żań ski

Ob cho dy Dni Dział kow ca w ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie

Co rocz nie w mie sią cu wrze śniu ob cho dzo ne są Dni
Dział kow ca, świę to plo nów dział ko wych.

W dniu 25 wrze śnia br. w świe tli cy ROD im. Miesz ka I
od by ły się już tra dy cyj nie „DNI DZIAŁ KOW CA” na któ -
re licz nie przy by li dział kow cy i za pro sze ni go ście.

Świę to plo nów dział ko wych otwo rzył i po wi tał przy by -
łych go ści Pre zes ROD im. Miesz ka I Jó zef Ko śció łek:
Przed sta wi cie la Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du w Szcze -
ci nie Pa na Ed mun da Pa la – kra jo we go spo łecz ne go in -
struk to ra ogro dów,

Pre ze sa Sto wa rzy sze nia „Ra zem Ła twiej” Pa nią Ma rie
Rym pel.

Pre zes w swo im wy stą pie niu wspo mniał o dal szej wal -
ce w obro nie na szej usta wy, o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, o za skar że niu usta wy do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Se kre tarz
ogro du Pa ni Anie la Ja nic ka od czy ta ła pi smo pro te sta cyj -
ne w spra wie obro ny usta wy. Dział kow cy za ak cep to wa li

okla ska mi i zło ży li pod nim pod pi sy. Pre zes w dal szej wy -
po wie dzi po in for mo wał ze bra nych, że ten rok dla ogro du
był szczę śli wy, po nie waż zdo by li śmy I miej sce „Naj le piej
Za go spo da ro wa ny Ogród” w kon kur sie zor ga ni zo wa nym
przez URZĄD Mar szał kow ski Wo je wódz twa Za chod nio -
po mor skie go. Na gro da 5000 zł. sta tu et ka i dy plom. 
W okre sie let nim uda ło nam się prze pro wa dzić re mont
obiek tu wła sne go uję cia wod ne go. Pod czas uro czy sto ści
wy róż nio no za słu żo nych dział kow ców od zna ka mi związ -
ko wy mi. Od zna ką za słu żo ny dla PZD otrzy mał wi ce pre -
zes Jó zef Łasz ke wicz, Zło tą Od zna ką za słu żo ny Dział-
ko wiec otrzy ma ła Se kre tarz ogro du Pa ni Anie la Ja nic ka,
wrę czo no trzy srebr ne i trzy brą zo we od zna ki za słu żo ny
dział ko wiec. De ko ra cji do ko nał Pan Ed mund Pal przed -
sta wi ciel pre ze sa okrę go we go za rzą du. Pre zes ROD im.
Miesz ka I wrę czył na gro dy rze czo we, książ ki i dy plo my
dla wy róż nia ją cych się dział kow ców. Wrę czył rów nież na -
gro dy rze czo we, książ ki i dy plo my za udział w kon kur sie
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„Naj pięk niej sza Dział ka w ro ku 2010”. Pre zes wrę czył
książ kę i dy plom Pre ze so wi „Sto wa rzy sze nia Ra zem Ła -
twiej” Pa ni Ma rii Rym pel z oka zji ju bi le uszu 5-le cia ist -
nie nia Sto wa rzy sze nia. Od czy tał list z ży cze nia mi od
na uczy cie li i dzie cia ków ze szko ły pod sta wo wej nr 55 
w za łą cze niu.

Przed sta wi ciel Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du w Szcze -
ci nie Pan Ed mund Pal Od czy tał list z ży cze nia mi z oka zji
Dni Dział kow ca od Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du Pa na
Ta de usza Ja rze ba ka. Wrę czył rów nież Dy plom Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go dla
Pre ze sa ROD im. Miesz ka I Pa nu Jó ze fo wi Ko śció łek.

Pre zes Sto wa rzy sze nia wrę czy ła dział kow com przy rząd
do ba da nia gle by. Pre zes Ogro du po dzię ko wał wszyst kim
obec nym na wspól nym świę to wa niu i za pro sił na skrom -
ny po czę stu nek z gril la. Po czę ści ofi cjal nej roz po czął się
wie czo rek ta necz ny i trwał do póź nych go dzin wie czor -
nych. Po uro czy sto ści do żyn ko wej go ści li śmy dzie ci ze
szko ły pod sta wo wej nr 55 zwie dzi li ogród. Za pro szo no
ich na świe tli cę na po czę stu nek na po ja mi, sło dy cza mi 
i owo ca mi. Dzie ci by li bar dzo za do wo le ni z po by to na
ROD im. Miesz ka I. Wra ca jąc z ogro du każ de dziec ko by -
ło ob da ro wa no kwia ta mi, owo ca mi i wa rzy wa mi.

Pre zes
/-/ Jó zef Ko ścio łek

Ju bi le usz 85-le cia ROD „Biel ni ki” w Po zna niu

14 sierp nia 2010 r. dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Biel ni ki” w Po zna niu uro czy ście ob cho -
dzi li ju bi le usz 85-le cia ist nie nia ogro du i jed no cze śnie
Świę to Plo nów, czy li do rocz ny tra dy cyj ny Dzień Dział -
kow ca.

Jak wy ni ka z za cho wa nych do ku men tów w 1925 r. z ini -
cja ty wy Związ ku Za wo do we go Me ta low ców oraz Dy rek -
cji Za kła dów HCP w Po zna niu na nad war ciań skich
Łę gach Dę biń skich po wsta ło To wa rzy stwo Ogro dów
Dział ko wych Biel ni ki. Wów czas by ła to ze stro ny miej -
sco wych władz i za kła dów pra cy po moc so cjal na dla pra -
cow ni ków i ich ro dzin, ma ją ca na ce lu zwięk sze nie
te re nów zie lo nych w mia stach oraz za pew nie nie ak tyw -
ne go wy po czyn ku na ło nie na tu ry.

W pa miąt ko wym al bu mie -kro ni ce ROD „Biel ni ki”
znaj du je się ar chi wal ny, pierw szy nu mer Kwar tal ni ka
Związ ku To wa rzystw Ogród ków Dział ko wych, wy da ny
w Po zna niu w ma ju 1928 r. pod na zwą Ogró dek Dział ko -
wy. Ku rier Po znań ski z 16 wrze śnia 1928 r. wy so ko oce -
nił wy da ny Kwar tal nik, ja ko bar dzo przy dat ne cza so pi smo
dla dział kow ców. W dniu 12 li sto pa da 1937 r. Wo je wo da
Po znań ski za re je stro wał Sta tut To wa rzy stwa Ogro du
Dział ko we go przy Biel ni kach. Już wte dy wi dzia no po trze -
bę or ga ni zo wa nia ogro dów dział ko wych dla lu dzi pra cu -
ją cych w mia stach, ma jąc na ce lu po pra wę zdro wot no ści
pra cow ni ków i ich ro dzin, a przede wszyst kim pod re pe ro -
wa nie skrom nych bu dże tów ro dzin nych po przez upra wę
owo ców, wa rzyw, kwia tów, ziół le kar skich, a tak że or ga -
ni zo wa nie pół ko lo nii dla dzie ci. W cza sie I Zjaz du ogro -
dów Dział ko wych je go uczest ni cy zgła sza li po stu la ty, aby
Sejm uchwa lił usta wę umoż li wia ją cą szyb sze or ga ni zo -
wa nie ogro dów oraz za pew nia ją cą im ochro nę praw ną.

ROD „Biel ni ki” jest naj star szym ogro dem dział ko wym
w daw nej ro bot ni czej dziel ni cy Po zna nia – Wil da. Ro dzin -

ny Ogród Dział ko wy „Biel ni ki” li czy 468 dzia łek i go spo -
da ru je na ob sza rze 21,271 ha. Obec nie więk szość dzia łek
w ogro dzie zmie nia swój cha rak ter z ty po wo pro duk cyj -
ne go na re kre acyj no -upraw ny.

Te go rocz ne uro czy sto ści ju bi le uszo wo -do żyn ko we od -
by wa ły się na ko lo ro wo ude ko ro wa nym pla cu za baw,
gdzie po wie wa ły fla gi Związ ko we, jak rów nież dum nie
pre zen to wa ły się plan sze ilu stru ją ce dłu gą i bo ga tą hi sto -
rie ogro du. Na dzie dziń cu od by wa ły się gry i za ba wy dla
dzie ci i mło dzie ży. Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się
prze jażdż ki ku cy kiem. Ofi cjal ne uro czy sto ści ju bi le uszo -
we 85-le cia ROD „Biel ni ki”, jak na zie mi wiel ko pol skiej
przy sta ło, roz po czę ły się ode gra niem i od śpie wa niem
hym nu dział kow ców z 1935 r. „Zie lo na Rzecz po spo li ta”.
Fakt ten za wsze, co do świad czam prze by wa jąc na róż nych
im pre zach ogro do wych, pod no si ran gę uro czy sto ści. Na -
stęp nie głos za brał Woj ciech Szym ko wiak - Pre zes ROD
„Biel ni ki” – ser decz nie wi ta jąc przy by łych go ści i uczest -
ni ków uro czy sto ści, w tym Pre ze sa OZ PZD w Po zna niu
dr Zdzi sła wa Śli wę. Przed sta wił człon ków za rzą du ROD
„Biel ni ki”, w skład, któ re go wcho dzą: Woj ciech Szym ko -
wiak, Zbi gniew Sta cho wiak, Gra ży na Szcze pa niak, Hen -
ry ka Roż now ska, Ma rek Ku bin ka, Wal de mar Ma ty siak,
Ja dwi ga Bo guc ka -Bąk oraz Mi ro sła wa Bart ko wiak. Pre -
zes ROD otrzy mał od Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du pa -
miąt ko wy ryn graf. Wrę czo ne zo sta ły od zna ki za słu żo ne go
dział kow ca za wie lo let ni wkład pra cy dział kow ców dla do -
bra ogro du oraz ru chu dział ko we go. Od zna ki otrzyma li:

– srebr ną – Zbi gniew Misz tak, Lu do sła wa Psze nicz ka,
Hen ry ka Roż now ska, Bog dan Szur gaj ło;

– brą zo wą – Sta ni sław Bu kow ski, Mi ro sław Cza rza sty,
Ur szu la Du da, Kle mens He kert, Wło dzi mierz Koń czal,
An drzej So lis.

Pre zes OZ przed sta wił ak tu al ną sy tu ację Związ ku oraz
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za gro że nia wy ni ka ją ce dla ogro dów dział ko wych i dział -
kow ców z za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go kil -
ku ar ty ku łów usta wy o ROD.

W cza sie uro czy sto ści wrę czo no dział kow com dy plo -
my i upo min ki za udział w kon kur sie o naj ład niej szą dział -
kę re kre acyj ną, wa rzyw ną i kwia to wą. Od był się kon kurs
na naj ład niej szy kosz wa rzyw ny i kwia to wy, w któ rym
lau re ata mi zo sta li: Bar ba ra Pie szak, Ry szard i Ja ni na Pie -
cho wiak oraz Le oka dia Swo rek.

Po czę ści ofi cjal nej Pre zes ROD Woj ciech Szym ko wiak
za pro sił wszyst kich uczest ni ków uro czy sto ści do udzia łu
w za ba wie, któ ra trwa ła do póź nych go dzin noc nych. Do
tań ca przy gry wał ze spół mu zycz ny Gry fy. Jak na praw -
dzi we do żyn ki – fe styn przy sta ło by ły tra dy cyj ne kur cza -
ki, wiej ski chleb ze smal cem i kwa szo nym ogór kiem, wa ta

na pa ty ku oraz sto iska z upo min ka mi, kwia ta mi i za baw -
ka mi.

Uro czy sto ści ju bi le uszo wo -do żyn ko we w ROD „Biel ni -
ki” prze bie ga ły w mi łej, ser decz nej at mos fe rze, w któ rej
uczest ni czy li nie tyl ko za pro sze ni go ście i dział kow cy 
z ROD „Biel ni ki”, ale rów nież dział kow cy z są sied nich
ogro dów i oko licz ni miesz kań cy. Na le ży pa mię tać, że tra -
dy cja jest waż nym ele men tem każ de go na ro du, a nam,
spo łecz no ści dział ko wej o po nad 100-let niej hi sto rii ru -
chu dział ko we go, jest ona szcze gól nie bli ska i dla te go mu -
si my ją sta ran nie kul ty wo wać. Ta kie uro czy sto ści są
wi zy tów ką Pol skie go Związ ku Dział kow ców, pro mu ją
ruch dział ko wy oraz do brze słu żą spo łe czeń stwu oby wa -
tel skie mu.

In struk tor Kra jo wy SSI 
/-/ Sta ni sław Frohm berg

Dni Dział kow ca w ROD im. Obroń ców We ster plat te w Świd ni ku

W nie dziel ne po po łu dnie dnia 22 sierp nia 2010 r. 
w prze pięk nych oko licz no ściach przy ro dy od by ły się „Dni
Dział kow ca” ośmiu świd nic kich sek to rów ROD im.
Obroń ców We ster plat te.

Uro czy sto ści roz po czę ło prze mó wie nie Pa na Pre ze sa
Sta ni sła wa Psze nicz ki, któ ry w kil ku zda niach przy bli żył
po nad 35-let nią hi sto rię ogro du oraz szan sę je go roz wo ju.
Okre ślił sta no wi sko Za rzą du ROD oraz wszyst kich dział -
kow ców wo bec 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 w War sza wie,
któ ry mo że sta no wić re al ne za gro że nie dla przy szło ści ro -
dzin nych ogro dów w Pol sce.

Oprócz sze ro kie go gro na dział kow ców i człon ków za -
rzą du ogro du w uro czy sto ściach uczest ni czy li rów nież ho -
no ro wi go ście: Sta ro sta Po wia tu Świd nic kie go Pan
Mi ro sław Król, V -ce Bur mistrz Mia sta Świd nik Pan Wło -
dzi mierz Ra dek, Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Świd nik
Pan Ja nusz Kró lik, In spek tor Wy dzia łu Oświa ty i Spraw
Spo łecz nych Urzę du Mia sta Pa ni Elż bie ta Kor bus, Prze -
wod ni czą cy i V -ce Prze wod ni czą cy pię ciu związ ków za -
wo do wych z za kła du pra cy WSK PZL -Świd nik spra-
wu ją ce go pa tro nat nad ogro da mi oraz lo kal ne me dia.

Go spo da rze ogro dów wraz z dział kow ca mi za pre zen to -
wa li te go rocz ne plo ny owo ców i wa rzyw. Wy sta wę po łą -
czo no ra zem z de gu sta cją. Część zbio rów prze zna czo no
na rzecz ja dło daj ni „Św. Al ber ta” w Lu bli nie.

Ko lej nym eta pem uro czy sto ści by ło roz strzy gnię cie
kon kur sów oraz wrę cze nie od zna czeń i dy plo mów. Wrę -
czo no zło te, srebr ne i brą zo we od zna ki „Za słu żo ne go

Dział kow ca”. Użyt kow ni cy naj ład niej szych dzia łek 
w ogro dzie otrzy ma li na gro dy w po sta ci ce bu lek kwia to -
wych oraz pa miąt ko we dy plo my. Sek to ry ogro do we
„Mal wa”, „Nar cyz” i „Ka li na”, zo sta ły na gro dzo ne za za -
ję cie I -III miej sca w kon kur sie ogro do wym na „Naj ład -
niej szy Sek tor Ogro do wy”.

Z oka zji 30-le cia ist nie nia sek to ra ogro do we go „Mal -
wa”, na rę ce Go spo da rza ogro du zło żo no dy plom oraz
srebr ną, pa miąt ko wą pa te rę. Wy róż nio no dy plo ma mi 
7 dział kow ców ogro du „Mal wa” zwią za nych z ogro dem
od po cząt ku je go hi sto rii. Dy plo my otrzy ma ło rów nież
9 za słu żo nych człon ków za rzą du, pra cu ją cych spo łecz nie
od wie lu lat na rzecz ROD im. Obroń ców We ster plat te.

Im pre za od by wa ła się w do sko na łej at mos fe rze w rytm
mu zy ki bie siad nej pre zen to wa nej na ży wo.

Świd nic kie ogro dy dział ko we od lat speł nia ją swo ją
isto tę i funk cję, sta no wiąc do sko na łe miej sce wy po czyn -
ku, spo tkań ro dzin nych oraz in te gra cji spo łecz nej. Da ją
jed no cze śnie użyt kow ni kom dzia łek moż li wość ak tyw ne -
go spę dza nia cza su oraz upra wy wła snych owo ców i wa -
rzyw.

Za rzą do wi ogro du im. Obroń ców We ster plat te w Świd -
ni ku na le żą się wy ra zy uzna nia za do sko na łą or ga ni za cję
uro czy sto ści. Na po chwa łę za słu gu je rów nież sta ła 
i owoc na współ pra ca za rzą du z wła dza mi mia sta oraz in -
sty tu cja mi pu blicz ny mi. Je ste śmy wdzięcz ni or ga ni za to -
rom „Dni Dział kow ca” za nie ustan ne za zna cza nie swo jej
obec no ści w ży ciu spo łecz nym oraz pro pa go wa nie tra dy -
cji lu bel skich ogro dów w lo kal nych me diach.

In struk tor Ogrod nic twa OZ PZD Lu blin 
/-/ An na Ewa Mi chow ska
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W Biu le ty nie In for ma cyj nym Nr 09/10 umiesz czo ny zo -
stał wy kaz ogro dów, któ re ucier pia ły na sku tek te go rocz -
nej po wo dzi. Nie ste ty, nie by ła to osta tecz na licz ba
ogro dów, któ rych do tknę ła klę ska po wo dzi. Licz ba ta ule -
gła znacz ne mu roz sze rze niu, w związ ku z sierp nio wy mi
na wał ni ca mi, któ re prze to czy ły się przez znacz ne te re ny
Pol ski, oraz in ten syw ny mi i dłu go trwa ły mi ule wa mi, któ -
re od po cząt ku wrze śnia po wo do wa ły lo kal ne po wo dzie 
i pod to pie nia. Ta nie ko rzyst na au ra spo wo do wa ła, iż po -
za okrę ga mi, któ re zo sta ły wy ka za ne we wcze śniej szym
ze sta wie niu, ucier pia ły tak że ogro dy po ło żo ne na te re nie
dzia ła nia okrę go we go za rzą du PZD Su dec kie go, War miń -
sko - Ma zur skie go, oraz w Ko sza li nie. Po nad to, ro dzin ne
ogro dy dział ko we po ło żo ne w okrę gu ma ło pol skim, czy
świę to krzy skim, mu sia ły zmie rzyć się z po wo dzia mi 
i pod to pie nia mi już po raz ko lej ny w tym ro ku. 

Zgod nie z ak tu al ny mi in for ma cja mi prze ka za ny mi do
Kra jo wej Ra dy PZD, do 1 paź dzier ni ka 2010 ro ku z po -
wo du po wo dzi ucier pia ło łącz nie 557 ROD, po ło żo nych
na te re nie 21 okrę go wych za rzą dów PZD. Łącz nie po -
wierzch nia za la nych ogro dów wy no si 2 592,17 ha i do ty -
czy 67 549 dzia łek.

Po wódź do tknę ła ogro dy funk cjo nu ją ce w na stę pu ją -
cych okrę go wych za rzą dach PZD: OZ w Czę sto cho wie
– 27 ROD o pow. 119,80 ha, 2 629 dzia łek, OZ Ma ło pol -
ski – 81 ROD o pow. 271,71 ha, 6 464 dział ki, OZ Łódz -
ki – 29 ROD o pow. 109,49 ha, 2 858 dzia łek, OZ

Opol ski – 41 ROD o pow. 364,63 ha, 9848 dzia łek, OZ
Pod kar pac ki – 48 ROD o pow. 218,85 ha, 5 513 dzia łek, 
OZ Ślą ski – 121 ROD o pow. 761,04 ha, 20 663 dział ki,
OZ Świę to krzy ski – 15 ROD, o pow. 47,90 ha, 1 136
dzia łek, OZ w Ka li szu – 28 ROD o pow. 75,45 ha, 2 023
dział ki, OZ To ruń sko-Wło cław ski – 32 ROD o pow.
178,89 ha, 4 418 dzia łek, OZ w Zie lo nej Gó rze – 11 ROD
o pow. 74,62 ha, 1 796 dzia łek, OZ we Wro cła wiu – 42
ROD o pow. 180,95 ha, 4 529 dzia łek, OZ Ma zo wiec ki
– 24 ROD o pow. 69,16 ha, 1 935 dzia łek, OZ w Le gni -
cy – 7 ROD o pow. 14,77 ha, 450 dzia łek, OZ w Byd -
gosz czy – 6 ROD o pow. 7,96 ha, 167 dzia łek, OZ w Pi le
– 5 ROD o pow. 12,30 ha, 313 dzia łek, OZ w Gdań sku
– 4 ROD o pow. 12,70 ha, 334 dział ki, OZ w Lu bli nie
– 19 ROD o pow. 44,90 ha, 1 188 dzia łek, OZ w Po zna -
niu – 10 ROD o pow. 20,14 ha, 439 dzia łek, OZ Su dec -
ki – 1 ROD, OZ w Ko sza li nie – 3 ROD o pow. 6,90 ha,
176 dzia łek, OZ War miń sko-Ma zur ski – 3 ROD, 587
dzia łek.  

Licz ba ROD, któ re do zna ły strat w wy ni ku po wo dzi
mo że nie ste ty jesz cze ulec zmia nie. Wzrost licz by po szko -
do wa nych ROD mo że wy stą pić głów nie w okrę go wym
za rzą dzie PZD Ślą skim, oraz Ma ło pol skim, gdzie skut ki
po wo dzi spo wo do wa ne zo sta ły ko lej ny mi opa da mi at -
mos fe rycz ny mi. Na dal pra cu ją po wo ła ne ko mi sje ds. skut -
ków po wo dzi, któ re sza cu ją stra ty w ROD.  

AR

V. Pomagamy powodzianom 

1. Informacja uzupełniajàca w sprawie ROD, które ucierpiały 
w wyniku tegorocznej powodzi

Uzupełniający wykaz ogrodów które ucierpiały w wyniku powodzi
na dzień 1 października 2010 r.
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2. Wpłaty na konto „POWÓDè 2010”

W od po wie dzi na apel Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie
udzie le nia po mo cy ogro dom po szko do wa nym w wy ni ku
po wo dzi w 2010 r. jed nost ki PZD oraz in dy wi du al ni ofia -
ro daw cy po śpie szy li z po mo cą fi nan so wą do ko nu jąc
wpłat na spe cjal nie utwo rzo ne Uchwa łą nr 92/2010 Pre zy -

dium KR PZD z dnia 26 ma ja 2010 r. kon to ban ko we o na -
zwie „Po wódź 2010”.Wg sta nu na dzień 30 wrze śnia 2010 r.
na w/w kon to wpły nę ły środ ki fi nan so we od na stę pu ją -
cych ofia ro daw ców:

– Kra jo wa Ra da PZD                     3.081.140,72 zł,
w tym: Wy daw nic two „dział ko wiec”      1.581.140,72 zł,
– 26 Okrę go wych Za rzą dów PZD       2.284.000,00 zł,
– 1033 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych      420.261,90 zł,
– dział kowcy 5.916,33 zł.

Łącz na kwo ta wpłat wy nio sła               5.791.318,95 zł.
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„Po wódź 2010” 43 1930 1523 2310 0310 2039 0005.
Po ni żej za miesz cza my wy kaz Ogro dów, któ re do ko na -

ły wpłat w ter mi nie od 03 lip ca do 30 wrze śnia 2010 r.
Wy kaz Ogro dów, któ re do ko na ły wpłat w ter mi nie wcze -
śniej szym za miesz czo ny jest w Biu le ty nie In for ma cyj nym
nr 9/2010 

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców ser -
decz nie dzię ku je w imie niu wszyst kich po szko do wa nych
w cza sie po wo dzi. Po trze by ogro dów do tknię tych po wo -
dzią są ogrom ne, dla te go ape lu je my do wszyst kich ROD
o po moc na mia rę swo ich moż li wo ści.

Po da je my nr. kon ta ban ko we go:
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sporządził: Dział Finansowy

Warszawa, 01.10.2010 r.
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Do dnia 22.09.2010 r. Pre zy dium KR PZD udzie li ło
wspar cia dla 91 ROD z te re nu 9 okrę gów PZD na łącz ną
kwo tę 1.038.956 zł na re ali za cję za dań w za kre sie usu wa -
nia skut ków po wo dzi.

Pre zy dium KR PZD roz pa tru jąc wnio ski Za rzą dów
ROD, któ rych do tknę ła po wódź za po zna ło się ze skut ka -
mi po wo dzi w da nym ROD i stra ta mi, ja kie spo wo do wa -
ła po wódź. Udzie la jąc do ta cji kie ro wa ło się po wierzch nią
te re nu za la ne go oraz licz bą dzia łek, któ re zna la zły się pod
wo dą. Zwra ca no tak że uwa gę na wiel kość strat oraz za -
kres rze czo wo - fi nan so wy za dań nie zbęd nych do wy ko -
na nia, uwzględ nia no tak że po moc udzie la ną przez okrę gi,
a tak że środ ki, ja kie Za rzą dy ROD wy go spo da ro wa ły na
usu wa nie skut ków po wo dzi. Pre zy dium pra cu je w opar ciu
o pa kiet uchwał przy ję tych w spra wie dzia łań or ga nów
Związ ku w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi, po mo cy
fi nan so wej ogro dom, w tym do ta cji. Pre zy dium KR PZD
jest świa do me, że środ ki prze ka za ne w for mie do ta cji dla
ogro dów są nie wy star cza ją ce, za tem nie zbęd ne jest za an -
ga żo wa nie tak że wła snych środ ków ogro do wych oraz pra -
cy dział kow ców na rzecz ogro du. 

Do ta cje otrzy ma ły na stę pu ją ce ogro dy: 

okręg byd go ski – 4 ROD
1. ROD „Wal te ra” w Świe ciu – 10.000 zł
2. ROD „M. Ko per ni ka” w Świe ciu – 6.000 zł
3. ROD „Cu krow nik” w Świe ciu – 8.000 zł
4. ROD „Nad wi śla ny” w Świe ciu – 2.000 zł

okręg czę sto chow ski – 6 ROD
1. ROD „Stor czyk” w Bla chow ni – 7.000 zł
2. ROD „Spo łe mo wiec” w Czę sto cho wie – 10.000 zł
3.ROD „Ma rii Ko nop nic kiej” w Czę sto cho wie 
– 10.000zł
4. ROD „Je lo nek” w Czę sto cho wie – 10.000zł
5. ROD „Przy jaźń” w Czę sto cho wie – 20.000 zł
6. ROD „Mic kie wi cza” w Czę sto cho wie – 3.000 zł

okręg ka li ski – 1 ROD
1. ROD „22 Lip ca” w Ostro wie Wlkp. – 15.000 zł

okręg łódz ki – 4 ROD
1. ROD „ S. Złot nic kie go” w Zduń skiej Wo li – 5.000 zł
2. ROD „War ta” w Pa jęcz nie – 6.000 zł
3. ROD „Sło necz na Po la na” w Paw li ko wi cach 
– 7.000 zł
4. ROD „ Nad Za le wem - Tu li pan” w Opocz nie 
– 4.000 zł

okręg ma ło pol ski – 16 ROD
1. ROD „Fal ko wa” w No wym Są czu – 10.000 zł
2. ROD „Gaj” w Świ niar sku - 10.000 zł

3. ROD „Ja rzyn ka” w Do bczy cach – 7.000 zł
4. ROD „Ja dwi ga” w Świąt ni kach Gór nych – 7.000 zł
5. ROD „Ja sień” w Pro szo wi cach – 5.000 zł
6. ROD „Ja sień” w Su chej Be skidz kiej – 12.000 zł
7. ROD „Ka mie niec” w Oświę ci miu – 20.000 zł
8. ROD „T. Ko ściusz ki” w Gor li cach – 20.000 zł
9. ROD „Me ta lo wiec” w Tar no wie – 7.000 zł
10. ROD „Za ko le Wi sły” w Kra ko wie – 20.000 zł
11. ROD „Pła szów” w Kra ko wie – 20.000 zł
12. ROD „Re laks” w Brze sku – 5.000 zł
13. ROD „Se ma for” w Tar no wie – 15.000 zł
14. ROD „Ska wa” w Ma ko wie Pod ha lań skim 
– 15.000 zł
15. ROD „Wi sła” w Kra ko wie - 20.000 zł
16. ROD „ St. Wy spiań skie go” w Za bie rzo wie 
– 10.000 zł

okręg opol ski – 15 ROD
1. ROD „Spo iwo” w Krap ko wi cach – 20.000 zł
2. ROD „Zło cień” w Nie mo dli nie – 20.000 zł
3. ROD „Od ra” w Opo lu – 5.000 zł
4. ROD „Oa za” w Opo lu – 10.000 zł
5. ROD „M. Ko per ni ka w Kę dzie rzy nie Koź lu 
– 40.000 zł
6. ROD „Przy szłość” w Na my sło wie – 20.000 zł
7. ROD „Sto krot ka” w Opo lu – 25.000 zł
8. ROD „Tę cza” w Kę dzie rzy nie Koź lu – 8.000 zł
9. ROD „Jed ność” w Kę dzie rzy nie Koź lu – 8.000 zł
10. ROD „H. Sien kie wi cza” w Woł czy nie – 8.000 zł
11. ROD „Kop ciu szek” w Opo lu – 12.000 zł
12. ROD „Ko mu nal nik” w Kę dzie rzy nie Koź lu 
– 14.000 zł
13. ROD „Ener ge tyk” w Kę dzie rzy nie Koź lu – 10.000 zł
14. ROD „Ko le jarz” w Klucz bor ku – 4.000 zł
15. ROD „Hut nik” w Za wadz kiem – 3.000 zł

okręg pod kar pac ki – 17 ROD
1. ROD „Me ta lo wiec” w Miel cu – 8.000 zł
2. ROD „Pod le sie” w Miel cu – 5.000 zł
3. ROD „Re lax” w Miel cu – 7.000 zł
4. ROD „Ener ge tyk I” w Rze szo wie – 6.000 zł
5. ROD „ Nad Stru giem” w Rze szo wie – 6.000 zł
6. ROD „Wie niaw skie go” w Rze szo wie – 10.000 zł
7. ROD „Przy szłość” w Rze szo wie – 9.000 zł
8. ROD „Kro kus” w Sta lo wej Wo li – 10.000 zł
9. ROD „ XX -le cia” w Miel cu – 8.000 zł
10. ROD „Sza rot ka” w Dę bi cy – 8.000 zł
11. ROD „Uro dzaj” w Dę bi cy – 6.000 zł
12. ROD „San” w Sta lo wej Wo li – 20.000 zł
13. ROD „ Ko le jarz” w Dę bi cy -–10.000 zł
14. ROD „Elek trow nia” w Sta lo wej Wo li – 5.000 zł
15. ROD „Nasz Ogró dek” w Ja śle – 30.000 zł

3. Wykaz ROD, które otrzymały dotacje z konta „Powódê 2010” 
przyznane przez Prezydium KR PZD
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16. ROD „Re laks” w Dę bi cy – 10.000 zł
17. ROD „Na do le” w Tar no brze gu – 10.000 zł

okręg świę to krzy ski – 9 ROD
1. ROD „Ol szyn ka” w Ka zi mie rzy Wiel kiej – 7.000 zł
2. ROD „ Pod La sem” w Koń skich – 15.000 zł
3. ROD „Sło necz ko” w Stą por ko wie – 5.156 zł
4. ROD „ Ki liń skie go” w Sta szo wie – 3.000 zł
5. ROD „Po ni dzie II” w Piń czo wie – 7.000 zł
6. ROD „Nad brze zie” w San do mie rzu – 37.000 zł
7. ROD „ Sto krot ka” w San do mie rzu – 800 zł
8. ROD „ Ka mion ka” w Su che dnio wie – 5.000 zł
9. ROD „ Star” w Sta ra cho wi cach – 3.000 zł

okręg to ruń sko -wło cław ski – 19 ROD
1. ROD „Re laks” w To ru niu – 20.000 zł
2. ROD „Za wi śle” we Wło cław ku – 8.000 zł
3. ROD „100-le cia Za kła dów Mię snych” w To ru niu 
– 15.000 zł
4. ROD „Przą śnicz ka” w To ru niu – 12.000 zł
5. ROD „Ko ło Ka ni” w To ru niu – 25.000 zł

6. ROD „Wi seł ka” w To ru niu – 20.000 zł
7. ROD „Zo fij ka” we Wło cław ku – 10.000 zł
8. ROD „Nad wi śla ny” w To ru niu – 10.000 zł 
9. ROD „Za ci sze” w To ru niu – 15.000 zł
10. ROD „Wio sen ka” we Wło cław ku – 15.000 zł
11. ROD „Ru da czek” w To ru niu – 10.000 zł
12. ROD „Swo bo da” w To ru niu – 20.000 zł
13. ROD „Fli sak” w To ru niu – 20.000 zł
14.  ROD „Aga wa” we Wło cław ku – 2.000 zł
15. ROD „Przy szłość” we Wło cław ku – 3.000 zł
16. ROD „Gen. J. Be ma” w To ru niu – 25.000 zł
17. ROD „Przy Gro bli” w To ru niu – 7.000 zł
18. ROD „Pod To po la mi II” w To ru niu – 8.000 zł
19. ROD „Me tron” w To ru niu – 10.000 zł
Na ko lej nych po sie dze niach Pre zy dium KR PZD bę dzie

roz pa try wa ło ko lej ne wnio ski z ROD po wo dzio wych. In -
ten cją jest, jak naj szyb sze prze ka za nie środ ków do za rzą -
dów ROD, co umoż li wi przy stą pie nie do prac pro wa -
dzą cych do usu wa nia skut ków po wo dzi i przy wró ce nie
ogro dów do funk cjo no wa nia.

Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD 
Mo ni ka Że laz ko

4.Wykaz ROD, które otrzymały dotacje przyznane przez Prezydia OZ PZD

Do dnia 1 paź dzier ni ka 2010 ro ku, 17 okrę go wych za -
rzą dów PZD udzie li ło do ta cji dla ro dzin nych ogro dów
dział ko wych do tknię tych po wo dzią z prze zna cze niem za -
rów no na znisz czo ną in fra struk tu rę w ROD, jak i na wap -
no, oraz ba da nie gle by, na łącz ną kwo tę 1 469 724,95 zł. 

Szcze gó ło wy wy kaz ogro dów, któ re otrzy ma ły po moc
fi nan so wą przed sta wia się na stę pu ją co:

okręg byd go ski:
ROD „Wal te ra” w Świe ciu – 3 600,00 zł, ROD „Nad wi -

śla ny” w Świe ciu – 2 100,00 zł, ROD „Cu krow nik „w
Świe ciu -– 4 600,00 zł, ROD „Związ ko wiec” w Świe ciu
– 2 100,00 zł, ROD „Ko per nik” w Świe ciu – 2 600,00 zł.
Łącz nie – 15 000,00 zł.

okręg czę sto chow ski:
ROD „Ste fa na Ba to re go” w Ka le tach – 2 000,00 zł,

ROD „Spo łe mo wiec” w Czę sto cho wie – 1 000,00 zł.
Łącz nie – 3 000,00 zł.

okręg gdań ski:
ROD „Nad Wi słą” w Tcze wie – 8 000,00 zł, ROD 

im. Sikorskiego w Tczewie – 6 000,00 zł, ROD „Ma ry sień -
ka” w Tcze wie –1 000,00 zł. Łącz nie - 15 000,00 zł.

okręg ka li ski: 
ROD „Nad Swędr nią” w Ka li szu – 1 600,00 zł, ROD

„Po wstań ców Wlkp.” W Koź mi nie Wlkp. – 1 500,00 zł,
ROD „Sto krot ka” w Ko le – 1 000,00 zł, ROD „Mi mo za”

w Ka li szu – 800,00 zł, ROD „M. Lan gie wi cza” w Kro to -
szy nie – 1 180,00 zł, ROD „T. Ko ściusz ki” w Kęp nie 
– 1 000,00 zł, ROD „L. Wa ryń skie go” w Kęp nie 
– 1 000,00 zł, ROD „K. Świer czew skie go” w Kęp nie 
– 1 000,00 zł, ROD „Dział ko wiec” w Kęp nie - 1 500,00 zł,
ROD „Przed Stru my kiem” w Ba ra no wie – 1 200,00 zł,
ROD „Ró ża” w Rusz ko wie – 2 000,00 zł, ROD „Ró ża” 
w Słup cu – 1 500,00 zł, ROD „St. Czar niec kie go” 
w Ostro wie Wlkp. – 1 200,00 zł, ROD im. B. Ko szut skie -
go w Ka li szu – 5 000,00 zł, ROD „Re laks” w Ko le 
– 3 520,00 zł. Łącz nie  - 25 000,00 zł.

okręg le gnic ki:
ROD „Ko le jarz” w Ści na wie – 3 860,03 zł, ROD „Sto -

krot ka” w Klu czu – 827,74 zł, ROD „Łu ży ce” w Lu ba niu
– 187,50 zł, ROD „Pszczół ka Ma ja” w Ści na wie – 405,00 zł,
ROD „Łu ży ce” w Zgo rzel cu – 5 463,00 zł.

Po nad to OZ PZD w Le gni cy za ku pił dla miesz kań ców
Bo ga ty ni, któ rzy są człon ka mi PZD, środ ki che micz ne
oraz ar ty ku ły do sprzą ta nia nie zbęd ne do usu wa nia skut -
ków po wo dzi na kwo tę 1 701,70 zł. 

Po wyż sze środ ki fi nan so we zo sta ły prze zna czo ne za -
rów no na in fra struk tu rę ROD, jak i wap no na wo zo we a
tak że ba da nie gle by. Łącz nie – 12 444,97 zł.

okręg lu bel ski: 
ROD „Wi zun” w Dę bli nie – 5 000,00 zł, ROD „Or lik”

w Dę bli nie – 2 000,00 zł, ROD „Sta szi ca” w Hru bie szo -
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wie – 3 000,00 zł, ROD „Kro kus” w Hru bie szo wie 
– 500,00 zł, ROD „Tu li pan” w Wer b ko wi cach – 500,00 zł,
ROD „Wa rzy wo” w Kra snym sta wie – 500,00 zł, ROD
„Wi sien ka” w Kra snym sta wie – 1 000,00 zł, ROD „Ja go -
da” w Kra snym sta wie – 500,00 zł, ROD „Kra szew skie -
go” we Wło da wie – 5 000,00 zł, ROD „Plon” w Pu ła wach
– 1 000,00 zł, ROD „Kę pa” w Pu ła wach – 4 000,00 zł,
ROD „Za ci sze” w Pu ła wach – 2 000,00 zł, ROD „Pod -
zam cze” w Lu bli nie – 3 000,00 zł, ROD „Ka li na” w Lu -
bli nie – 2 000,00 zł, ROD „Na sza Zdo bycz” w Lu bli nie -
1 000,00 zł, ROD „By strzy ca” w Lu bli nie – 1 000,00 zł.
Łącz nie – 32 000,00 zł.

okręg łódz ki: 
ROD „Przy szłość” w Gor czy nie – 2 700,00 zł, ROD

„Zie lo ny Gaj” w Beł cha to wie – 2 000,00 zł, ROD „Ju -
trzen ka I” w Głow nie – 2 000,00 zł, ROD „Bło nie” 
w Opocz nie – 7 000,00 zł, ROD „Je lo nek” w Wie lu niu 
– 6 300,00 zł. OZ PZD Łódz ki sfi nan so wał tak że kosz ty
ba dań zwią za ne z re kul ty wa cją gle by oraz za ku pił wap no
na wo zo we dla po szko do wa nych ROD na łącz ną kwo tę 
15 000,00 zł

Łącz nie OZ PZD Łódz ki na po moc ogro dów po wo dzio -
wych roz dy spo no wał kwo tę w wy so ko ści 35 000,00 zł

okręg ma ło pol ski: ROD „Dęb ni ki” w Kra ko wie
– 2 000,00 zł, ROD „Dro go wiec” w Kra ko wie – 2 000,00 zł,
ROD „Du na jec” w No wym Są czu – 2 000,00 zł, ROD
„Gór nik” w Brzesz czu – 2 000,00 zł, ROD „Kar pa ty” 
w Gor li cach – 4 000,00 zł, ROD „Kor czak” w Gor li cach
– 2 000,00 zł, ROD „Nad Bia łą” w Gry bo wie – 3 000,00 zł,
ROD „Nad Wą to kiem” w Tar no wie – 2 000,00 zł, ROD
„Nar cyz” w Tar no wie – 3 000,00 zł, ROD „Pod Wierz ba -
mi” w Kra ko wie -–2 000,00 zł, ROD „Pa gór ki” w Ska wi -
nie – 3 000,00 zł, ROD „Po ra bie” w My śle ni cach 
– 6 000,00 zł, ROD „Raj sko” w Raj sku – 1 200,00 zł,
ROD „Su le chów” w Su le cho wie – 3 000,00 zł, ROD „Tel -
pod” w Kra ko wie – 1 000,00 zł, ROD „Wi ta min ka” 
w Oświę ci miu – 3 000,00 zł, ROD „Wło sań” we Wło sa -
niu - 3 000,00 zł, ROD „Za kła dy Fu trzar skie” w Kra ko wie
– 2 500,00 zł, ROD „Za mo ście” w Za bie rzo wie – 1 500,00
zł. Po nad to OZ PZD Ma ło pol ski za ku pił wap no na wo zo -
we oraz na sio na na kwo tę 31 272,76 zł 

Łącz nie OZ PZD Ma ło pol ski udzie lił po mo cy ROD na
łącz ną kwo tę 79 472,76 zł.

okręg ma zo wiec ki: 
ROD „Raj” w War sza wie – 14 000,00 zł, ROD „Wał

Wi śla ny” w War sza wie – 10 000,00 zł, ROD „Współ pra -
ca” w Ło mian kach – 20 000,00 zł, ROD „Win ni ca I” 
w War ce – 4 000,00 zł, ROD „Win ni ca – Ma ki” w War ce
– 2 000,00 zł, ROD „Wod niak” w War sza wie – 20 000,00 zł,
ROD „Pest ka” w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim
– 30 000,00 zł, ROD „Wi la nów” w War sza wie 
– 10 000,00 zł, ROD „Nad Je zior ką I” Ja zga rzew

– 8 000,00 zł, ROD „Gaj” w War sza wie – 15 000,00 zł,
ROD „Irys” i „Da nu sin” w War sza wie - 4 000,00 zł, ROD
„Wil ga” w War sza wie – 5 000,00 zł, ROD „Ustro nie” 
w Sie dl cach – 8 000,00 zł, ROD „Żwir ki i Wi gu ry” 
w Płoc ku – 8 000,00 zł, ROD „Sto krot ka” w Ra do miu 
– 8 000,00 zł, ROD „Bo ha te rów Stu dzia nek” Świer że
Gór ne – 8 000,00 zł, ROD „Czu ba jo wi zna” Czu ba jo wi zna
– 3 000,00 zł, ROD „Pa luch Miej ski” w War sza wie
– 15 000,00 zł. Po nad to OZ PZD Ma zo wiec ki za ku pił
wap no na wo zo we na kwo tę 13 300,00 zł

Łącz nie OZ PZD udzie lił po mo cy ROD na łącz ną kwo -
tę 205 300,00 zł.

okręg war miń sko – ma zur ski:
ROD „Re laks” w Eł ku – 5 000,00 zł, ROD „Za Ga jem”

w Wój to wie – 4 000,00 zł, ROD „Miej ski” w Pi szu 
– 3 000,00 zł. Łącz nie – 12 000,00 zł.

okręg opol ski:
ROD „Lo tos -Be sel” w Brze gu – 5 000,00 zł, ROD

„Przy szłość” w Kę dzie rzy nie-Koź lu – 1 100,00 zł, ROD
„Me tal chem” w Kę dzie rzy nie – Koź lu – 2 000,00 zł, ROD
„Syn te za” w Kę dzie rzy nie-Koź lu – 1 350,00 zł, ROD
„Ko le jarz” w Kę dzie rzy nie-Koź lu – 4 000,00 zł, ROD
„Łę gi” w Opo lu – 5 000,00 zł, ROD „Za le sie” Lędz ny
k/Opo la – 4 000,00 zł, ROD im. H. Sien kie wi cza w Opo -
lu – 2 500,00 zł, ROD „Brzeg” w Brze gu – 22 000,00 zł,
ROD „Bu dow la ni” w Opo lu – 5 500,00 zł, ROD „1-go
Ma ja” w Ozim ku – 7 000,00 zł. Jed no cze śnie OZ PZD
Opol ski sfi nan so wał kosz ty zwią za ne z prze pro wa dze -
niem ba dań gle by na za war tość me ta li cięż kich w 22 ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych do tknię tych po wo dzią na
kwo tę 16 318,00 zł.

Łącz nie OZ PZD w Opo lu udzie lił po mo cy ROD na
łącz ną kwo tę 75 768,00 zł.

okręg pil ski: 
ROD „Bo rek” we Wron kach – 500,00 zł, ROD im. 1000

PP we Wron kach – 500,00 zł, ROD im. Hu ty Szkła „Uj -
ście” w Uj ściu – 500,00 zł. Łącz nie – 1 500,00 zł.

okręg pod kar pac ki:  
ROD „Han dlo wiec” w Rze szo wie – 8 600,00 zł, ROD

„Za ci sze” w Dę bi cy – 9 000,00 zł, ROD „Za le sie” w Rze -
– 1 300,00 zł, ROD „Re lax” w Strzy żo wie – 10 000,00 zł,
ROD „Sło necz ko” w Dę bi cy – 7 000,00 zł, ROD „Ka ba -
czek” w Rze szo wie - 7 500,00 zł, ROD „Zo rza” w Le sku
– 9 500,00 zł, ROD „Oxa lis” w Rud ni ku – 4 500,00 zł,
ROD „Jed ność” w Dę bi cy - 3 000,00 zł, ROD „Pra ca” 
w Dę bi cy –7 000,00 zł, ROD „Wal te ra” w Rze szo wie 
– 18 600,00 zł, ROD „Ze lme ro wiec” w Rze szo wie 
– 4 000,00 zł. Łącz nie – 90 000,00 zł.

okręg ślą ski: 
ROD „Aren da” w Gli wi cach – 7 644,87 zł, ROD „Chry -
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zan te ma” w Gli wi cach – 10 854,00 zł, ROD „Nad Kłod -
ni cą” w Gli wi cach – 12 715,05 zł, ROD „Nad Wo dą” 
w Gli wi cach – 732,42 zł, ROD „Si le sia” w Gli wi cach 
– 1 976,00 zł, ROD „Kro kus” w Gli wi cach – 393,00 zł,
ROD „Ja rzę bi na” w Gli wi cach – 5 427,00 zł, ROD „Pod
Gru szą” w Gli wi cach – 3 877,86 zł, ROD „Kwiat Brzo -
skwi ni” w Gli wi cach – 3 223,00 zł, ROD „Wy zwo le nie”
w Gli wi cach – 646,80 zł, ROD „Kra ko wian ka” w Gli wi -
cach – 1 682,58 zł, ROD „Świt” w Gli wi cach – 2 500,00 zł,
ROD „Try nek” w Gli wi cach – 1 806,27 zł, ROD „Czer wo -
na Ró ża” w Gli wi cach – 854,00 zł, ROD „Kwiat Ja bło ni”
w Gli wi cach – 413,00 zł, ROD „Wy po czy nek” w Gli wi -
cach – 589,58 zł, ROD „Spo łem” w Gli wi cach – 900,00 zł,
ROD „Nad By tom ską” w Gli wi cach – 9 340,53 zł, ROD
„Apol lo -Cam ping” Cze cho wi ce -Dzie dzi ce – 10 000,00 zł,
ROD „Irys” Cze cho wi ce -Dzie dzi ce – 10 000,00 zł, ROD
„Lo tos” Cze cho wi ce -Dzie dzi ce – 10 000,00 zł, ROD
„Brzo skwi nia” Cze cho wi ce -Dzie dzi ce – 1 899,34 zł, ROD
„Che mik” w Żo rach – 8 000,00 zł, ROD „Zie lo ny Jar” w
Żo rach - 6 000,00 zł, ROD „Irys” w Żo rach – 7 900,00 zł,
ROD „Wi sien ka” w Żo rach – 3 000,00 zł, ROD „Ja gód -
ka” w Żo rach – 2 000,00 zł, ROD „Ko mo ro wi ce -So sna”
w Biel sku Bia łej – 16 683,44 zł, ROD „Wy zwo le nia I” 
w My sło wi cach – 15 000,00 zł, ROD „Ju trzen ka” w My -
sło wi cach – 8 891,33 zł, ROD „Za gó rze” w So snow cu 
– 10 000,00 zł, ROD „Ma gno lia” w So snow cu – 2 000,00 zł,
ROD „Za głę bie” w So snow cu – 60 000,00 zł, ROD im.
Trau gut ta w So snow cu – 9 500,00 zł, ROD im. Wie czor -
ka w Cho rzo wie – 8 000,00 zł, ROD „Strzel ców By tom -
skich” w Cho rzo wie – 4 500,00 zł, ROD „Ka ro li na” 
w Cho rzo wie – 3 500,00 zł, ROD „Ko ściusz ki” w Cho rzo -
wie – 5 000,00 zł, ROD im. Nie dur ne go w Cho rzo wie 
– 4 000,00 zł , ROD im Skło dow skiej w Cho rzo wie 
– 1 500,00 zł, ROD „Roz wój” w Cho rzo wie – 4 000,00 zł,
ROD „Ślą zel” w Cho rzo wie - 4 000,00 zł, ROD „Sto krot -
ka” w Cho rzo wie – 1 000,00 zł, ROD „Słoń ce” w Cho rzo -
wie – 3 000,00 zł, ROD „Wy po czy nek” w Dą bro wie
Gór ni czej – 8 486,00 zł, ROD „Ko ściusz ko” w By to miu
– 1 525,56 zł, ROD „Pod le sie” w By to miu – 3 400,00 zł,
ROD „Za gro da Pol ska” w By to miu – 7 000,00 zł, ROD
„Ja śmin” w By to miu – 2 800,00 zł, ROD „Wspól na Pra -
ca” w By to miu – 572,12 zł, ROD „Wie czor ka” w Ka to wi -
cach – 12 806,00 zł, ROD „Ra dość” w Ka to wi cach 
– 10 248,07 zł, ROD „Li go nia” w Ka to wi cach -–5 043,08
zł, ROD „Jed ność” w Ka to wi cach – 7 000,00 zł, ROD
„Pod gó rze” w Sie mia no wi cach Ślą skich – 15 000,00 zł,
ROD „No wy Świat” w Sie mia no wi cach Ślą skich 
– 7 000,00 zł, ROD „Ja śmin” w Ja worz nie – 2 570,00 zł,
ROD „Da lia” w Ty chach - 17 399,35 zł, ROD „Ja śmin” 
w Ty chach – 700,28 zł, ROD „Ja rzę bi na” w Ty chach 
– 4 300,00 zł, ROD „Po to czek” w Ty chach – 6 263,72 zł,
ROD „Sza rot ka” w Ty chach – 8 840,00 zł, ROD „Nad Po -
to kiem” w Ty chach – 8 000,00 zł, ROD „Bro war nik” 
w Ty chach – 7 212,00 zł, ROD „Wę gie lek” w Ty chach 

– 1 610,00 zł, ROD „Pod La sem” w Ty chach – 7 249,56 zł,
ROD „Mal wa” w Pszczy nie – 2 774,17 zł, ROD „Kro kus”
w Ustro niu - 8 000,00 zł, ROD „Ol za” w Cie szy nie 
– 8 912,00 zł, ROD „Roz kwit” Wo dzi sław Ślą ski
– 7 000,00 zł, ROD „Ra fa met” Kuź nia Ra ci bor ska 
– 10 000,00 zł, ROD „Kro kus” Kuź nia Ra ci bor ska 
– 7 000,00 zł, ROD „Na sza Pal ma” w Za brzu – 3 563,10
zł, ROD „Ma li na” w Za brzu – 5 000,00 zł, ROD „Ko le -
jarz” w Mi ko ło wie – 9 800,00 zł. Łącz nie – 492 025,08 zł.

okręg to ruń sko – wło cław ski: 
ROD „Ko le jarz” w To ru niu – 1 260,00 zł, ROD „Azo -

ty” we Wło cław ku – 2 000,00 zł, ROD „Wod nik” w To -
ru niu – 5 000,00 zł, ROD „Li sek” we Wło cław ku 
– 5 000,00 zł, ROD „Le śnik” w To ru niu – 6 120,00 zł,
ROD „Pod Ko twi cą” w To ru niu – 7 200,00 zł, ROD „Ju -
trzen ka” w To ru niu – 7 800,00 zł, ROD „Ko twi ca” w To -
ru niu - 7 800,00 zł, ROD „UMK” w To ru niu – 7 820,00 zł.
Łącz nie – 50 000,00 zł.

okręg wro cław ski: 
ROD „Ma gno lia” we Wro cła wiu – 1 200,00 zł, ROD

„Pod Kasz ta na mi” w Mi li czu – 2 500,00 zł, ROD „Za gro -
da” we Wro cła wiu - 1 000,00 zł, ROD „Na dzie ja” w Wą -
so szu – 3 000,00 zł, ROD „Wy zwo le nie” w Strze li nie 
– 1 500,00 zł, ROD „Sza rot ka” w Twar do gó rze – 2 000,00 zł,
ROD „Sie lan ka” we Wro cła wiu – 10 000,00 zł, ROD
„Nad Wi da wą” we Wro cła wiu – 9 000,00 zł, ROD „Le śna
Po la na” we Wro cła wiu – 7 000,00 zł, ROD „Park
Wschod ni” we Wro cła wiu – 15 000,00 zł, ROD „Woj -
nów” we Wro cła wiu – 10 000,00 zł, ROD „Lot nik” we
Wro cła wiu – 25 000,00 zł. Po nad to OZ PZD we Wro cła -
wiu do fi nan so wał wy wóz od pa dów z 14 ROD do tknię -
tych po wo dzią na kwo tę 12 003,59 zł, oraz prze zna czył
na in ne czyn no ści zwią za ne z usu wa niem skut ków po wo -
dzi wraz z po kry ciem kosz tów wap na na wo zo we go kwo -
tę 34 416,55 zł. Łącz nie – 133 620,14 zł.

okręg zie lo no gór ski: 
ROD „Je dyn ka” w No wej So li – 60 000,00 zł, ROD

„Irys” w No wej So li – 50 000,00 zł, ROD im. F. Cho pi na
w No wej So li - 3 000,00 zł, ROD „Bu dow la ni” w No wej
So li – 5 000,00 zł, ROD „Lo tos” w No wej So li – 5 000,00
zł, ROD im. M. Ko per ni ka w No wej So li – 25 000,00 zł,
ROD „Od ra” w No wej So li – 1 400,00 zł, ROD „Han dlo -
wiec” w No wej So li – 2 500,00 zł, ROD „Nad odrze” 
w By to miu Od rzań skim – 6 000,00 zł, ROD „Cynk met” 
w By to miu Od rzań skim – 5 000,00 zł. Po nad to OZ PZD
w Zie lo nej Gó rze do star czył ogro dom wap no na wo zo we
i na sio na po plo no we za kwo tę 26 694,00 zł, oraz po krył
kwo tę w wy so ko ści 3 000, 00 zł za prze ba da nie 11 pró bek
gle by na okre śle nie za war to ści me ta li cięż kich. Łącz nie
OZ PZD w Zie lo nej Gó rze prze zna czył na ROD po wo -
dzio we kwo tę w wy so ko ści 192 594,00 zł.

AR
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• pod ję ło uchwa łę w spra wie roz strzy gnię cia kra jo we go
kon kur su „Wzo ro wa dział ka ro ku 2010” (uchwa ła 
w rozdz. XI str. 120) 

• pod ję ło uchwa łę w spra wie dys po no wa nia, wy ko rzy -
sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ ków fi nan so wych prze ka -
zy wa nych ROD z kon ta „Po wódź 2010”. 

• pod ję ło uchwa łę w spra wie ra chun ku ban ko we go środ -
ków Fun du szu Roz wo ju w ROD. 

• pod ję ło uchwa łę w spra wie czę ścio wej li kwi da cji
ROD „Mi łość” w Ry duł to wach, woj. ślą skie 

• pod ję ło uchwa ły w spra wie wy ga sze nia pra wa użyt -
ko wa nia wie czy ste go dzia łek wcho dzą cych w skład ROD
„Ar mii Kra jo wej” w Olsz ty nie; ROD „Le śny” w Olsz ty -
nie; ROD im. Mi cha ła Kaj ki w Olsz ty nie; ROD „Oa za” 
w Olsz ty nie. 

• pod ję ło uchwa łę w spra wie na by cia przez PZD pra wa
wła sno ści nie ru cho mo ści za ję tej przez ROD „Re laks 27”
w Po zna niu. 

• udzie li ło 4 ROD po ży czek na łącz ną kwo tę 130.000 zł. 
• przy zna ło do ta cje na in we sty cje i re mon ty środ ków

trwa łych w ROD dla 12 ROD na łącz ną kwo tę 60 500 zł.
• roz pa trzy ło 9 od wo łań od uchwał pre zy diów okrę go -

wych za rzą dów – nie uwzględ ni ło 6 od wo łań utrzy mu jąc
w mo cy roz strzy gnię cie pre zy dium OZ, w po zo sta łych
przy pad kach uchy li ło uchwa ły pre zy diów OZ i prze ka za -
ło spra wy do po now ne go roz po zna nia. 

• pod ję ło uchwa łę w spra wie utwo rze nia w biu rze KR
sta no wi ska in spek to ra ds. in we sty cji. 

• pod ję ło sta no wi ska w spra wie: – praw nej oce ny za sad -
no ści za war cia przez PZD umów dzier ża wy z m.st. War -
sza wa ce lem ure gu lo wa nia ty tu łu praw ne go do grun tów
za ję tych przez war szaw skie ROD; – w spra wie przy ję cia
wstęp nej oce ny za py ta nia praw ne go WSA w Bia łym sto ku
skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w przed -
mio cie kon sty tu cyj no ści art. 24 ust 1 usta wy o ROD 
z 8.07.2005 r.

VI. Z prac Prezydium Krajowej Rady PZD

1. Prezydium KR PZD w dniu 15 lipca 2010 r. 

Uchwa ły

UCHWA ŁA NR 134/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 15 lip ca 2010 r.
w spra wie dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ ków fi nan so wych 

prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia skut ków
wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r.

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. 17 sta tu -
tu PZD oraz w związ ku z uchwa ła mi Pre zy dium KR PZD
z dnia 26 ma ja 2010 r:

• nr 92/2010 w spra wie utwo rze nia kon ta ban ko we go
„Po wódź 2010”

• nr 100/2010 w spra wie szcze gól nych kry te riów udzie -
la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią 
w 2010 r.

oraz uchwa łą nr 2/XVI/2010 Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 24 czerw ca 2010 r. w spra -
wie dzia łań w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, po sta na wia usta lić
na stę pu ją ce za sa dy:

§1
Przy zna wa nie do ta cji
1. Dys po nen tem środ ków fi nan so wych zgro ma dzo nych

na kon cie „Po wódź 2010” jest Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD.

2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD udzie la po mo cy
ROD na usu wa nie skut ków po wo dzi w for mie do ta cji na
pod sta wie wnio sku za rzą du ROD skła da ne go za po śred -
nic twem wła ści we go okrę go we go za rzą du PZD.

3. Za rząd ROD mo że ubie gać się o do ta cje na in we sty -
cje w ce lu usu wa nia skut ków po wo dzi od jed nej jed nost -
ki nad rzęd nej PZD.

4. Okrę go wy Za rząd po wy czer pa niu pu li wła snych
środ ków prze zna czo nych dla ogro dów po wo dzio wych 
z wła sne go te re nu, któ rych wy so kość zo sta ła okre ślo na 
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w uchwa le Pre zy dium OZ, pod ję tej zgod nie z uchwa łą 
nr 2/XVI/2010 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców z dnia 24 czerw ca 2010 r. w spra wie dzia łań 
w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w ROD (pkt. 1),
kie ru je po zo sta łe wnio ski do Kra jo wej Ra dy PZD.

5. Do udzie la nia do ta cji ROD na re ali za cję za dań w za -
kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi nie ma za sto so wa nia
cza so wa ka ren cja, któ ra obo wią zu je ROD w przy pad ku
ubie ga nia się o do ta cję na za da nia in we sty cyj no-re mon-
to we re ali zo wa ne w nor mal nym try bie. 

6. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa try wać bę dzie
wy łącz nie wnio ski za rzą dów ROD, któ re zo sta ły po zy -
tyw nie za opi nio wa ne przez Pre zy dium okrę go we go za -
rzą du PZD w for mie uchwa ły.

7. Przy zna nie do ta cji na rzecz ROD na stę pu je na pod sta -
wie uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po przez
wpła tę środ ków wy łącz nie na wska za ne we wnio sku kon -
to ban ko we ROD.

8. Uchwa ła okre śla kwo tę i naj waż niej sze za da nia oraz
wska zu je ter min roz li cze nia do ta cji.

9. Po pod ję ciu de cy zji przez Pre zy dium KR PZD ko pie
uchwa ły w tej spra wie otrzy mu je wy dział fi nan so wy KR
PZD oraz w for mie pi sem nej za wia da mia ny jest wnio sko -
daw ca i wła ści wy okrę go wy za rząd.

10. Uchwa ły o przy zna niu do ta cji dla ROD na usu wa nie
skut ków po wo dzi w peł nej tre ści pu bli ko wa ne są w Biu -
le ty nie In for ma cyj nym Kra jo wej Ra dy PZD.

11. Kosz ty ob słu gi biu ro wej w za kre sie roz pa try wa nia
wnio sków i roz li cza nia do ta cji oraz ob słu gi ad mi ni stra -
cyj nej kon ta „Po wódź 2010” po kry wa ne są ze środ ków
bu dże to wych Kra jo wej Ra dy PZD.

§2
Wy ko rzy sta nie do ta cji
1.W związ ku z tym, że środ ki fi nan so we bę dą ce w dys -

po zy cji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD prze zna czo ne są
na po kry cie kosz tów zwią za nych z usu wa niem skut ków
po wo dzi, za rzą dy ROD win ny opra co wać wła sne pro gra -
my od bu do wy i re mon tów, z uwzględ nie niem do dat ko -
wych źró deł fi nan so wa nia za dań:

a. do ta cje z jed nost ki nad rzęd nej PZD,
b. udział środ ków wła snych ROD,
c. udział fi nan so wy dział kow ców,
d. środ ki fi nan so we z in nych źró deł.

2. Za prio ry te to we za da nia uzna je się :
a. oczysz cze nie te re nu i re kul ty wa cję,

b. od bu do wę dróg
c. od bu do wę ogro dzeń,
d. od bu do wę in sta la cji wo do cią go wych,
e. od bu do wę in sta la cji elek tro ener ge tycz nych,
f. bu do wa i re mon ty bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych, go -

spo dar czych, świe tlic, Do mów Dział kow ca,
g. in nych ele men tów in fra struk tu ry ogro du.

3. Wy so kość do ta cji jest uza leż nio na od środ ków, ja ki -
mi dys po nu je Pre zy dium KR PZD oraz wie lo ści i war to -
ści za dań.

4. Do ta cje mo gą być wy ko rzy sta ne wy łącz nie na usu -
wa nie skut ków po wo dzi w in fra struk tu rze ROD. 

§3
Nad zór nad re ali za cją za dań i wy dat ko wa niem 

do ta cji.
1. Re ali za cja za dań w za kre sie usu wa nia skut ków po -

wo dzi na stę pu je z za cho wa niem po wszech nie obo wią zu -
ją ce go pra wa oraz pra wa we wnątrz związ ko we go.

2. Nad zór nad re ali za cją za dań w za kre sie usu wa nia
skut ków po wo dzi w ROD i wy dat ko wa nia na ten cel środ -
ków spra wu je Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD.

§4
Roz li cza nie do ta cji
1. Roz li cza nie do ta cji na stę pu je przez za rząd ro dzin ne -

go ogro du dział ko we go za po śred nic twem wła ści we go
okrę go we go za rzą du PZD.

2. Pod sta wą do roz li cze nia do ta cji jest pro to kół wy ko na -
nia za dań oraz kse ro ko pie ra chun ków i fak tur po świad -
czo nych za zgod ność z ory gi na łem, wła ści wie opi sa ne pod
wzglę dem me ry to rycz nym i ra chun ko wym i pod pi sa ne
przez oso by upo waż nio ne:

• w ROD – pre ze sa, skarb ni ka, księ go we go ROD
• w OZ – pre ze sa, skarb ni ka, głów ne go księ go we go, in -

spek tor ds. in we sty cji
3. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je do wy so ko ści udzie lo -

nej do ta cji. W roz li cze niu na le ży wska zać war tość wy ko -
na nych za dań.

4. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je w ter mi nie 12 mie się cy
od da ty pod ję cia przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
uchwa ły o jej przy zna niu.

5. W uza sad nio nych przy pad kach Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD, na wnio sek Pre zy dium OZ, mo że prze dłu żyć
ter min roz li cze nia do ta cji.

§5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie w dniem pod ję cia. 

War sza wa, dnia 15 lip ca 2010 r.

WI CE PRE ZES 
/-/ Wincenty KULIK 

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie
art. 36 ust.5 usta wy o ro dzin nych ogro dach oraz na pod -
sta wie § 150 ust. 2 pkt 17 i 19 w związ ku z § 151 ust. 3 sta -
tu tu PZD, z uwzględ nie niem uchwa ły nr 120/2006 Pre zy-
dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 5 wrze śnia 2006 r. 
w spra wie ra chun ków ban ko wych ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, po sta na wia co na stę pu je:

§1
1. Wpro wa dzić dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych

od 1 stycz nia 2011 ro ku, obo wią zek pro wa dze nia ra chun -
ku ban ko we go w za kre sie przyj mo wa nia, prze cho wy wa -
nia i ob ro tu środ ka mi fi nan so wy mi prze zna czo ny mi
wy łącz nie dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD.

2. Pro wa dze nie wy dzie lo ne go ra chun ku ban ko we go dla
Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych jest ce lo we i za sad ne, gdyż wy ni ka ze szcze gól -
nej ochro ny te go Fun du szu na pod sta wie art. 36 ust. 5
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ry sta no -
wi: „Środ ki Fun du szu nie pod le ga ją eg ze ku cji, z wy jąt -
kiem przy pad ków gdy eg ze ku cja jest pro wa dzo na 
w związ ku z zo bo wią za nia mi Fun du szu”.

§2
Ra chu nek ban ko wy mu si no sić do pre cy zo wa ną na zwę, 

z któ rej jed no znacz nie wy ni kać bę dzie, iż środ ki zgro ma -
dzo ne na tym kon cie są środ ka mi Fun du szu Roz wo ju ROD,
np. „Fun dusz Roz wo ju ROD, zgod nie z art. 36 usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”.

§3
Obo wią zek pro wa dze nia wy dzie lo ne go kon ta ban ko we -

go dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD do ty czy ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, w któ rych kwo ta te go Fun-
du szu prze kra cza 10.000,00 zło tych (słow nie: dzie sięć ty -
się cy zło tych). 

§4
Przy cho dy Fun du szu Roz wo ju w ro dzin nych ogro dach

dział ko wych sta no wić mo gą środ ki okre ślo ne w art. 36
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz :

a. do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub re -
mon tów przy zna wa ne przez or ga ny wyż sze zgod nie 
z uchwa łą nr 33/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 21 mar ca 2007 r w spra wie za sad go spo da ro wa nia
Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
– opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 4/2007,

b. opła ty in we sty cyj ne – zgod nie z §91 ust. 2 pkt. 15 sta -
tu tu PZD,

c. opła ty na pro wa dzo ną in we sty cję lub re mont – zgod -
nie z § 149 ust. 1 pkt 2 re gu la mi nu ROD,

d. 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 – zgod nie z § 149 ust. 1
pkt 3 re gu la mi nu ROD,

e. środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne po przez człon ka
wspie ra ją ce go na Fun dusz Roz wo ju – zgod nie z § 20 
pkt. 5 sta tu tu PZD oraz z uchwa łą nr 33/2007 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 21 mar ca 2007 r. w spra wie za -
sad go spo da ro wa nia Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych – opu bli ko wa na w Biu le ty nie In -
for ma cyj nym nr 4/2007,

f. środ ki z wy ko rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia łal no -
ści sta tu to wo – pro gra mo wej zgod nie z uchwa łą nr
3/XVII/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 16 li sto pa da 
2005 r. w spra wie wy ko rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia -
łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej w jed nost kach or ga ni za -
cyj nych PZD oraz jej no we lą na pod sta wie uchwa ły nr
10/VI/2009 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 lu te go 2009 r.
– opu bli ko wa ne od po wied nio w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym KR PZD nr 1/2006 i 4/2009,

g. od pi sy z fun du szy ce lo wych zgod nie z uchwa łą nr
7/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 li sto pa da 2008 r.
w spra wie Fun du szu sta tu to we go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców – opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym KR PZD nr 12/08,

h. środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku 
i bę dą ce go w je go wła da niu – zgod nie z uchwa łą 
nr 52/2001 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 
6 czerw ca 2001 r. w spra wie prze zna cze nia środ ków uzy -
ska nych z wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku i bę -
dą ce go w je go wła da niu – opu bli ko wa na w Biu le ty nie
In for ma cyj nym KR PZD nr 4/2001.

i. in ne środ ki.
§5

1. Okrę go wy za rząd PZD zo bo wią za ny jest do nad zo ru
wy ko na nia po wyż szej uchwa ły przez za rzą dy ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

2. Okrę go we za rzą dy PZD pro wa dzą wy kaz ra chun ków
ban ko wych Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, któ ry za wie ra :

a. na zwę ban ku/od dział,
b. nu mer ra chun ku ban ko we go,
c. na zwa ra chun ku ban ko we go,
d. oso by upo waż nio ne z ra mie nia za rzą du ro dzin ne go

ogro du dział ko we go PZD do dys po no wa nia środ ka mi
zgro ma dzo ny mi na ra chun ku.

§6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie w dniem 1 stycz nia 2011 r. 

SKARBNIK 
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

UCHWA ŁA NR 135/2010 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 lip ca 2010 r.
w spra wie ra chun ku ban ko we go dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych 

ogro dach dział ko wych

War sza wa, dnia 15 lip ca 2010 ro ku.
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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 §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:

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
60 500 zł (słow nie: sześć dzie siąt ty się cy pięć set zło tych)
dla na stę pu ją cych ROD:

UCHWA ŁA NR 147/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 lip 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

Lp. OZ PZD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
ROD przyznana

CZĘSTOCHOWA

1 Górnik Huta Stara B dończenie remontu domu działkowca 6 500

2 Energetyk Lubliniec modernizacja sieci energetycznej 4 000

ŁÓDZKI

3 Warta Pajęczno Budowa budynku gospodarczego 1 000

OPOLSKI

4 Relaks Olesno wymiana ogrodzenia 6 000

PIŁA

5 Kolejarz Krzyż. Wlkp. wymiana ogrodzenia 5 400

6 Piast Dzierzążenko Złotów remont bud. i urządzeń hydrofonii 5 600

POZNAŃ

7 im. St. Gintrowskiego Poznań budowa biura ROD 5 000

8 im. Niedziałkowskiego Środa Wlkp. budowa domu działkowca 5 000

SŁUPSK

9 im. Obrońców Pokoju Czarne wymiana ogrodzenia 4 000

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI

10 Elana Toruń wymiana ogrodzenia 6 000

WARMIŃSKO-MAZURSKI

11 Lasy Państwowe Dywity elektryfikacja ogrodu 6 000

12 Witaminka Barany k/Ełku elektryfikacja ogrodu 6 000

RAZEM 60 500



79

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców re ali zu jąc kie run ki dzia ła nia Związ ku w za kre sie
roz wo ju i mo der ni za cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych
przy ję te przez VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD 
w dniu 9 grud nia 2007 r., dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust.
2 pkt 21 i § 151 ust. 3 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§1
1. Pre zes Związ ku uwzględ ni w struk tu rze biu ra KR

PZD sta no wi ska in spek to ra do spraw in we sty cji.
2. Oso by za trud nio ne na sta no wi skach in spek to ra do

spraw in we sty cji win ny po sia dać śred nie lub wyż sze wy -
kształ ce nie tech nicz ne w bran ży bu dow la nej, upraw nie -
nia bu dow la ne i prak ty kę za wo do wą.

§2
Do naj waż niej szych za dań in spek to ra do spraw in we -

sty cji na le ży:
1) wdra ża nie po li ty ki in we sty cyj nej Związ ku w jed nost -

kach or ga ni za cyj nych PZD,
2) opra co wy wa nie we wnętrz nych unor mo wań praw -

nych w za kre sie in we sty cji z uwzględ nie niem po wszech -
nie obo wią zu ją cych prze pi sów praw nych,

3) współ pra ca z or ga na mi jed no stek ad mi ni stra cji rzą do -
wej i sa mo rzą do wej w ce lu po zy ski wa nia środ ków na re -
ali za cję za dań in we sty cyj nych w PZD,

4) ini cjo wa nie kie run ków pro gra mów roz wo ju i mo der -
ni za cji zgod nych z po li ty ką Związ ku i ocze ki wa nia mi
człon ków PZD,

5) ko or dy no wa nie i nad zo ro wa nie dzia łal no ści in we sty -
cyj nej w jed nost kach te re no wych Związ ku,

6) kon tro lo wa nie prze bie gu pro ce su re ali za cji za dań in -
we sty cyj nych pro wa dzo nych przez jed nost ki te re no we
Związ ku,

7) opra co wy wa nie spra woz dań i ocen w za kre sie pro -
wa dzo nych za dań in we sty cyj nych przez jed nost ki te re no -
we, a tak że okre śla nie po trzeb wy ni ka ją cych z ich re a-
li za cji, 

8) nad zo ro wa nie go spo da ro wa nia środ ka mi Fun du szu
Roz wo ju ROD w jed nost kach te re no wych Związ ku.

§3
Kosz ty wy na gro dze nia brut to osób za trud nio nych 

+w biu rze Kra jo wej Ra dy na sta no wi skach in spek to ra do
spraw in we sty cji mo gą być po kry wa ne ze środ ków Fun -
du szu Roz wo ju ROD bę dą ce go w dys po zy cji Kra jo wej
Ra dy PZD.

§4
In spek to rzy do spraw in we sty cji za trud nie ni w biu rze

Kra jo wej Ra dy nie mo gą wy ko ny wać na zle ce nie jed no -
stek te re no wych Związ ku i ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych czyn no ści pla no wa nia, wy ko naw stwa, nad zo ru
in we sty cji i re mon tów.

§5
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie w dniem pod ję cia.
2. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją ca Uchwa ła Nr 53/2007 Pre zy dium KR PZD 
z dnia 4 kwiet nia 2007 r. w spra wie utwo rze nia w jed no -
st ce kra jo wej PZD sta no wi ska do spraw in we sty cji i źró -
deł je go fi nan so wa nia. 

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.03.2010 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 15 lipca 2010 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWA ŁA Nr 157/2010 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 lip ca 2010 r.
w spra wie sta no wisk in spek to ra do spraw in we sty cji w biu rze Kra jo wej Ra dy PZD

War sza wa, dnia 15 lip ca 2010 r.

WI CE PRE ZES 
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki
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Przed sta wi cie le mia sta sto łecz ne go War sza wy wy stą pi -
li do OZ Ma zo wiec kie go PZD z wnio skiem do ty czą cym
za war cia umów dzier ża wy w sto sun ku do grun tów zaj mo -
wa nych przez wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we 
w War sza wie. W uza sad nie niu do tych wnio sków przed -
sta wi cie le mia sta War sza wy wska za li, że ko niecz ność za -
war cia po wyż szych umów wy ni ka z zaj mo wa nia przez
ROD te re nów bez ty tu łu praw ne go. W efek cie na le ży oce -
nić za sad ność te go za rzu tu i okre ślić pod sta wę praw ną ko -
rzy sta nia przez PZD z po wyż szych grun tów. Po zwo li to
bo wiem od po wie dzieć, czy rze czy wi ście ist nie je ko niecz -
ność ure gu lo wa nia ty tu łu praw ne go Związ ku do war szaw -
skich grun tów za ję tych przez ROD.

Przy stę pu jąc do ana li zy te go za gad nie nia na le ży przede
wszyst kim za zna czyć, że już usta wa z 9 mar ca 1949 r. 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych za wie ra ła istot ną
re gu la cję w przed mio to wym za kre sie. W art. 12 ust. 1 tej
usta wy okre ślo no, że „ogro dy dział ko we, ist nie ją ce w dniu
wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy, prze cho dzą w za rząd 
i bez płat ne użyt ko wa nie Zrze sze nia Pra cow ni czych
Związ ków Za wo do wych (Ko mi sji Cen tral nej Związ ków
Za wo do wych)”. Z prze pi su te go za tem wy ni ka, że wszyst -
kie ist nie ją ce obec nie ogro dy war szaw skie, któ re funk cjo -
no wa ły w dniu 4 kwiet nia 1949 r., ma ją ure gu lo wa ny ty tuł
praw ny, któ ry wy ni ka co naj mniej z użyt ko wa nia nada ne -
go z mo cy po wyż sze go prze pi su. Ty tuł ten przy słu gu je
obec nie PZD, któ ry nie od płat nie prze jął od Zrze sze nia
Pra cow ni czych Związ ków Za wo do wych (Ko mi sji Cen -
tral nej Związ ków Za wo do wych) ma ją tek, na leż no ści i zo -
bo wią za nia dzia ła ją cych jed no stek or ga ni za cyj nych pra -
cow ni czych ogro dów dział ko wych. Na stą pi ło to na pod -
sta wie art. 32 ust. 2 usta wy z 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych.

Przy wo ła ny art. 32 ure gu lo wał rów nież sy tu ację praw -
ną więk szo ści ogro dów po wsta łych po 4 kwiet nia 1949 r.
Nadał im bo wiem sta tus sta łych pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych, do któ rych te re nów Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców na był – z mo cy pra wa – ty tuł praw ny tj. pra wo
użyt ko wa nia (ogra ni czo ne pra wo rze czo we). Na po par cie
te go po glą du moż na wska zać na orzecz nic two, z któ re go
wy ni ka, że w sto sun ku do pra cow ni czych ogro dów dział -
ko wych o sta tu sie sta łym PZD na był z mo cy pra wa, 
z dniem wej ścia w ży cie w/w usta wy, pra wo użyt ko wa nia
(wy rok NSA z dnia 3.03.1995 sygn. akt I SA 2526/93, wy -
rok SN z dnia 5.08.2004 sygn. akt III CK 348/03) bę dą ce
ogra ni czo nym pra wem rze czo wym w ro zu mie niu art. 244
Ko dek su Cy wil ne go (wy rok SN z dnia 6.07.2000 sygn.
akt V CKM 988/00).

Po twier dze niem po wyż szych kon sta ta cji jest treść 
art. 33 po wyż szej usta wy, któ ry sta no wi, że pra cow ni cze
ogro dy dział ko we ist nie ją ce po nad 10 lat, a nie ma ją ce
usta lo nej lo ka li za cji, uzna je się za ogro dy sta łe w ro zu -
mie niu usta wy”. A za tem na le ży uznać, że rów nież ogro -
dy ist nie ją ce przed dniem 6 ma ja 1971 ro ku ma ją ure gu-
lo wa ną sy tu ację praw ną, gdyż Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców po sia da w sto sun ku do zaj mo wa nych przez nie grun -
tów ty tuł praw ny, tj. pra wo użyt ko wa nia (ogra ni czo ne
pra wo rze czo we). Nie spo sób bo wiem uznać te zy, że ogro -
dy o sta tu sie sta łym nie mia ły unor mo wa nej sy tu acji praw -
nej do zaj mo wa nych grun tów. Ta ka te za mu sia ła by pro-
wa dzić do uzna nia, że usta wo daw ca wpro wa dził we -
wnętrz nie sprzecz ną re gu la cję, co na le ży wy klu czyć 
z uwa gi na pod sta wo wą dy rek ty wę in ter pre ta cyj ną za kła -
da ją cą ra cjo nal ność usta wo daw cy. Wszak za sad ni czą kon -
se kwen cją nada nia ogro do wi sta tu su sta łe go jest nie-
moż ność je go li kwi da cji bez prze pro wa dze nia usta wo wej
pro ce du ry, któ ra wy ma ga przede wszyst kim wy pła ty od -
szko do wa nia dla dział kow ców i PZD za ich wła sność
znaj du ją cą się na zaj mo wa nym grun cie, a tak że za pew -
nie nia te re nu za stęp cze go po zwa la ją ce go od two rzyć
ogród. Sko ro więc usta wodaw ca prze wi dział dla dział -
kow ców i ich or ga ni za cji ta kie upraw nie nia na wy pa dek
li kwi da cji, to oczy wi stym jest, że do cza su jej prze pro wa -
dze nia PZD po sia da ty tuł praw ny do ko rzy sta nia z da ne -
go grun tu. Tyl ko ta ka in ter pre ta cja po zwa la za cho wać
spój ność oma wia nej re gu la cji, a jed no cze śnie pro wa dzi
do ra cjo nal nych kon sta ta cji.

Dla te go też za bez za sad ną na le ży uznać sta wia ną przez
przed sta wi cie li mia sta sto łecz ne go War sza wy te zę ja ko by
ogro dy o sta tu sie sta łym mo gły funk cjo no wać bez ty tu łu
praw ne go. Prze czą jej nie tyl ko za pre zen to wa ne wy żej ar -
gu men ty, ale rów nież art. 32 ust. 3 usta wy z dnia 6 ma ja
1981 ro ku o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych. Prze -
pis ten sta no wił bo wiem, że „Urzą dze nia słu żą ce do
wspól ne go użyt ku użyt kow ni ków dzia łek sta ją się wła -
sno ścią Związ ku". Re gu la cja ta jed no znacz nie po twier -
dza, że in ten cją usta wo daw cy by ło peł ne ure gu lo wa nie
sy tu acji praw nej Związ ku i dział kow ców do ma jąt ku znaj -
du ją ce go się na te re nach pra cow ni czych ogro dów dział ko -
wych, któ re ist nia ły 12 ma ja 1981 r., czy li w dniu wej ścia
w ży cie usta wy o POD. Re gu la cja ta do ty czy ła wszyst -
kich pra cow ni czych ogro dów dział ko wych, za rów no
miej skich oraz przy za kła do wych (art. 32 ust. 1 usta wy 
o POD). Sko ro więc usta wo daw ca nadał Związ ko wi wła -
sność okre ślo ne go ma jąt ku (bu dyn ki, in fra struk tu ra), to
tym sa mym oczy wi stym jest, że PZD mu siał na być jed no -

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

z dnia 15 lip ca 2010 r.
w spra wie praw nej oce ny za sad no ści za war cia przez PZD umów dzier ża wy z Mia stem War sza wa 

ce lem ure gu lo wa nia ty tu łu praw ne go do grun tów za ję tych
przez war szaw skie ROD
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cze śnie pra wo użyt ko wa nia grun tów za ję tych przez ogro -
dy wy po sa żo ne w ten ma ją tek. Trud no bo wiem so bie wy -
obra zić, że by okre ślo ny pod miot był wła ści cie lem na nie-
sień, nie ma jąc przy tym ty tu łu praw ne go do grun tu, z któ -
rym trwa le zwią za ne są ta kie na nie sie nia. Ar gu ment ten
do dat ko wo po twier dza kon klu zję, że usta wa o POD ure -
gu lo wa ła sta tus praw ny ogro dów, wo bec cze go nie ma po -
trze by nor mo wa nia tej sy tu acji po przez za wie ra nie umów
dzier ża wy.

W kon tek ście po wyż szych uwag na le ży stwier dzić, że
pro po zy cja przed sta wi cie li mia sta War sza wy nie jest spój -
na z do tych cza so wym po stę po wa niem mia sta wo bec
ogro dów. Wszak ho no ro wa ne są upraw nie nia dział kow -
ców i Związ ku przy słu gu ją ce im z mo cy usta wy o ROD
(wcze śniej: usta wy o POD). Do ty czy to w szcze gól no ści
zwol nień po dat ko wych, od ręb nej wła sno ści na nie sień, 
a przede wszyst kim - try bu li kwi da cji ROD. Tym sa mym
mia sto do tąd uzna wa ło pod sta wo we pra wa śro do wi ska
dział ko we go, któ rych źró dłem jest ty tuł praw ny do zaj -
mo wa nych grun tów. Jest bo wiem oczy wi ste, że przy wi -
le je po dat ko we i li kwi da cyj ne mu szą wy ni kać z kon kret -
ne go pra wa do nie ru cho mo ści za ję tych pod ogród dział ko -
wy. Jest to za sad ni cza pod sta wa po zwa la ją cą np. wy pła cać
od szko do wa nia dział kow com za do by tek po zo sta wio ny
na li kwi do wa nej dział ce lub też prze ka zy wać te ren za stęp -
czy pod od twa rza ny ogród dział ko wy. W kon se kwen cji
trud no za ak cep to wać tak se lek tyw ne po dej ście do funk -
cjo no wa nia ROD na te re nie War sza wy. Nie moż na bo -
wiem sto so wać tyl ko tych prze pi sów, któ re w da nych
oko licz no ściach oka zu ją się ko rzyst ne dla mia sta, zaś po -
zo sta łe po mi jać ja ko nie ma ją ce za sto so wa nia. Obo wią -
zu ją ce pra wo mu si być prze strze ga ne i sto so wa ne 
w peł nym za kre sie.

Wska za ne ar gu men ty świad czą o tym, że prze pi sy do ty -
czą ce ogro dów dział ko wych ure gu lo wa ły sy tu ację praw -
ną PZD i dział kow ców do zaj mo wa nych grun tów. Nie
moż na więc uznać za za sad ne żą da nie za war cia umów
dzier ża wy ce lem unor mo wa nia tej sy tu acji. Po nad to żą -
da nie to jest nie wła ści we rów nież z in nych wzglę dów. Jak
wy ni ka z usta wy o ROD, ogro dy nie mo gą funk cjo no wać
w opar ciu o ob li ga cyj ne umo wy cy wil no praw ne (dzier ża -
wa, uży cze nie). Ko niecz ne jest usta no wie nie na rzecz
PZD co naj mniej pra wa użyt ko wa nia bę dą ce go ogra ni -
czo nym pra wem rze czo wym. Je że li więc rze czy wi ście za -
cho dzi ła by po trze ba ure gu lo wa nia sta nu praw ne go grun tu
za ję te go przez kon kret ny ROD, to nie jest od po wied nim
roz wią za niem za wie ra nie np. umo wy dzier ża wy. W tym
za kre sie obo wią zu ją ce prze pi sy prze wi du ją bo wiem roz -
wią za nia, któ re na le ży za sto so wać w przy pad ku ogro dów.

Cho dzi mia no wi cie o re gu la cje przej ścio we znaj du ją ce
się w usta wie z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi (art. 199 i nast. tej usta wy). Prze pi sy te
prze wi du ją sze reg roz wią zań w za kre sie ure gu lo wa nia sta -
nu praw ne go grun tów pu blicz nych bę dą cych we wła da -
niu roz ma itych pod mio tów. Za sad ni czo usta wo daw ca

przy zna je tym pod mio tom rosz cze nie o usta no wie nie na
ich rzecz użyt ko wa nia wie czy ste go na pre fe ren cyj nych
wa run kach. Po dob na kon struk cja obo wią zy wa ła wo bec
PZD na mo cy art. 2 usta wy z 23 czerw ca 1995 r. o zmia -
nie usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych. Prze -
pis ten stra cił na zna cze niu na sku tek wy ro ku wy da ne go
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny (orz. TK z 20 lu te go 2002 r.,
sygn. akt K. 39/00). Orze cze nie to nie wy klu cza jed nak
za sto so wa nia ogól nych roz wią zań ce lem ure gu lo wa nia sy -
tu acji praw nej grun tów za ję tych przez ogro dy. Uchy le nie
prze pi su szcze gól ne go od no szą ce go się wy łącz nie do PZD
spo wo do wa ło, że wo bec Związ ku na le ży sto so wać za sa -
dy ogól ne. W kon se kwen cji ozna cza to, że art. 199 i nast.
usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi od no szą się rów -
nież do PZD. In ten cją usta wo daw cy by ło bo wiem unor -
mo wa nie ty tu łu praw ne go jak naj szer sze go krę gu pod-
mio tów wła da ją cych grun ta mi pu blicz ny mi w do brej wie -
rze. Usta wa wy zna czy ła okre ślo ne pro ce du ry w tym za -
kre sie, któ re po win ny być re ali zo wa ne. Moż na więc
za ry zy ko wać twier dze nie, że wszyst kie wnio ski zło żo ne
przez PZD – na pod sta wie art. 2 usta wy o zmia nie usta wy
o POD – po win ny być roz pa trzo ne w opar ciu o wła ści we
prze pi sy przej ścio we usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo -
ścia mi. Wszak wnio ski te sta no wią de fac to oświad cze nia
wo li PZD o uzy ska nie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go
na zaj mo wa nych grun tach. A za tem ro lą or ga nu ad mi ni -
stra cyj ne go jest oce na, czy zło żo ne wnio ski są za sad ne 
w świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów. Po win ny być one
przede wszyst kim zba da ne w kon tek ście art. 199 i nast.
usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. Moż na więc za -
sad nie stwier dzić, że PZD przy słu gu je tzw. eks pek ta ty wa
mak sy mal nie ukształ to wa na do ty czą ca na by cia użyt ko -
wa nia wie czy ste go wo bec przed mio to wych grun tów (por.
wy rok Są du Naj wyż sze go z dnia 9 czerw ca 2006 r, IV
CSK 161/05). Na le ży bo wiem za uwa żyć, że wnio ski te
zo sta ły zło żo ne w ter mi nie wy ni ka ją cym z art. 2 ust. 7
usta wy o zmia nie usta wy o POD, któ ry to prze pis nie zo -
stał uchy lo ny i wciąż obo wią zu je, co pro wa dzi do wnio -
sku, że przed mio to we wnio ski mu szą być roz po zna ne 
i oce nio ne przez pry zmat po wszech nie obo wią zu ją cych
re gu la cji. W kon se kwen cji trze ba stwier dzić, że je że li
przed sta wi cie le mia sta War sza wy uwa ża ją, że sto łecz ne
ogro dy ma ją nie ure gu lo wa ny ty tuł praw ny do za ję tych
grun tów, to po win ni w pierw szej ko lej no ści pod jąć dzia -
ła nia w za kre sie unor mo wa nia tej sy tu acji po przez roz pa -
trze nie wnio sków PZD o usta no wie nie użyt ko wa nia
wie czy ste go na tych grun tach na pod sta wie wła ści wych
prze pi sów usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. By -
ło by to zgod ne z obo wią zu ją cym pra wem i cha rak te rem
ROD, któ re po win ny funk cjo no wać na grun tach w opar -
ciu o pra wa ma ją ce cha rak ter rze czo wy (użyt ko wa nie,
użyt ko wa nie wie czy ste), a nie ob li ga cyj ny (dzier ża wa,
uży cze nie). Na le ży jed nak pod kre ślić, że z uwa gi na przy -
wo ła ne po wy żej me cha ni zmy słu żą ce re gu la cji sta nu
praw ne go grun tów ogro dów, a wy ni ka ją ce z art. 32 usta -
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wy o POD, to ko niecz ność unor mo wa nia sy tu acji praw nej
ogro dów przy wy ko rzy sta niu prze pi sów usta wy o go spo -
dar ce nie ru cho mo ścia mi wy stę pu je je dy nie w przy pad ku
nie wiel kiej czę ści war szaw skich ogro dów.

Re asu mu jąc po wyż sze uwa gi na le ży stwier dzić, że zgła -
sza ne wo bec PZD żą da nia pod pi sy wa nia umów dzier ża -
wy są bez pod staw ne. Trze ba rów nież pod nieść, że za dość-
uczy nie nie tym po stu la tom spo wo do wa ło by po wsta nie
sta nu praw ne go nie zgod ne go z obo wią zu ją cą usta wą 
o ROD, któ ra nie prze wi du je wła da nia grun ta mi ogro dów
przez PZD w opar ciu o ob li ga cyj ny ty tuł praw ny dzier ża -
wy. Po nad to ta ki stan praw ny był by skraj nie nie ko rzyst ny
dla dział kow ców i Związ ku. Pro po no wa ne umo wy nie da -
ją dział kow com ja kich kol wiek praw oraz gwa ran cji dal -
sze go ist nie nia ogro du. By ły by zaś bar dzo ko rzyst ny dla
Mia sta, któ re prak tycz nie w każ dej chwi li mo gło by wy po -
wie dzieć umo wy lub zmie nić ich wa run ki, np. pod wyż -
sza jąc czynsz. Co wię cej, w miej sce obec nie obo wią -

zu ją cych za pi sów za war tych w usta wie o ROD ob cią ża ją -
cych Mia sto obo wiąz ka mi w przy pad ku li kwi da cji ogro -
dów, za czę ły by funk cjo no wać ogól ne prze pi sy pra wa
wy klu cza ją ce obo wią zek wy pła ty od szko do wań i od two -
rze nia ROD na te re nie za mien nym. Po nad to pod pi sa nie
przez PZD przed mio to wych umów by ło by rów no znacz ne
z przy zna niem, że do tej po ry ko rzy stał z nie ru cho mo ści
bez ty tu łu praw ne go. W skraj nym przy pad ku Mia sto mo -
gło by więc wy to czyć mu po wódz two o za pła tę wy na gro -
dze nia za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tów, a wznie -
sio ne w ogro dzie al ta ny na le ża ło by uznać za sa mo wo le
bu dow la ne z wszel ki mi te go kon se kwen cja mi (np. na kaz
roz biór ki). W re zul ta cie speł nie nie żą da nia Mia sta ozna -
cza ło by, że wraz z za war ciem umo wy dzier ża wy prze stał -
by funk cjo no wać na da nym te re nie ro dzin ny ogród
dział ko wy, a PZD nie miał by żad nych pod staw do dal sze -
go pro wa dze nia ta kie go ogro du.

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

War sza wa, dnia 15 lip ca 2010 r.

2. Prezydium w dniu 21 lipca 2010 r.

3. Prezydium w dniu 17 sierpnia 2010 r. 

• pod ję ło uchwa łę Nr 158/2010 w spra wie roz strzy gnię -
cia kra jo we go kon kur su „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro -
ku 2010”.

Każ dy czło nek Pre zy dium KR – pi sem nie. (Uchwa ła 
w rozd. XI str. 121).

• pod ję ło uchwa łę w spra wie czę ścio wej li kwi da cji
ROD im. M. Ko per ni ka w Kę dzie rzy nie -Koź lu 

• pod ję ło uchwa ły w spra wie roz wią za nia umo wy od -
da nia grun tów w użyt ko wa nie wie czy ste czę ści dział ki
wcho dzą cej w skład „Wi śli ca” w Sko czo wie oraz ROD
„Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze.

• pod ję ło uchwa łę w spra wie na by cia przez PZD pra wa
wła sno ści nie ru cho mo ści wcho dzą cej w skład ROD „Nad

Bro wi ną” w Cheł mie. 
• udzie li ło 3 ROD po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co -

we go na łącz ną kwo tę 37.000 zł. 
• udzie li ło 4 ROD do ta cji na in we sty cje i re mon ty środ -

ków trwa łych w ROD na łącz ną kwo tę 37.000 zł 
• pod ję ło uchwa ły w spra wie upo waż nie nia ROD do

prze ka zy wa nia środ ków z Fun du szu Roz wo ju i Fun du szu
Oświa to we go na kon to „Po wódź 2010 ” 

Uchwa ły

UCHWA ŁA NR 166/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 sierp nia 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w za kre sie

usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
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100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom
dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -

ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

Przy znać do ta cje w kwo cie zł 37 000 (słow nie zło tych:
trzy dzie ści sie dem ty się cy zło tych) na in we sty cje i re mon -
ty w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze
środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź
2010” dla na stę pu ją cych ROD:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

CZĘSTOCHOWA

1 Storczyk Balchownia remont domu działkowca 7 000

2 Społemowiec Częstochowa odbud. zniszczonych rowów melioracyjnych,
przepustów i mostów 10 000

3 im. Konopnickiej Częstochowa przebud. zniszczonych rowów melioracyjnych 10 000

4 Jelonek Częstochowa odbud. i utwardzenie drogi dojazdowej i parkingu 10 000

RAZEM 37 000

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.08.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2010 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie
Art. 36 ust. 3-4 Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych oraz zgod nie z § 150 ust. 2
pkt 17 w związ ku z § 151 ust. 3 Sta tu tu PZD i § 174 ust.
2 Sta tu tu PZD, po sta na wia:

§1
Upo waż nić Za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych

PZD do prze ka zy wa nia środ ków z Fun du szu Roz wo ju
ROD na wy dzie lo ne kon to ban ko we w BPS SA nr. 43 1930
1523 2310 0310 2039 0005 pod na zwą „Po wódź 2010”

utwo rzo ne zgod nie z Uchwa łą nr 92/2010 Pre zy dium KR
PZD z dnia 26 ma ja 2010 r. Za rzą dy ROD de cy zje w tej
spra wie bę dą po dej mo wa ły zgod nie ze Sta tu tem PZD.

§2
Środ ki zgro ma dzo ne na wy dzie lo nym kon cie ban ko -

wym „Po wódź 2010” zgod nie z de cy zją Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD bę dą prze zna cza ne na usu wa nie skut ków
po wo dzi w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

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

UCHWA ŁA Nr 167/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 17 sierp nia 2010 ro ku
w spra wie upo waż nie nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych do prze ka zy wa nia środ ków 

Fun du szu Roz wo ju ROD na spe cjal nie utwo rzo ne kon to „Po wódź 2010”

War sza wa, dnia 17 sierp nia 2010 r. 
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie
§ 150 ust. 2 pkt 17 w związ ku z § 151 ust. 3 Sta tu tu PZD,
po sta na wia:

§1
Upo waż nić Za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych

PZD do prze ka zy wa nia środ ków z Fun du szu Oświa to we -
go ROD na wy dzie lo ne kon to ban ko we w BPS SA nr. 43
1930 1523 2310 0310 2039 0005 pod na zwą „Po wódź
2010” utwo rzo ne zgod nie z Uchwa łą nr 92/2010 Pre zy -
dium KR PZD z dnia 26 ma ja 2010 r.

Za rzą dy ROD de cy zje w tej spra wie bę dą po dej mo wa -
ły zgod nie ze Sta tu tem PZD.

§2
Środ ki zgro ma dzo ne na wy dzie lo nym kon cie ban ko -

wym „Po wódź 2010” zgod nie z de cy zją Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD bę dą prze zna cza ne na usu wa nie skut ków
po wo dzi w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

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

UCHWA ŁA Nr 168/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 17 sierp nia 2010 ro ku
w spra wie upo waż nie nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych do prze ka zy wa nia środ ków Fun du szu

Oświa to we go ROD na spe cjal nie utwo rzo ne kon to „Po wódź 2010”

War sza wa, dnia 17 sierp nia 2010 r. 

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

4. Prezydium w dniu 9 wrzeÊnia 2010 r. 

• udzie li ło do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ROD w za -
kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w ro ku 2010 na łącz ną
kwo tę: 726.956 zł. 

• pod ję ło uchwa łę w spra wie na by cia przez PZD pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo ści wcho dzą cej w
skład ROD „Dzie ci Gło gow skich” w Gło go wie.

• pod ję ło uchwa łę w spra wie za re je stro wa nia w re je strze
ROD KR Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bar ba ra” w
Ra dli nie. 

• wy ra zi ło zgo dę na sprze daż pra wa użyt ko wa nia wie -
czy ste go nie ru cho mo ści w Kę trzy nie wcho dzą cej w skład
ROD „XX -le cia PRL” w Kę trzy nie. 

• uchy li ło uchwa łę Pre zy dium KR Nr 17/10 w spra wie
li kwi da cji czę ści ROD „Wspól no ta” w Go rzo wie Wlkp. i
no wą uchwa łą wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję czę ści te go
ogro du.

• Udzie li ło 2 ROD po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go na łącz ną kwo tę 16.250 zł. 

• nie uwzględ ni ło dwóch od wo łań od uchwał Pre zy diów
OZ. 

• przy ję ło sta no wi sko w spra wie za ło żeń do pro jek tu
usta wy o ener ge ty ce ją dro wej. 

Uchwa ły

UCHWA ŁA NR 170/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 9 wrze śnia 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
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100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom
dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010r. w związ -

ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 26.000,00 (słow nie zło -
tych: dwa dzie ścia sześć ty się cy) na in we sty cje i re mon ty
w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze
środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź
2010” dla na stę pu ją cych ROD:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

BYDGOSZCZ

1 Waltera Świecie naprawa dróg, odnowienie i naprawa 10 000
ogrodzenia, remont skrzynek energetycznych

2 M. Kopernika Świecie naprawa zniszczonych dróg wewnętrznych/ale- 6 000
jach, wymiana zalanych skrzynek energetycznych
– rozdzielni, wymian części uszkodzonego 
ogrodzenia zewnętrznego

3 Cukrownik Świecie ekspertyza techniczna uszkodzeń budynku 8 000
świetlicy, wyrównanie ubytków na parkingach 
i drogach, ponowne ich utwardzenie, naprawa
ogrodzenia

4 Nadwiślany Świecie wymiana podziemnej sieci energi elektrycznej 2 000
wraz z przyłączami, naprawa i malowanie
urządzeń na placu, rekultywacja alejek
zielonych i rekreacyjnych

RAZEM 26 000

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 9 września 2010 r.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku
Działkowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172

ust.1 pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz
realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD

UCHWAŁA NR 171/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie

usuwania skutków powodzi w 2010 roku
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nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych
dotkniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium
Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. 
w sprawie dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozli-
czania środków finansowych przekazywanych rodzinnym
ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010” w celu
usuwania skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r.

w związku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD 
nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta ban-
kowego „Powódź 2010” postanawia:

1. Przyznać dotacje w kwocie zł 15.000,00 (słownie
złotych: piętnaście tysięcy) na inwestycje i remonty 
w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku ze
środków zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź
2010” dla następującego ROD:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

KALISKI

1 „22 Lipca” Ostrów Wlkp. usunięcie awarii rurociągu melioracyjnego, 15 000
udrożnienie drenażu z węży drenarskich, 
utwardzenie i wyrównanie alejek i parkingów, 
wymiana kabla i skrzynek energetycznych, 
wymiana ogrodzenia 

RAZEM 15 000

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 9 września 2010 r.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku
Działkowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172
ust.1 pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz
realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych
dotkniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium

Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. 
w sprawie dysponowania, wykorzystania, nadzoru i roz-
liczania środków finansowych przekazywanych rodzin-
nym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010” w celu
usuwania skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r.
w związku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD 
nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta ban-
kowego „Powódź 2010” postanawia:

UCHWAŁA NR 172/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych

w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku
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1. Przyznać dotacje w kwocie zł 22.000,00 (słownie
złotych: dwadzieścia dwa tysiące) na inwestycje i remonty
w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku ze

środków zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź
2010”  dla następujących ROD:

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 9 września 2010 r.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

ŁÓDZKI

1 S. Złotnickiego Zduńska Wola Odbudowa ogrodzenia 5 000

2 Warta Pajęczno Remont Domu Działkowca 6 000

3 Słoneczna Polana Pawlikowice naprawa dróg, odbudowa placu zabaw, 7 000 
dezynfekcja studni głębinowej

4 Nad Zalewem Opoczno zakup drzwi do Domu Działkowca, zakup 4 000  
– Tulipan podstaw pod skrzynki elektryczne, zakup 

przęseł ogrodzenia zewnętrznego

RAZEM 22 000

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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 203.000,00 (słow nie
zło tych: dwie ście trzy ty sią ce) na in we sty cje i re mon ty w
za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze środ -
ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź
2010” dla na stę pu ją cych ROD:

UCHWAŁA NR 173/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych 

w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku
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Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

MAŁOPOLSKI

1 Falkowa Nowy Sącz odtworzenie ujęcia wody 10 000

2 Gaj Świniarsko naprawa ogrodzenia, remont świetlicy 10 000

3 Jarzynka Dobczyce Remont sieci elektrycznej, remont alei 7 000 
ogrodowych, remont szaf energetycznych

4 Jadwiga Świątniki Górne odbudowa drogi dojazdowej 7 000

5 Jasień Proszowice remont świetlicy ogrodowej 5 000

6 Jasień Sucha Beskidzka budowa ogrodzenia, wymiana studzienek 12 000 
z licznikami, wymiana bram wjazdowych 
z bramkami, naprawa dróg wewnętrznych

7 Kamieniec Oświęcim remont dróg, remont rozdzielni elektrycznej 20 000  
i sieci wewnętrznej, remont ogrodzenia, 
remont Domu Działkowego

8 T. Kościuszki Gorlice remont ogrodzenia, remont linii energetycznej, 20 000   
remont świetlicy, remont drogi i parkingu

9 Metalowiec Tarnów wymiana skrzynek elektrycznych, 7 000 
wymiana siatki ogrodzeniowej, naprawa 
alejek ogrodowych

10 Zakole Wisły Kraków remont instalacji elektrycznej 20 000

11 Płaszów Kraków remont  sieci energetycznej 20 000

12 Relaks Brzesko remont ogrodzenia, wzmocnienia skarpy 5 000 
od strony rzeki graniczącej z ogrodem

13 Semafor Tarnów remont ogrodzenia, remont bram, 15 000 
rekonstrukcja sieci elektrycznej

14 Skawa Maków Podh. remont: ogrodzenia, drogi i  parkingu 15 000

15 Wisła Kraków naprawa ogrodzenia, remont studzienek 20 000 
wodnych, naprawa sieci energetycznej, 
naprawa  sieci wodociągowej

16 St. Wyspiańskiego Zabierzów Remont Domu Działkowca, naprawa dróg 10 000  
wewnętrznych 

RAZEM 203 000

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 9 września 2010 r.
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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 §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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 190.000,00 (słow -
nie zło tych: sto dzie więć dzie siąt ty się cy) na in we sty cje i
re mon ty w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010
ro ku ze środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym
„Po wódź 2010” dla na stę pu ją cych ROD:

UCHWA ŁA NR 174/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 9 wrze śnia 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

OPOLSKI

1 Spoiwo Krapkowice naprawa ogrodzenia, remont Domu 20 000 
Działkowca, naprawa sieci energetycznej

2 Złocień Niemodlin naprawa ogrodzenia, remont sieci 20 000  
wodociągowej, naprawa alei ogrodowych 
i oczyszczenie rowów melioracyjnych

3 Odra Opole naprawa ogrodzenia, naprawa dróg 5 000  
i rowów melioracyjnych

4 Oaza Opole Remont ogrodzenia i oczyszczenie rowów 10 000   
melioracyjnych

5 im. M. Kopernika Kędzierzyn Koźle naprawa ogrodzenia, remont Domu 40 000 
Działkowca, naprawa dróg i terenów 
ogólnych oraz rowów melioracyjnych

6 Przyszłość Namysłów nemont sieci energetycznej, naprawa alei 20 000  
ogrodowych i rowów melioracyjnych

7 Stokrotka Opole Naprawa ogrodzenia, bramy wjazdowej, 25 000 
tablic informacyjnych, remont sieci 
energetycznej, naprawa dróg, czyszczenie 
i dezynfekcja rowów melioracyjnych

8 Tęcza Kędzierzyn-Koźle Naprawa ogrodzenia, malowanie Domu 8 000  
Działkowca, wyrównywanie wyrw w alejach 
ogrodowych 
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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 §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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 168.000,00 (słow nie
zło tych: sto sześć dzie siąt osiem ty się cy) na in we sty cje i
re mon ty w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010
ro ku ze środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym
„Po wódź 2010” dla na stę pu ją cych ROD:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

OPOLSKI

9 Jedność Kędzierzyn-Koźle naprawa: ogrodzenia, szaf elektrycznych, 8 000 
sanitariatów, dróg i alejek, tablic 
informacyjnych, odnowienie rowów 
melioracyjnych, malowanie i dezynfekcja 
magazynu i warsztatu

10 H. Sienkiewicza Wołczyn naprawa alei, czyszczenie i renowacja rowów 8 000 
melioracyjnych

11 Kopciuszek Opole naprawa przewodu elektrycznego, założenie 12 000 
nowego przepustu na rowie, utwardzenie 
alejek, odmulenie rowów, naprawa parkingu

12 Komunalnik Kędzierzyn-Koźle remont, malowanie i dezynfekcja Domu 14 000  
Działkowca, naprawa ogrodzenia, naprawa sieci 
energetycznej, wodociągowej, naprawa drogi 

RAZEM 190 000

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 9 września 2010 r.

UCHWA ŁA NR 175/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 9 wrze śnia 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku
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Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

PODKARPACKI

1 Metalowiec Mielec naprawa alei ogrodowych, remont Domu 8 000 
Działkowca, oczyszczenie rowów 
melioracyjnych

2 Podlesie Mielec naprawa alei ogrodowych i parkingu 5 000

3 Relax Mielec naprawa alei ogrodowych, wymiana 7 000 
ogrodzenia i remont sieci energetycznej

4 Energetyk I Rzeszów naprawa ogrodzenia, wywóz śmieci, remont 6 000 
domu działkowca i naprawa sieci energetycznej

5 Nad Strugiem Rzeszów naprawa ogrodzenia, alei ogrodowych 6 000  
i parkingu, wywóz śmieci, remont sieci 
energetycznej i wodociągowej

6 Wieniawskiego Rzeszów oczyszczenie rowów melioracyjnych, 10 000  
remont ogrodzenia, naprawa mostków 
i rur przepustowych

7 Przyszłość Rzeszów wymiana ogrodzenia, naprawa skarp 9 000  
i sieci energetycznej

8 Krokus Stalowa Wola poszerzenie wału przeciwpowodziowego 10 000

9 XX-lecia Mielec remont budynku gospodarczego, naprawa 8 000 
ogrodzenia, remont alejek i parkingu, 
przegląd skrzynek elektrycznych, dezynfekcja 
studni, częściowa naprawa nasypu

10 Szarotka Dębica naprawa ogrodzenia i alejek, remont 8 000  
budynku gospodarczego, naprawa studni, 
naprawa zasilania głównego

11 Urodzaj Dębica naprawa ogrodzenia i alejek, remont budynku 6 000  
gospodarczego, naprawa studni, naprawa 
zasilania energetycznego

12 San Stalowa Wola naprawa dróg wewnątrzogrodowych, 20 000 
podwyższenie, wzmocnienie i poszerzenie 
wału przeciwpowodziowego

13 Kolejarz Dębica remont Domu Działkowca, odkażenie 10 000 
i odmulenie studni, remont podjazdów, 
odmulenie alejek

14 Elektrownia Stalowa Wola Podwyższenie wału przeciwpowodziowego 5 000

15 Nasz ogródek Jasło Remont ogrodzenia, naprawa alejek, wymiana 30 000 
bramy wjazdowej i pompy, naprawa parkingu, 
remont Domu Działkowca, odmulenie studni 
głębinowej i naprawa szaf energetycznych
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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 §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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 82.956,00 (słow nie zło -
tych: osiem dzie siąt dwa ty sią ce dzie więć set pięć dzie siąt
sześć) na in we sty cje i re mon ty w za kre sie usu wa nia skut -
ków po wo dzi w 2010 ro ku ze środ ków zgro ma dzo nych na
kon cie ban ko wym „Po wódź 2010” dla na stę pu ją cych ROD:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

PODKARPACKI

16 Relaks Dębica Naprawa ogrodzenia, remont Domu 10 000 
Działkowca, odmulenie i odkażenie  studni, 
wymiana skrzynki elektrycznej z licznikami

17 Nadole Tarnobrzeg Odtworzenie alei głównej, wyrównanie 10 000  
terenu i naniesienie ziemi, wykonanie 
nowego trawnika, usunięcie wody z zalanych 
działek, wypompowanie wody z terenu ROD 
i zakup pompy szlamowej

RAZEM 168 000

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR 176/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych 

w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku
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Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

ŚWIĘTOKRZYSKI

1 Olszynka Kazimierza    odmulenie zbiornika, pogłębienie 7 000 
Wielka i oczyszczenie rowów odwadniających, 

naprawa uszkodzonego wału od rzeki 
i przepustu, remont silników elektrycznych 
w przepompowni

2 Pod Lasem Końskie wykonanie rowów melioracyjnych, wykonanie 15 000 
drenaży, wykonanie i położenie rur 
odwadniających

3 Słoneczko Stąporków remont ogrodzenia, naprawa podłogi i tynków 5 156 
Domu Działkowca, naprawa wału 
przeciwpowodziowego

4 Im. Kilińskiego Staszów odnowienie rowów odwadniających, remont 3 000  
ogrodzenia, odbudowa studni odwadniającej, 
zakup motopompy

5 Ponidzie II Pińczów remont i malowanie Domu Działkowca, 7 000
remont ogrodzenia

6 Nadbrzezie Sandomierz remont ogrodzenia, remont Domu Działkowca 37 000

7 Stokrotka Sandomierz remont ogrodzenia 800

8 Kamionka Suchedniów naprawa sieci energetycznej, wymiana części 5 000 
pompy wodnej, naprawa kanalizacji, remont 
ogrodzenia, remont pompy

9 Star Starachowice remont ogrodzenia, zakup agregatu 3 000 

RAZEM 82 956

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 9 września 2010 r.

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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 100/2010

UCHWA ŁA NR 177/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 9 wrze śnia 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku
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z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych kry te riów
udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla
ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią 
w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie dys po no wa nia,
wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ ków fi nan so wych
prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom dział ko wym z kon -
ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia skut ków wy rzą dzo nych

przez po wódź w 2010 r. w związ ku z uchwa łą Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. 
w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź 2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cję w kwo cie zł 20.000,00 (słow nie zło -
tych: dwa dzie ścia ty się cy) na in we sty cje i re mon ty w za -
kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze środ ków
zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź 2010” dla
na stę pu ją ce go ROD:

W związ ku z prze sła nym przez Mi ni stra Go spo dar ki do -
ku men tem pt. „Za ło że nia do pro jek tu usta wy o ener ge ty ce
ją dro wej” i wnio skiem o pod ję cie przez PZD dys ku sji na
te mat pro po no wa nych roz wią zań, Pre zy dium KR PZD
stwier dza, iż za war te w w/w do ku men cie pro po zy cje ogra -
ni cze nia sto so wa nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych wy da ją się być bez za sad ne.

Jak wy ni ka z tre ści prze ka za ne go do PZD do ku men tu
(pkt 7.5), au to rzy pro po nu ją, aby w przy pad ku lo ka li za cji
obiek tu ener ge ty ki ją dro wej na te re nie zaj mo wa nym przez
ROD, wy łą cze niu pod le ga ły za pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych do ty czą ce li kwi da cji ogro dów. 
W za ło że niach za miesz czo no bo wiem za pis o tre ści: „Do
nie ru cho mo ści sta no wią cych ro dzin ne ogro dy dział ko we

ob ję tych de cy zją o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji w za kre -
sie obiek tu ener ge ty ki ją dro wej nie sto su je się prze pi sów
art. 17–22 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych).”

Od no sząc się do przed mio to wej pro po zy cji na le ży na
wstę pie za uwa żyć, iż za cy to wa ne za ło że nie jest roz wią za -
niem ana lo gicz nym do za war te go w no we li za cji 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 w za kre sie dróg pu blicz nych
(tzw. spe cu sta wy dro go wej) wpro wa dzo ne go usta wą z dnia
25 lip ca 2008 r. (Dz.U nr 154, poz. 958). W za ist nia łej sy -
tu acji za za sad ne na le ży uznać, że wszel kie uwa gi do ty czą -
ce na ru sze nia kon sty tu cyj nych praw PZD oraz je go
człon ków, któ re wo bec te go za pi su zgła szał Zwią zek, a po -
twier dził Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, są ak tu al ne rów -

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI

1 Relaks Toruń naprawa dróg wewnętrznych, naprawa 20 000 
i renowacja urządzeń i instalacji elektrycznej, 
naprawa ogrodzenia i bram, renowacja 
i naprawa instalacji odwadniającej

RAZEM 20 000

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 9 września 2010 r.

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

z dnia 9 wrze śnia 2010 r. 
w spra wie za ło żeń do pro jek tu usta wy o ener ge ty ce ją dro wej
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nież w przy pad ku za ło żeń do pro jek tu przed ło żo nych przez
Mi ni stra Go spo dar ki.

W związ ku z po wyż szym PZD, ko rzy sta jąc z za pro sze nia
do for mu ło wa nia po stu la tów wo bec za ło żeń do pro jek tu,
zgła sza wnio sek o wy kre śle nie pro po no wa ne go za pi su 
z usta wy. Jed no cze śnie Zwią zek stwier dza, iż bio rąc pod
uwa gę ska lę in we sty cji zwią za nych z ener ge ty ką ją dro wą i
czas ja ki zaj mu je przy go to wa nie i prze pro wa dze nie ta kiej
in we sty cji, za sad nym jest stwier dze nie, iż pro po no wa nie
wy łą cze nia sto so wa nia usta wy o ROD w tym przy pad ku
jest nie słusz ne. Brak jest bo wiem pod staw dla przy ję cia, że
re ali za cja in we sty cji w ener ge ty ce ją dro wej mu si po cią gać
za so bą od ję cie dział kow com i PZD pra wa do uzy ska nia

od szko do wa nia za wła sność oraz prze nie sie nia ogro du na
nie ru cho mość za mien ną. Oczy wi ście Pre zy dium KR PZD
nie kwe stio nu je za sad no ści li kwi da cji ogro du dział ko we go
w ce lu prze pro wa dze nia te go ro dza ju in we sty cji, jed nak że
nie ma pod staw, aby od by wa ła się ona kosz tem tak ra dy -
kal ne go ogra ni cze nia dział kow ców w ich pod sta wo wych
pra wach, jak to za war to w za ło że niach przed sta wio nych
przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki. Uwa ża my, że ogól ne re -
gu ły li kwi da cji ogro dów za pi sa ne w usta wie o ROD nie ko -
li du ją z moż li wo ścią spraw ne go prze pro wa dze nia in we s-
ty cji, któ rej re ali za cji ma słu żyć pro jek to wa na usta wa, a co
za tym idzie wpro wa dza nie szcze gól nych roz wią zań w tym
za kre sie wy da je się być zbęd ne.

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPRE ZES
/-/ Wincenty KULIK

• udzie li ło do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ROD w za -
kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w ro ku 2010 na łącz ną
kwo tę: 275.000 zł.

• Pod ję ło uchwa łę w spra wie czę ścio wej li kwi da cji ROD
im. Hal le ra we Wła dy sła wo wie. 

• udzie li ło 2 ROD po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co -
we go na łącz ną kwo tę 23.100 zł. 

• nie uwzględ ni ło jed ne go od wo ła nia od uchwa ły Pre zy -
dium OZ w Lu bli nie.

4. Prezydium w dniu 22 wrzeÊnia 2010 r. 

Uchwa ły

UCHWA ŁA NR 188/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 22 wrze śnia 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 100/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych kry te riów
udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla
ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią w
2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie dys po no wa nia,
wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ ków fi nan so wych
prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom dział ko wym z kon -

ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia skut ków wy rzą dzo nych
przez po wódź w 2010 r. w związ ku z uchwa łą Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w
spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź 2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 23.000,00 (słow nie zło -
tych: dwa dzie ścia trzy ty sią ce) na in we sty cje i re mon ty w
za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze środ -
ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź 2010”
dla na stę pu ją cych 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 §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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 100/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych kry te riów
udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla
ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią w
2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie dys po no wa nia,
wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ ków fi nan so wych

prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom dział ko wym z kon -
ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia skut ków wy rzą dzo nych
przez po wódź w 2010 r. w związ ku z uchwa łą Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w
spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź 2010” po sta na wia:

1.Przy znać do ta cje w kwo cie zł 17.000,00 (słow nie zło -
tych: sie dem na ście ty się cy) na in we sty cje i re mon ty w za -
kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze środ ków
zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź 2010” dla
na stę pu ją cych ROD:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

CZĘSTOCHOWA

1 Przyjaźń Częstochowa Przebudowa uszkodzonych mostków 20 000  
i przepustów, budowa rowu odwadniającego

2 Mickiewicza Częstochowa Remont rowu melioracyjnego i remont 3 000   
ogrodzenia 

RAZEM 23 000

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 22 września 2010 r.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

OPOLSKI

1 Energetyk Kędzierzyn Koźle remont ogrodzenia, naprawa, malowanie 10 000  
i konserwacja furtek, bram, drzwi i placu zabaw, 
wymiana sieci energetycznej, odmulenie 
i udrożnienie rowu melioracyjnego

2 Kolejarz Kluczbork Malowanie i otynkowanie Domu Działkowca, 4 000  
odbudowa alejek ogrodowych

3 Hutnik Zawadzkie Odbudowa alejek ogrodowych 3 000

RAZEM 17 000

UCHWA ŁA NR 189/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 22 wrze śnia 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku
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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 §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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 100/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych kry te riów
udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla
ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią w
2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie dys po no wa nia,
wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ ków fi nan so wych

prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom dział ko wym z kon -
ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia skut ków wy rzą dzo nych
przez po wódź w 2010 r. w związ ku z uchwa łą Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w
spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź 2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 235.000,00 (słow nie zło -
tych: dwie ście trzy dzie ści pięć ty się cy) na in we sty cje i re -
mon ty w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku
ze środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź
2010” dla na stę pu ją cych ROD:

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 22 września 2010 r.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI

1 Zawiśle Włocławek remont świetlicy, naprawa: sieci 8 000 
energetycznej, ogrodzenia i dróg

2   Im. 100-lecia Toruń remont świetlicy, naprawa: sieci energetycznej, 15 000  
Zakładów Mięsnych ogrodzenia, alejek i placu zabaw

3 Prząśniczka Toruń naprawa: sieci energetycznej, ogrodzenia, 12 000   
bram i alej

4 Koło Kani Toruń remont świetlicy, naprawa: sieci energetycznej, 25 000   
ogrodzenia i drogi dojazdowej

5 Wisełka Toruń remont budynku administracyjnego, naprawa: 20 000  
sieci energetycznej, drogi wew. i  ogrodzenia

6 Zofijka Włocławek remont świetlicy, oczyszczanie i pogłębianie 10 000 
rowu melioracyjnego, naprawa: dróg i alejek,  
sieci wodociągowej, energetycznej, ogrodzenia 
i parkingu

7 Nadwiślany Toruń remont budynku gospodarczego, naprawa 10 000  
ogrodzenia i sieci wodociągowej

UCHWA ŁA NR 190/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 22 wrze śnia 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku



Ogro dy, któ re ucier pia ły w wy ni ku te go rocz nej po wo dzi
są przed mio tem pra cy ca łe go Związ ku od mo men tu
pierw szej po wo dzi, któ ra wy stą pi ła w ma ju 2010 ro ku.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję ło sze reg ini cja tyw
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Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI

8 Zacisze Toruń remont budynku, odbudowa sterowni sieci 15 000 
wodociągowej, naprawa: ogrodzenia, alej 
ogrodowych, parkingu i placu zabaw

9 Wiosenka Włocławek naprawa sieci energetycznej 15 000

10 Rudaczek Toruń naprawa sieci energetycznej i dróg 10 000

11 Swoboda Toruń remont hydroforni, naprawa: ogrodzenia, 20 000
sieci energetycznej, drogi dojazdowej i alejek

12 Flisak Toruń naprawa: ogrodzenia, sieci energetycznej, 20 000 
hydroforów,  dróg i alejek

13 Agawa Włocławek Remont budynku magazynu, naprawa: 20 000 
ogrodzenia, sieci energetycznej, drogi 
dojazdowej i alejek

14 Przyszłość Włocławek Naprawa ogrodzenia 3 000

15 im Gen. J. Bema Toruń Naprawa ogrodzenia i sieci energetycznej 25 000

16 Przy Grobli Toruń Naprawa ogrodzenia i sieci energetycznej 7 000

17 Pod Topolami II Toruń Naprawa: ogrodzenia i  bram, sieci 8 000 
energetycznej, magazynu i hydroforni

18 Metron Toruń Remont  elewacji i wnętrza budynku świetlicy 10 000 
ogrodowej, naprawa ogrodzenia i alejek  

RAZEM 235 000

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 22 września 2010 r.

VII. Informacje

Po ma gaj my ogro dom po wo dzio wym

ma ją cych umoż li wić ro dzin nym ogro dom dział ko wym
przy wró ce nie dzia łek do po now ne go ży cia. Jed nym z
dzia łań jest udzie la nie ROD po mo cy fi nan so wej po przez
przy zna wa nie do ta cji. 



99

Uchwa łą nr 100/2010 Pre zy dium KR PZD z dnia 26
ma ja 2010 r., w spra wie szcze gól nych kry te riów udzie la -
nia do ta cji przez Pre zy dium KR PZD dla ro dzin nych
ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią w 2010 r.,
wpro wa dzo no szcze gól ne za sa dy udzie la nia do ta cji na
usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD. Zgod nie z po -
wyż szą uchwa łą, wnio sek o do ta cję, za rząd ROD skła da
do Pre zy dium KR PZD za po śred nic twem okrę go we go
za rzą du PZD, któ ry wy da je opi nię w for mie uchwa ły. Do
wnio sku na le ży do łą czyć pro to kół Pre zy dium OZ PZD z
oce ny skut ków po wo dzi. Wnio sek wi nien za wie rać ma te -
ria ły źró dło we, pre cy zyj nie wska zu ją ce roz miar szko dy,
jak rów nież kal ku la cję kosz tów prze wi dy wa nych re mon -
tów.

Pro ce du ra wy stę po wa nia o udzie le nie do ta cji zo sta ła
uprosz czo na, po przez znie sie nie obo wiąz ku za łą cza nia do
wnio sku uchwa ły wal ne go ze bra nia człon ków bądź kon -
fe ren cji de le ga tów ROD, w spra wie re ali za cji za da nia in -

we sty cyj ne go lub re mon to we go.
Do dnia 1 paź dzier ni ka 2010 ro ku, Pre zy dium KR PZD

już trzy krot nie roz pa try wa ło wnio ski za rzą dów ROD
zgło szo ne i po twier dzo ne przez okrę go we za rzą dy PZD
co do wy so ko ści po nie sio nych strat, o przy zna nie do ta cji.
Na tych miast po po zy tyw nym roz pa trze niu przed mio to -
wych wnio sków, środ ki fi nan so we by ły prze ka zy wa ne na
kon ta ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re wy stą pi ły
o po wyż szą po moc. Środ ki na ten cel Kra jo wa Ra da PZD
gro ma dzi na spe cjal nym kon cie „Po wódź 2010”, na któ -
re do ko nu ją wpłat Kra jo wa Ra da PZD, wy daw nic two
„dział ko wiec”, okrę go we za rzą dy PZD, za rzą dy ROD, a
tak że in dy wi du al ni dział kow cy, któ rzy nie są obo jęt ni wo -
bec tra ge dii, jak spo tka ła ro dzin ne ogro dy dział ko we.

Na dal ocze ku je my, że wszyst kie ogro dy, któ re nie prze -
ka za ły jesz cze środ ków na kon to „Po wódź 2010”, zro bią
to i przyj dą z po mo cą po szko do wa nym ogro dom i dział -
kow com. 

AR

Kon kurs „Zie lo na Szko ła” w Szcze ci nie

W mie sią cu czerw cu 2010 ro ku od by ła się ga la kon kur -
su „Zie lo na Szko ła”, w kon kur sie uczest ni czy ły pla ców -
ki oświa to we: przed szko la, szko ły pod sta wo we,
gim na zjal ne i li ce al ne. Wśród spon so rów kon kur su
uczest ni czył Pol ski Zwią zek Dział kow ców, Okrę go wy
Za rząd w Szcze ci nie, gdzie pod czas ce re mo nii wrę cza nia
pu cha rów i na gród dla zwy cięz ców wrę cza no na gro dy
ufun do wa ne przez OZ Szcze cin.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców w ju ry re pre zen to wał
czło nek Za rzą du OZ Sta ni sław Iw ko Pre zes ROD „Zło ta
Pra ha” w Szcze ci nie. Uczest ni kom kon kur su „Zie lo na
Szko ła” prze ka za no wie dzę i po sta wio no wy ma ga nia two -

rze nia ra bat kwia to wych, na sa dzeń igla ko wych i skal nia -
ków, za kła da nie grzą dek wa rzyw ni czych i kom po stow ni -
ków w ce lach edu ka cyj nych dzie ci i mło dzie ży, na pew no
przy szłych dział ko wi czów, gdzie w pod su mo wa niu i cie -
płych sło wach uzna nia prze ka zał Pre zes Okrę go we go Za -
rzą du PZD w Szcze ci nie P. Ta de usz Ja rzę bak, któ ry wraz
z Dy rek to rem biu ra OZ Szcze cin P. To ma szem Okul skim
by li go ść mi za pro szo ny mi na Fi nał II edy cji kon kur su pod
pa tro na tem Pre zy den ta Szcze ci na od był się w prze pięk ny
Ogro dzie edu ka cyj nym przy szkol nym Schro ni sku Mło -
dzie żo wym na po lu Kon tak tu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców z mło dzie żą, roz po czął się no wy etap edu ka cji
mło dzie ży ży cia w przy ro dzie z przy ro dą. 

Czło nek ju ry
/-/ Sta ni sław Iw ko

Ju bi la ci z Ro goź na Wiel ko pol skie go

W so bo tę 3 lip ca Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. K.
Mar cin kow skie go w Ro goż nie ob cho dził ju bi le usz 55 -
le cia po wsta nia ogro du. Z tej oka zji Za rząd ogro du zor -
ga ni zo wał na te re nie ogro du fe styn dla dział kow ców i ich
ro dzin. Na za pro sze nie Za rzą du ogro du licz nie przy by li
dział kow cy oraz go ście: Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą -
du PZD w Pi le, wła dze sa mo rzą do we Mia sta Ro goź na re -
pre zen to wa ne przez Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta,
Bur mi strza, rad nych oraz przed sta wi cie le Po li cji. Oko licz -

no ścio we wy stą pie nie wy gło sił Pre zes ROD, w któ rym
po dzię ko wał dział kow com za ich za an ga żo wa nie przy za -
go spo da ro wa niu ogro du i bu do wie no wych in we sty cji w
ogro dzie. Szcze gól ne po dzię ko wa nia skie ro wał do władz
sa mo rzą do wych mia sta Ro goź na oraz Kra jo wej Ra dy Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, za do fi nan so wa nie bu do -
wy bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go oraz na do pro wa dze nie i
roz pro wa dze nie wo dy po ogro dzie. Wy ko na nie tych in -
we sty cji w cią gu ostat nich pię ciu lat by ło moż li we dzię ki



100

ogrom ne mu za an ga żo wa niu dział kow ców, Za rzą du Ogro -
du i Pre ze sa Ja na Li jew skie go.

Dy plo ma mi oko licz no ścio wy mi wy róż nio no naj star -
szych dział kow ców oraz naj bar dziej za an ga żo wa nych w
bu do wie in fra struk tu ry ogro du. Za pro sze ni go ście prze -
ka za li dział kow com i Za rzą do wi ROD oko licz no ścio we

ży cze nia i upo min ki. Dla licz nie przy by łych ro dzi ców i
ich dzie ci za rząd ogro du przy go to wał licz ne gry, kon kur -
sy i za ba wy z na gro da mi. Wszy scy uczest ni cy fe sty nu
dział ko we go przy mu zy ce, gro chów ce i pi wie wspo mi na -
li róż ne hi sto rie z ży cia ogro du i ba wi li się do ra na. 

Se kre tarz OZ PZD w Pi le 
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Ro dzin ny fe styn w Wą grow cu

W so bo tę 3 lip ca 2010 ro ku Za rząd Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go im. Nad Nie lbą w Wą grow cu za pro sił
dział kow ców ogro du z ro dzi na mi na fe styn z oka zji 30 -
le cia po wsta nia ogro du. W uro czy sto ści udział wzię ło 600
osób oraz za pro sze ni go ście- se kre tarz Okrę go we go Za -
rzą du PZD w Pi le, Sta ro sta Wą gro wiec ki, wła dze Mia sta
Wą grow ca -Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta oraz Bur mistrz,
de le ga cja dział kow ców z ogro du z No we go To my śla oraz
z ogro dów mia sta Wą grow ca.

Pod czas uro czy sto ści Za rząd ogro du po dzię ko wał dział -
kow com za ich wkład pra cy w za go spo da ro wa nie ogro du
i za an ga żo wa nie przy bu do wie in fra struk tu ry. Naj bar dziej

za słu żo nym dział kow com wrę czo no od zna ki związ ko we,
dy plo my i na gro dy rze czo we. Za pro sze ni go ście na rę ce
Pre ze sa Za rzą du ROD Pa ni Ewy Za włoc kiej prze ka za li
ży cze nia i oko licz no ścio we upo min ki. Se kre tarz OZ PZD
Ry szard Ku kaw ka prze ka zał ju bi la tom pu char oraz ży cze -
nia od Pre ze sa Związ ku Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Pod czas fe sty nu dla licz nie przy by łych dzie ci za rząd
przy go to wał licz ne gry i za ba wy z na gro da mi. Ro dzi ny
dział ko we przy gro chów ce wy słu cha ły pięk ne go kon cer -
tu w wy ko na niu mło dych akor de oni stów z Wą grow ca.
Wszy scy uczest ni cy fe sty nu ba wi li się przy mu zy ce do
póź nych go dzin wie czor nych. 

Se kre tarz OZ PZD w Pi le
/-/ Ry szard Ku kaw ka

PZD na wy sta wie „Dni otwar tych drzwi”

W dniach 26 i 27 czerw ca br. w Pod kar pac kim Ośrod -
ku Do radz twa Rol ni cze go w Bo gu chwa le od by ła się wy -
sta wa rol ni cza pn. „Dni Otwar tych Drzwi - Bo gu chwa ła
2010”. W wy sta wie uczest ni czy ło wie lu re gio nal nych ho -
dow ców zwie rząt do mo wych, ho dow ców ro ślin ozdob -
nych, kier masz zdro wej żyw no ści, rę ko dzie ła lu do we go,
a tak że swo je sto isko wy sta wo we za pre zen to wał Okrę go -
wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie. Pod czas kier -
ma szu wy sta wi li śmy książ ki Wy daw nic twa „dział -

ko wiec”, pra cow ni cy biu ra OZP przed sta wia li za in te re so -
wa nym pro gram dzia ła nia związ ku, obec ną sy tu ację PZD,
na to miast In struk tor ds. ogrod nic twa udzie la ła po rad
ogrod ni czych. Sło necz na po go da, któ ra to wa rzy szy ła nam
przez dwa dni sprzy ja ła na szej pro mo cji Związ ku. Za ob -
ser wo wa li śmy du że za in te re so wa nie ta ką for mą pro mo -
wa nia na szej or ga ni za cji i po ka zy wa nia po trzeb ist nie nia
ogro dów dział ko wych w re gio nie, wśród lo kal nej spo łecz -
no ści.

Dy rek tor biu ra OZP PZD Rze szów
/-/ mgr inż. Agniesz ka Sycz

PZD w tro sce o śro do wi sko

28 czerw ca 2010 r. zo sta ło zor ga ni zo wa ne spo tka nie
uczniów Gim na zjum nr 9 im. Św. Kró lo wej Ja dwi gi z
przed sta wi cie la mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców OZP
w Rze szo wie re ali zo wa ne go w ra mach kon kur su „ Szkol -
na kam pa nia dla zrów no wa żo ne go roz wo ju Gmin do rze -
cza rze ki Wi słok 2009-2010”. Pro jekt re ali zo wa ny był

przy wspar ciu udzie lo nym przez Is lan dię, Liech ten ste in i
Nor we gię po przez do fi nan so wa nie ze środ ków Me cha ni -
zmu Fi nan so we go Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze -
go. Sup por ted by a grant from Ice land, Liech te in ste in and
Nor way thro ugh the EEA Fi nan cial Me cha nism.

Ce lem spo tka nia by ło kształ to wa nie i pro mo wa nie wła -



101

ści wej po sta wy sprzy ja ją cej tro sce o śro do wi sko w myśl
za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju. W szcze gól no ści pro -
jekt obej mu je dzia ła nia zwią za ne z ochro ną rze ki Wi słok
i je go do pły wów oraz na wy ku se lek tyw nej zbiór ki od pa -
dów wy twa rza nych w go spo dar stwach do mo wych.

W ra mach te go pro jek tu ucznio wie Gim na zjum nr 9 zor -
ga ni zo wa li spo tka nie z przed sta wi cie la mi PZD OZ Pod -
kar pac kie go w Rze szo wie. Ce lem spo tka nia by ło
za pro sze nie przed sta wi cie li PZD do uczest nic twa w pro -
jek cie i pod ję cie wspól nych dzia łań na rzecz ochro ny rze -
ki Wi słok. O wy bo rze na szej or ga ni za cji i punk tem
prze ma wia ją cym za spo tka niem z ich przed sta wi cie la mi
by ła lo ka li za cja dzia łek w po bli żu ujęć rzecz nych. Ucznio -
wie gim na zjum wraz z przed sta wi cie la mi związ ku pro wa -
dzi li kon wer sa cję na te mat współ cze snych za gro żeń dla
na szej rze ki Wi słok i spo so bów wal ki z ni mi. Spo tka nie
skła da ło się z trzech czę ści.

W pierw szej czę ści wy stą pił uczeń szko ły Mi chał La -
cho wicz, któ ry przed sta wił pre zen ta cję na te mat „Eko sys -
tem wod ny - dzia ła nia na rzecz po pra wy ja ko ści wo dy”.

W pre zen ta cji zo stał omó wio ny wpływ na wo że nia mi ne -
ral ne go, or ga nicz ne go i che micz nych środ ków ochro ny
ro ślin na stan wód w na szym re gio nie. Prze sta wił rów nież
sto pień zu ży cia wo dy przez po szcze gól ne dzia ły prze my -
słu, rol nic two i miesz kań ców. Za po znał rów nież z ro dza -
ja mi za nie czysz czeń rzek i spo so ba mi wal ki z ni mi.

W dru giej czę ści wy stą pi ła Agniesz ka Sycz Dy rek tor
biu ra OZ Pod kar pac kie go PZD w Rze szo wie, któ ra przed -
sta wi ła pro gram dzia ła nia związ ku, obec ną sy tu ację PZD,
pod sta wo we pra wa i obo wiąz ki dział kow ców ja kie wy ni -
ka ją z sta tu tu i re gu la mi nu oraz zna cze nie ogro dów dział -
ko wych dla miesz kań ców mia sta. W swo im wy stą pie niu
przed sta wi ła róż no ra kie spo so by ochro ny śro do wi ska, a
tak że zna cze nie eko lo gicz nej upra wy ro ślin na dział kach.

W trze ciej czę ści pa dło wie le py tań ze stro ny uczniów
na któ re dział kow cy i pre ze si ROD chęt nie od po wia da li.
Spo tka nie prze bie gło w bar dzo przy jem nej i mi łej at mos -
fe rze. Uczest ni cy spo tka nia zgod nie orze kli, że od nie śli z
nie go obo pól ne ko rzy ści.

Dy rek tor biu ra OZP PZD Rze szów
/-/ mgr inż. Agniesz ka Sycz

Wcza sy w ogro dzie w Cho dzie ży

Po raz 36 w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich, roz po czę ły się wcza sy „Pod
orze cha mi” dla osób trze cie go wie ku z te re nu mia sta Cho -
dzie ży. W tym ro ku w mie sią cu lip cu wy po czy wać bę dzie
w Do mu Dział kow ca na dwóch tur nu sach 14 dnio wych
108 wcza so wi czów. Or ga ni za cja tej for my wy po czyn ku
w ogro dzie dział ko wym jest moż li wa gdyż w Cho dzie ży
od wie lu lat na za sa dach part ner skich współ pra cu ją bar dzo
do brze sa mo rząd Gmi ny - sa mo rząd Dział kow ców oraz
sa mo rząd Pol skie go Ko mi te tu Po mo cy Spo łecz nej. Wła -
dze sa mo rzą do we mia sta Cho dzie ży prze ka za ły środ ki fi -
nan so we na kosz ty wy ży wie nia, Za rząd ogro du udo stęp nił
ogród i Dom Dział kow ca a PKPS za jął się or ga ni za cją
wy po czyn ku lu dzi star szych. W tym ro ku w ogro dzie wy -
po czy wa ją oso by sa mo dziel ne, ale z nie peł no spraw no ścią

ru cho wą. Wśród uczest ni ków wy po czyn ku jest czło nek
Związ ku- le karz me dy cy ny – Je rzy To ma lik, któ ry bę dzie
pro wa dził za ję cia na te mat cho rób wie ku star sze go i ich
pro fi lak ty ką. Or ga ni za to rzy wy po czyn ku za po wie dzie li
spo tka nia ze zna ny mi ludź mi z róż nych śro do wisk mia sta
Cho dzie ży. Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le prze ka zał środ -
ki fi nan so we na na gro dy w kon kur sach o te ma ty ce ogrod -
ni czej.

Na roz po czę cie wcza sów w ogro dzie w dniu 28 czerw -
ca 2010 ro ku na za pro sze nie Pre ze sa ogro du, któ ry jest
rów nież Pre ze sem PKPS - Pa na Ada ma Dasz kow skie go
przy by li Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta i Bur mistrz Cho -
dzie ży oraz Wi ce pre zes OZ PZD w Pi le.

OZ PZD w Pi le
/-/ Ma ria Fojt

Sta no wi sko OZ PZD w Byd gosz czy 

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy

z dnia 14 lip ca 2010 r.
w spra wie 5-le cia uchwa le nia usta wy o ROD

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy z du mą i sa tys -

fak cją pod su mo wa li zna cze nie i ro lę dla ru chu ogro dów
dział ko wych w Pol sce Ju bi le uszu 5-le cia przy ję cia przez
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Sejm RP usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ma swo ją już
po nad 110-let nią hi sto rię, lecz do pie ro przed pię ciu la ty
do cze ka li śmy się usta wy za bez pie cza ją cej nam ist nie nie
ogro dów, bez pie czeń stwa praw ne go pol skich dział kow -
ców oraz przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Po wstał akt praw ny uwzględ nia ją cy na sze po trze by i
ocze ki wa nia, wy pra co wa ny w ra mach spo łecz nej dys ku -
sji, w któ rej mie li śmy moż li wość wy ra że nia swo ich opi -
nii. Stąd ogrom ne po par cie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, o czym świad czą fak ty - a te są oczy wi ste -
po nad 620 ty się cy ze bra nych w ogro dach pod pi sów prze -
ciw pod ję tej pró bie zmia ny usta wy. Ba ta lia w obro nie naj -
cen niej sze go ak tu praw ne go sta no wią ce go i gwa ran-
tu ją ce go przy szłość ro dzin nych ogro dów dział ko wych

oraz pol skich ro dzin dział kow ców trwa. Sen o spo koj nej
przy szło ści ogro dów i bez po śred nich użyt kow ni ków dzia -
łek bu rzą do cie ra ją ce do nas in for ma cje dot. kwe stio no -
wa nia nie któ rych za pi sów usta wy.

Dla te go wy ko rzy staj my nasz pierw szy Ju bi le usz 5-le -
cia uchwa le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Pod czas zbli ża ją cych się uro czy sto ści ogro do wych,
zwią za nych z ob cho da mi Dni Dział kow ca za pre zen tuj my
ich uczest ni kom, człon kom ro dzin ogro do wych zna cze -
nie i ro lę usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku dla ist nie nia
ogro dów i ich spraw ne go ' funk cjo no wa nia. Ape lu je my
do za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych o za ak -
cen to wa nie na sze go Ju bi le uszu w for mach umoż li wia ją -
cych jak naj szer sze do tar cie do od bior ców - uczest ni ków
na szych uro czy sto ści.

Pre zes OZ PZD
/-/ Bar ba ra Ko kot

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

Bez płat ne ba da nie ska że nia gle by na te re nach ROD do tknię tych po wo dzią

Kra jo wa Ra da PZD otrzy ma ła pi smo Mi ni stra Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi z dnia 26 lip ca 2010 r. (znak: HORnn -
-077-9-1/10), z od po wie dzią na wnio sek Pol skie go
Związ ku Dział kow ców o wy ra że nie zgo dy na bez płat ne
wy ko na nie przez okrę go we sta cje che micz no -rol ni cze ba -
dań gle by na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych
do tknię tych te go rocz ną po wo dzią. 

Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi wy ra ził zgo dę na
bez płat ne wy ko ny wa nie przez okrę go we sta cje che micz -
no -rol ni cze pod sta wo wych ba dań gle by, któ re bę dą obej -
mo wa ły ta kie pa ra me try jak: pH, za so le nie, azot w for mie
azo ta no wej, fos for, po tas, wapń, ma gnez oraz chlor ki. 

Z uwa gi na ogra ni czo ne moż li wo ści fi nan so we i or ga ni -
za cyj no -tech nicz ne okrę go wych sta cji che micz no -rol ni -
czych, ba da nie gle by bę dzie do ty czy ło re pre zen ta tyw nej
ilo ści prób dla za la nych ogro dów dział ko wych, prze sta -

wio nych przez Kra jo wą Ra dę PZD w pi śmie nr 4383/10
z dnia 25 czerw ca 2010 r.

Tym sa mym, ba da niu zo sta nie pod da nych 1173 pró bek
gle by z 430 ROD o łącz nej po wierzch ni 2 131, 14 ha i
licz bie dzia łek ro dzin nych - 54 868, po ło żo nych na te re -
nie 13 wo je wództw. 

Okrę go we Za rzą dy PZD zo sta ły zo bo wią za ne do pod ję -
cia nie zwłocz nej współ pra cy z wła ści wy mi te re no wo
okrę go wy mi sta cja mi che micz no -rol ni czy mi, w tym do
uzgod nie nia spo so bu i ter mi nu prze ka zy wa nia prób gle by
do ana li zy.

Zgod nie z za pew nie niem Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo -
ju Wsi. W przy pad ku wy kry cia stę że nia gle by me ta la mi
cięż ki mi, wszy scy za in te re so wa ni zo sta ną o tym fak cie
nie zwłocz nie po in for mo wa ni.

/-/ Mo ni ka Kil jań czyk

Dział ki z Ko ło brze skich ogro dów tyl ko dla miesz kań ców Ko ło brze gu

Każ de go ro ku w se zo nie let nim w Ko ło brze gu wcza so wi -
cze z róż nych re gio nów Pol ski po szu ku ją do na by cia dział -
ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych na sze go mia sta.

Miej sco wi użyt kow ni cy dzia łek, któ rzy re zy gnu ją z ich
upra wy ze wzglę du na po de szły wiek lub cho ro by unie -
moż li wia ją cej im pra cę na dział kach po szu ku ją na byw -
ców i to bar dzo chęt nie z in nych re gio nów Pol ski.

Twier dzą, że od nich mo gą uzy skać ko rzyst niej sze opła ty
za po zo sta wio ne na dział ce bu dow le i na sa dze nia, niż od
na byw ców miej sco wych.

W tym ro ku „po szu ki wa cze” wol nych dzia łek w Ko ło -
brze gu nie mo gą ich otrzy mać, gdyż te mu prze ciw ne są
za rzą dy ko ło brze skich ogro dów dział ko wych.

Ostat nio zgło si ły się do mnie z pre ten sja mi do pre ze sów
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ko ło brze skich ogro dów oso by za miesz ka łe w Po zna niu,
któ re ubie ga ły się o na by cie dzia łek w na szym mie ście.

Ich zda niem pre ze si ko ło brze skich ogro dów nie mie li
pra wa od mó wić im przy dzia łu dzia łek w Ko ło brze gu, po -
wo łu jąc się na za pis § 9 sta tu tu PZD po sia da ją cy treść:
„Człon ka mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców mo gą być
oso by fi zycz ne peł no let nie, za miesz ka łe na sta łe na te ry -
to rium Rzecz po spo li tej Pol skiej”, a oni te wa run ki speł -
nia ją.

Po nad to twier dzi li, że do tych cza so wi użyt kow ni cy tych
dzia łek, któ re chcie li na być wy ra zi li zgo dę na ich zby cie.

Od mo wę pre ze sów ogro dów na prze ka za nie im tych
dzia łek uwa ża ją ja ko sprzecz ne z wy ma ga nia mi sta tu tu
PZD.

Do wia do mo ści użyt kow ni ków dzia łek, któ rzy chcie li -
by je prze ka zać na byw com z in nych re gio nów kra ju wy -
ja śniam, że pre ze si ogro dów w Ko ło brze gu dzia ła ją
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi od ma wia jąc zgo -
dy na prze ka za nie dzia łek oso bom z in nych te re nów.

Pre ze si od ma wia jąc zgo dy na prze ka za nie dzia łek w
Ko ło brze gu oso bom z in nych re gio nów kra ju po słu gi wa -
li się na stę pu ją cy mi prze pi sa mi:

- art. 4 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8
lip ca 2005 r. wy ja śnia, że ro dzin ne ogro dy dział ko we są
urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej słu żą cy mi za spo -
ko je niu wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i in nych po trzeb
so cjal nych SPO ŁECZ NO ŚCI LO KAL NYCH po przez za -
pew nie nia im po wszech ne go do stę pu do te re nów ROD

- sta no wi sko VIII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD
przy ję te w dniu 9 grud nia 2007 r. stwier dza, że przy zna -
wa nie dzia łek miesz kań com z od le głych re gio nów jest
nie zgod ne z usta wą o ROD, sta tu tem PZD, wo lą ogrod nic -
twa dział ko we go i jest szko dli we dla przy wi le jów dział ko -
wych ro dzin w przy szło ści ogro dów dział kow cy

- uchwa la Kra jo wej Ka dy PZD z dnia 21 lu te go 2008
ro ku stwier dza, że przy zna wa nie dzia łek oso bom z od le -
głych re jo nów jest zja wi skiem na gan nym, sprzecz nym z
pra wem związ ko wym, a wo bec te go dzia ła nie or ga nów
Związ ku i człon ków Związ ku, ak cep tu ją ce ta ki stan al bo
wręcz po dej mu jąc de cy zje two rzą ce stan nie zgod ny z pra -
wem - na le ży uznać za dzia ła nie na szko dę Związ ku ze
wszyst ki mi z te go ty tu łu kon se kwen cja mi sta tu to wy mi.

Te prze pi sy wska zu ją, że pre ze si ko ło brze skich ogro -
dów od ma wia jąc pra wa na by cia dzia łek oso bom z in nych
re gio nów kra ju po stą pi li słusz nie. 'I tak ma ją po stę po wać
wszyst kie Za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych w
Ko ło brze gu.

Z wła snej ob ser wa cji wiem, ze dział ki, któ rych użyt -
kow ni ka mi są oso by z in nych re gio nów, w okre sie let nim
sta ją się po la mi na mio to wy mi z kil ku na sto ma oso ba mi
prze by wa ją cy mi przez okres 3-4 mie się cy w wa run kach
nie przy sto so wa nych do tak dłu gie go po by tu.

Uwa żam wiec, że dość ry go ry stycz ne prze pi sy ze stro -
ny Kra jo wej Ra dy PZD o nie do pusz cza niu osób z in nych
re jo nów kra ju do na by cia dzia łek są bar dzo słusz ne i są
chwa lo ne przez miej sco wych użyt kow ni ków dzia łek.

/-/ Ol gierd Ko wal ski

ROD „Wil ka nów” w Wil ka no wie pomaga powodzianom

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wil ka nów”
w Wil ka no wie ko ło Zie lo nej Gó ry prze zna czył kwo tę
1500 zł. na po moc dla po wo dzian w miej sco wo ści Bo ga -
ty nia. W dniu 11.08.2010 r. wraz z wi ce pre ze sem pa nią
Wie sła wą Pro gą do ko na łem za ku pu róż ne go ro dza ju ar -
ty ku łów, któ re oso bi ście w tym dniu za wieź li śmy do Bo -

ga ty ni i prze ka za li śmy do Urzę du Mia sta i Gmi ny Bo ga -
ty nia. Prze ka za ne ar ty ku ły to: 20 pły nów do na czyń, 20
pły nów do czysz cze nia i de zyn fek cji, 20 prosz ków do pra -
nia, 10 kom ple tów po ście li, 20 ło pat, 5 sie kier, la tar ka aku -
mu la to ro wa, 40 kom ple tów ręcz ni ków na łącz ną kwo tę
1500 zł. 

Po zdra wiam 
/-/ Sła wo mir Wzię tek

Dzień Dział kow ca na ogro dzie ROD „Le śne Oczko” w No wym Ki sie li nie

W dniu 7 sierp nia 2010 r. dział kow cy z Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Le śne Oczko”, z Drzon ko wa i No -
we go Ki sie li na, ob cho dzi li ko lej ny tra dy cyj ny „Dzień
Dział kow ca”. Po godz. 12.00 ro ze gra no mecz siat ków ki
po mię dzy dru ży na mi, któ rych ka pi ta na mi by li Ma rek Ko -

sko i Ry szard Fur tak. Pa da ją cy deszcz nie prze szka dzał
za wod ni kom a wy gra ła dru ży na Mar ka Ko sko. Na je go
rę ce prze ka za no oka za ły pu char. Na stęp nie po godz. 14.00
od by ły się za wo dy strze lec kie z pi sto le tu pneu ma tycz ne -
go, a zor ga ni zo wał je przy po mo cy ro dzi ny Jó zef Dzio ba.
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W za wo dach zwy cię żył An to ni Soł tys i otrzy mał pu char
dla naj lep sze go strzel ca a na stęp ne miej sca za ję ły: Mo ni -
ka Ga ga tek i Ewa Śron. O godz. 15.00 roz po czę ły się ofi -
cjal ne ob cho dy Dnia Dział kow ca. Po krót kim po wi ta niu
dział kow ców przez pre ze sa Za rzą du, wrę czo no dy plo my
w ka te go rii „De biu ty Ro ku 2010” a na stęp nie dy plo my za
za an ga żo wa nie spo łecz ne dział kow ców. W su mie dy plo -
ma mi oraz drob ny mi upo min ka mi uho no ro wa no dwa dzie -
ścia kil ka osób. Trud ne wa run ki at mos fe rycz ne a
zwłasz cza pa da ją cy deszcz nie prze szko dzi ły w in te gra cji
dział kow ców przy pysz nych po tra wach z gril la i przy nie -
sio nych przez dział kow ców sa łat kach i cia stach. Za rząd

ROD po sta rał się dla naj młod szych o do dat ko wą atrak cję
w po sta ci dmu cha ne go zam ku oraz o wa tę cu kro wą. By -
ło wie le ra do ści ze stro ny naj młod szych! W mię dzy cza sie
pre zen to wa na by ła pięk na wy sta wa zdjęć kwia tów z na -
sze go ogro du. Zdję cia wy ko na ła Ur szu la Fur tak. Dla do -
ro słych i dla mło dzie ży ro ze gra no za wo dy w bul le. W
każ dej z ka te go rii roz da no dla zwy cięz ców na gro dy. W
tym ro ku Dzień Dział kow ca trwał do godz. 21.00, gdyż
dłu żej nie moż na by ło wy trzy mać z po wo du desz czo wej
po go dy. W imie niu Za rzą du ROD „Le śne Oczko” dzię ku -
ję wszyst kim, któ rzy włą czy li się w or ga ni za cję na sze go
świę ta.

Pre zes ROD
/-/ Ry szard Fur tak

Spo tka nie z par la men ta rzy sta mi w Zie lo nej Gó rze 

W dniu 24 sierp nia 2010 r. od by ło się w OZ PZD w Zie -
lo nej Gó rze spo tka nie Kie row nic twa Okrę go we go Za rzą -
du z Eu ro po słem Pa nem Bo gu sła wem Li be rac kim oraz
Po słem na Sejm RP Bo gu sła wem Won to rem.

Pre zes OZ za po znał ze sta nem or ga ni za cyj nym Okrę -
go we go Za rzą du oraz z ak tu al ną sy tu acją w Pol skim

Związ ku Dział kow ców - za gro że nia mi dal sze go by tu usta -
wy o ROD, ro dzin nych ogro dów dział ko wych i PZD.

Pa no wie Po sło wie ze zro zu mie niem i du żą życz li wo ścią
od nie śli się do pod no szo nych te ma tów, wy ra ża jąc swo je
wspar cie dla po dej mo wa nych przez Zwią zek dzia łań.

Pre zes OZ PZD
/-/ mgr inż. Ma rian Pa siń ski

In for ma cja z ze bra nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le

W dniu 30 sierp nia 2010 ro ku od by ło się ze bra nie Okrę -
go we go Za rzą du PZD z udzia łem człon ków OZPZD, Pre -
ze sów ROD, człon ków Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i
Roz jem czej PZD. 

Na ze bra nie przy by li Czło nek Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD - Ta de usz Ja rzę bak, za pro sze ni par la men ta rzy ści
Pół noc nej Wiel ko pol ski - Se na tor RP Piotr Głow ski /PO/,
Po sło wie- Sta ni sław Ka lem ba/PSL/ i Sta ni sław Stec
/SLD/, Rad na Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
Pre zy dent Pi ły, Sta ro sto wie Po wia tu Pil skie go, Zło tow -
skie go, Cho dzie skie go, Czarn kow sko - Trzcia nec kie go,
Bur mi strzo wie - Cho dzie ży, Wą grow ca, Zło to wa, Czarn -
ko wa, Łob że ni cy, Ja stro wia, Ro goź na.

Ob ra dom prze wod ni czył Pre zes OZ PZD 
– Ma rian Pra czyk

Głów ne te ma ty po sie dze nia to:
1. Ju bi le usz 5 le cia uchwa le nia przez Sejm RP usta wy o

ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.
Pre zes OZ PZD Ma rian Pra czyk w swo im wy stą pie niu

do ko nał ce ny funk cjo no wa nia i zna cze nia usta wy dla
dział kow ców, ogro dów i Związ ku. Po in for mo wał za pro -

szo nych z oka zji ju bi le uszu 5 le cia usta wy par la men ta rzy -
stów i sa mo rzą dow ców, któ rzy przez wszyst kie la ta wal -
ki o usta wę wspie ra li dział kow ców i Zwią zek w jej
obro nie o ko lej nych za gro że niach spo wo do wa nych wnio -
skiem 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 zba da nie zgod no ści z
Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów usta wy o ROD oraz o
za py ta niu praw nym Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go w Bia łym sto ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w
spra wie art. 24 usta wy o ROD.

Po dzię ko wał im za do tych cza so wą obro nę usta wy oraz
wspar cie rze czo we i fi nan so we ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych na sze go okrę gu. W imie niu dział kow ców po pro sił
o dal sze wspar cie na szych dzia łań w obro nie usta wy.

Pre zy dent Pi ły w swo im wy stą pie niu za de kla ro wał po -
par cie dla usta wy o ROD. Po dzię ko wał Pre ze som Za rzą -
dów ogro dów mia sta Pi ły i Wy rzy ska za za pre zen to wa nie
swo ich osią gnięć spo łe czeń stwu mia sta pod czas „Zie lo -
ne go Pik ni ku Ro dzin ne go”. Se na tor Piotr Głow ski za pew -
nił Pre ze sów ROD i dzia ła czy, że sta no wi sko Klu bu
Par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej za pre zen to wa -
ne pod czas I Kon gre su PZD w 2009 ro ku przez Se na to ra
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Mie czy sła wa Au gu sty na w spra wie usta wy o ROD z 2005
ro ku jest nie zmien ne. 

Par la men ta rzy ści PO są za obo wią zu ją cą usta wą o
ROD. Po seł Sta ni sław Stec po wie dział, że Po sło wie Klu -
bu Par la men tar ne go SLD by li i bę dą z dział kow ca mi. Bę -
dą wspie rać nas w wal ce o usta wę i nie po zwo lą na zmia ny
jej za pi sów. Sta ni sław Ka lem ba w swo ich wy stą pie niu po -
wie dział, że usta wa jest do bra, bo by ła to ini cja ty wa oby -
wa tel ska i na pi sał ją Zwią zek. Klub Par la men tar ny PSL
bę dzie bro nił za pi sów obo wią zu ją cej usta wy o ROD z
2005 ro ku.

Pre zes ROD Sz. Wa cho wia ka w Wą grow cu Mie czy sław
Li net ty w imie niu Pre ze sów ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych po dzię ko wał wła dzom sa mo rzą do wym za ich za -
an ga żo wa nie w obro nę usta wy oraz za wspie ra nie
fi nan so wo i rze czo wo dzia łal no ści ogro dów.

Sło wa po dzię ko wa nia za obro nę usta wy do uczest ni ków
ze bra nia i za pro szo nych go ści skie ro wał rów nież Ta de usz
Ja rzę bak czło nek Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oraz
Wi ce pre zes OZ – Ma ria Fojt.

Pre zes OZ PZD Ma rian Pra czyk w po dzię ko wa niu za
obro nę usta wy o ROD wrę czył wszyst kim par la men ta rzy -
stom i sa mo rzą dow com z oka zji ju bi le usz usta wy pa miąt -
ko we sta tu et ki.

Ze bra nie OZ przy ję ło sta no wi sko w spra wie usta wy o
ROD z 2005 ro ku, pod któ rym pod pi sy zło ży li wszy scy
uczest ni cy ze bra nia.

Po nad to pod czas ze bra nia do ko na no oce ny sta nu za go -
spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD i dzia łek na pod sta -
wie prze pro wa dzo nych prze glą dów oraz oce ny prze bie gu
wal nych ze brań spra woz daw czo - wy bor czych w ROD w
2010 ro ku. 

Po wy słu cha niu oce ny wal nych ze brań Pre zes OZ po -
dzię ko wał Pre ze som ROD, któ rzy za koń czy li dzia łal ność
w za rzą dach ogro dów za ich pra cę na rzecz ogro du spo -
łecz no ści ogro do wej. Wszy scy Pre ze si otrzy ma li pa miąt -
ko we sta tu et ki.

Na stęp nie Czło nek Pre zy dium KR PZD Ta de usz Ja rzę -
bak wrę czył Pre ze som ROD dy plo my od Pre ze sa Związ -
ku za obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Ze bra nie za po zna ło się z no wym wy stą pie niem Wo je -
wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Bia łym sto ku do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z za py ta niem praw nym w
spra wie art. 24 usta wy. W tej spra wie przy ję ło jed no gło -
śnie sta no wi sko, pod któ rym pod pi sa li się wszy scy uczest -
ni cy ze bra nia. 

Człon ko wie OZ PZD zo sta li za po zna ni z oce ną zja wi -
ska za mel do wa nia i za miesz ki wa nia w ROD okrę gu pil -
skie go, z oce ną sta nu bu dow nic twa na dział kach oraz ro li
struk tur Związ ku w tym za kre sie oraz w spra wie pod ję -
tych dzia łań przez Kra jo wą Ra dę PZD i Okrę go wy Za -
rząd PZD w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych. 

Po dys ku sji przy ję to uchwa ły do ty czą ce oma wia nych
te ma tów.

Se kre tarz OZ PZD w Pi le
/-/ Ry szard Ku kaw ka

LIST Z KRO SNA

Do Kra jo wej Ra dy PZD zwró ci ła się użyt kow nicz ka
dział ki z miej sco wo ści w po bli żu Kro sna in for mu jąc o
pro ble mach, ja kie ma użyt ku ją cy dział kę czło nek Jej ro -
dzi ny. Kie dy zwró ci li się z proś bą o in ter wen cję do OZ
Pod kar pac kie go usły sza ła, że ten ogród „nie pod le ga
PZD”. Dział ko wicz ka w pi śmie do KR PZD stwier dza, że
gdy uisz cza wszyst kie opła ty otrzy mu je kwit z pie cząt ką
„Pol ski Zwią zek Dział kow ców Ro dzin ny Ogród Dział ko -

wy ...”. Py ta więc dla cze go za rząd te go ogro du pod szy wa
się pod Pol ski Zwią zek Dział kow ców i do ko go mo że się
zwró cić z za strze że nia mi do pra cy za rzą du te go ogro du.

Po ni żej za miesz cza my od po wiedź Kra jo wej Ra dy PZD,
gdyż wie lu dział kow ców z re jo nu Kro sna jest w po dob nej
sy tu acji i czas naj wyż szy, aby so bie uświa do mi li, że są
oszu ki wa ni, a skut ki mo gą być dla nich bar dzo do tkli we. 

Od po wiedź KR PZD

Sy tu acja w ogro dach dział ko wych daw ne go okrę gu kro -
śnień skie go jest wy wo ła na przez dzia ła nia sprzecz ne z

pra wem związ ko wym kil ku na stu by łych dzia ła czy okrę -
go wych z daw nym pre ze sem okrę gu na cze le. Pre ze si kil -

War sza wa, dnia 31.08.2010 r.

Pa ni (................)
Kro sno
(da ne oso bo we zna ne KR PZD)
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ku na stu ogro dów dział ko wych utwo rzy li sto wa rzy sze nie,
któ re prze ję ło fi nan se ogro dów i za rzą dza nie ni mi. Stan
praw ny jest ta ki, że ty tuł praw ny do grun tów ROD z te go
te re nu po sia da Pol ski Zwią zek Dział kow ców, ale za rzą dy
tych ROD nie utrzy mu ją żad nych kon tak tów ze struk tu ra -
mi PZD i wręcz nie pod le ga ją żad ne mu nad zo ro wi i kon -
tro li. 

Dział kow cy z ogro dów są oszu ki wa ni, wła śnie w ten
spo sób, o ja kim Pa ni wspo mi na i cał ko wi cie nie świa do -
mie na ko lej nych wal nych ze bra niach wspie ra ją dzia ła nia
tych osób bę dąc prze ko na nym, że roz li cza ją i wy bie ra ją
or ga ny PZD na te re nie swo je go ogro du. Otóż w żad nym
z ogro dów współ pra cu ją cych i wspie ra ją cych sto wa rzy -
sze nie nie funk cjo nu je or gan PZD w świe tle obo wią zu ją -
cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i sta tu tu
PZD. 

Kon se kwen cją te go od cię cia się od struk tur Związ ku
jest m. in. brak przed sta wi cie li kro śnień skich ogro dów w
skła dzie Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go, Okrę go -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej. Dział kow cy z Wa szych ogro dów nie wy bie ra ją
de le ga tów na okrę go we zjaz dy i nie uczest ni czą w tych
zjaz dach. Wła śnie w tym ro ku w ca łej Pol sce, we wszyst -
kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych od by wa ły się wal -
ne ze bra nia spra woz daw czo -wy bor cze, na któ rych
dział kow cy wy bie ra li or ga ny PZD w ROD oraz de le ga -
tów na okrę go we zjaz dy. Po raz ko lej ny nie bę dzie przed -
sta wi cie li Wa sze go i in nych ogro dów na Okrę go wym
Zjeź dzie Pod kar pac kim PZD, choć jest jesz cze czas, aby
ten stan mógł ulec zmia nie.

Dział kow cy z Pa ni ogro du i je mu po dob nych nie ma ją
tak że ro ze zna nia w za gro że niach, ja kie są w chwi li obec -
nej dla dal sze go ist nie nia ogro dów w ca łym kra ju. Wszyst -
kie ogro dy wal czą o byt ogrod nic twa dział ko we go, za
wy jąt kiem ogro dów i dział kow ców z te re nu by łe go wo je -
wódz twa kro śnień skie go.

Sy tu acja jest bar dzo trud na, a Pań stwa nie wie dza o tym
co się dzie je w Związ ku i wo kół ogro dów wy ni ka z te go,
że je ste ście cał ko wi cie od cię ci od in for ma cji na ten te mat.
Do Wa szych ogro dów nie do cie ra Biu le tyn In for ma cyj ny,
mie sięcz nik „dział ko wiec”, In for ma tor Dział kow ca, wie -
le wy da wa nych co ro ku plansz, ulo tek, bro szur. Wszyst kie
te wy daw nic twa ro dzin ne ogro dy dział ko we otrzy mu ją
bez płat nie, jed nak do Wa szych ogro dów nie ma do ko go
ich wy słać, bo jak wcze śniej wspo mnia no, nie funk cjo nu -
ją w nich or ga ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Trze ba jed nak wy raź nie za zna czyć, że ta ka sy tu acja nie
do ty czy wszyst kich ROD z Wa sze go te re nu. Część ogro -
dów, po tym jak dział kow cy zo rien to wa li się, że ich „za -
rząd” dzia ła cał ko wi cie nie praw nie, bez żad ne go nad zo ru
i kon tro li, gdy prze ko na li się, że w spra wach spor nych nie
ma ją się do ko go zwró cić, gdy dział kow cy z in nych re -
gio nów wo je wódz twa pod kar pac kie go po in for mo wa li ich
o tym, co się dzie je wo kół ogro dów dział ko wych, szyb ko
roz li czy li lu dzi, któ rzy ich przez ostat nie la ta oszu ki wa li.

Do pie ro wte dy, po spraw dze niu do ku men tów fi nan so -
wych oka za ło się, że choć nie świa do mi dział kow cy wpła -
ca li „skład kę człon kow ską” na PZD, to z tej skład ki
fi nan so wa ne by ło sto wa rzy sze nie, a nie PZD.

Re asu mu jąc na le ży stwier dzić, że oso by ty tu łu ją ce się w
Wa szym ROD człon ka mi za rzą du, w świe tle sta tu tu PZD
nie są człon ka mi or ga nu PZD, a więc nie jest to Za rząd
ROD w świe tle usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Zgod nie z usta wą o ROD i sta tu tem PZD wy da nym
na jej pod sta wie, Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD
pro wa dzi Re jestr Człon ków Or ga nów PZD w ROD, a
więc człon ków za rzą dów oraz ko mi sji re wi zyj nych i roz -
jem czych. Z wy żej po da nych przy czyn ża den czło nek
PZD z Wa sze go ROD nie wid nie je w Re je strze ja ko czło -
nek Za rzą du ROD – w świe tle pra wa ta ki za rząd nie ist -
nie je i nikt nie ma pra wa po słu gi wać się ty tu łem człon ka
Za rzą du ROD – tak że w kon tak tach ze wnętrz nych, np. z
ban kiem, czy urzę da mi.

Dział kow cy z Wa szych ROD po przez cał ko wi te od izo -
lo wa nie od in for ma cji związ ko wej i kon tak tów z PZD, po -
zba wie ni są tak że moż li wo ści do cho dze nia swo ich praw w
struk tu rach wyż szych PZD – okrę go wych i kra jo wych.
Nie po sia da cie tak że Pań stwo pod sta wo wych do ku men -
tów praw nych Związ ku – Kra jo wa Ra da wy da ła i wy po -
sa ży ła wszyst kie ogro dy w kra ju w książ kę Pra wo w PZD
za wie ra ją cą ak tu al ną usta wę o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, wy da ny na jej pod sta wie sta tut PZD i re gu la min
ROD, a tak że wy cią gi z naj waż niej szych ustaw. Książ kę
otrzy mał bez płat nie każ dy czło nek Związ ku na te re nie ca -
łe go kra ju – z wy jąt kiem Wa szych ogro dów. 

Z ko lei no wi człon ko wie PZD otrzy mu ją w ra mach
wpła co ne go wpi so we go 12 ko lej nych nu me rów mie sięcz -
ni ka „dział ko wiec”, a tak że prze cho dzą od po wied nie
szko le nie – z ogro dów kro śnień skich nikt nie otrzy mu je
„dział kow ca”, ani nie prze cho dzi szko le nia, bo nikt nie
współ pra cu je z Okrę go wym Za rzą dem Pod kar pac kim.
Ten Okrę go wy Za rząd z mo cy prze pi sów związ ko wych
pro wa dzi też Re jestr Człon ków PZD ze swo je go te re nu. Z
przy kro ścią trze ba stwier dzić, że w tym Re je strze nie ma
człon ków PZD z Pa ni ogro du, ani in nych, któ re są za rzą -
dza ne przez oso by ze sto wa rzy sze nia. Nikt Pań stwa nie
zgło sił do te go Re je stru, mi mo że prze cież dział kow cy są
prze ko na ni o tym, iż na dal są człon ka mi Związ ku, bo ni -
gdy z nie go nie wy stą pi li. W jesz cze gor szej sy tu acji są
no wi użyt kow ni cy dzia łek w Wa szym i po dob nych ogro -
dach, po nie waż dział ki przy dzie la ły im „za rzą dy”, któ re
nie są do te go upraw nio ne, gdyż nie są or ga na mi PZD.

Ten pro blem wi nien być jak naj szyb ciej ure gu lo wa ny w
tro sce o dal szy byt dział kow ców z tych ogro dów i byt ca -
łych ogro dów. Po trzeb na jest jed nak zde cy do wa na po sta -
wa dział kow ców. Spo sób roz wią za nia te go pro ble mu jest
w za sa dzie je den, dział kow cy win ni na wią zać współ pra -
cę z Okrę go wym Za rzą dem Pod kar pac kim PZD i przy -
wró cić nor mal ne funk cjo no wa nie ogro dów i or ga nów
Związ ku w ROD. 
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Zwią zek bę dzie dą żył kon se kwent nie do stęp ny mi dro -
ga mi praw ny mi do osta tecz ne go ure gu lo wa nia sy tu acji w
tych ogro dach i roz wią za nia wszyst kich pro ble mów, tak -
że fi nan so wych. Obec ny stan w Wa szych ogro dach jest
utrzy my wa ny przez nie wiel ką gru pę lu dzi zwy czaj nie
oszu ku ją cych dział kow ców, a skut ki praw ne mo gą od czuć
wszy scy dział kow cy z tych ogro dów.

War to tak że wspo mnieć o tym, że choć Pa ni ogród i in -
ne z te go te re nu nie utrzy mu ją kon tak tów z Okrę go wym
Za rzą dem Pod kar pac kim PZD, to Okrę go wy Za rząd sta -
ra się utrzy mać stan praw ny tych ogro dów, aby dział kow -
cy nie zna leź li się na gle w ro li pe ten ta urzę dów i
urzęd ni ków bez żad nej ochro ny ze stro ny usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Moż na tyl ko za dać py -
ta nie, jak dłu go jesz cze na utrzy my wa niu te go sta nu bę dą
że ro wać po je dyn cze oso by kosz tem sy tu acji praw nej ty -
się cy dział kow ców? 

Czy ta ka jest wo la dział kow ców, zna leźć się bez żad nej
ochro ny, bez gwa ran to wa nych praw, bez ochro ny ze stro -
ny or ga ni za cji, któ rej ty le lat by li człon ka mi?

Aby mo gła Pa ni zo rien to wać się w ak tu al nych pro ble -
mach, któ ry mi ży je dział ko wa spo łecz ność, a tak że w
dzia ła niach, ja kie Zwią zek po dej mu je np. w za kre sie po -
mo cy ogro dom i dział kow com po szko do wa nym przez te -
go rocz ne po wo dzie, war to od wie dzić stro nę in ter ne to wą
Kra jo wej Ra dy PZD – www.pzd.pl. Znaj dzie tam Pa ni od -
po wiedź na wie le nur tu ją cych dział kow ców pro ble mów, a
tak że, ma my na dzie ję, ar gu men ty i wska zów ki, co da lej
na le ży ro bić, aby opi sy wa ne przez Pa nią sy tu acje nie mia -
ły miej sca.

Na za koń cze nie, je śli cho dzi o wy cię ty ży wo płot, to wy -
ja śniam, że je że li był on z krze wów ozdob nych i miał wię -
cej niż pięć lat, wy cię cie bez ze zwo le nia wła ści we go
or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej (bur mi strza, wój ta, lub
pre zy den ta mia sta) jest za gro żo ne bar dzo wy so ki mi ka ra -
mi fi nan so wy mi. Ży wo płot, je śli znaj do wał się na dział ce,
sta no wił wła sność dział kow ca i oso by, któ re go usu nę ły,
znisz czy ły bez praw nie wła sność pry wat ną, a do dat ko wo
pod le ga ją ka rze na pod sta wie usta wy o ochro nie przy ro -
dy za usu nię cie krze wów ozdob nych bez ze zwo le nia.

Do wia do mo ści:
- OZ Pod kar pac ki PZD

Pre zes PZD
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

Pik nik w ROD „Wia rus” w Kra ko wie -Ba li cach

W dniu 4 wrze śnia 2010 ro ku w Ro dzin nym Ogro dzie
„Wia rus” w Kra ko wie - Ba li cach od był się Ogro do wy Pik -
nik Ca fe Pri ma pod ha słem „Spo tkaj my się przy ka wie”.
Or ga ni za to rem tej im pre zy był Za rząd ROD, któ re mu prze -
wod ni czy już trze cią, ka den cję ko le ga Sip czyń ski Ta de usz.
Na 137 dział kow ców w im pre zie uczest ni czy ło oko ło 80
osób do ro słych i 40-ścio ro dzie ci w róż nym wie ku.

W pierw szej czę ści im pre zy pre zes ROD wy róż nił dy -
plo ma mi i upo min ka mi książ ko wy mi tych, któ rzy w 2010
ro ku za ję li miej sca w róż nych dys cy pli nach ROD jak: naj -
pięk niej sza dział ka, dział ka wa rzyw na, dział ka kwia to wa,
dział ka re kre acyj na, dział ka eko lo gicz na. Wy róż nie ni zo -
sta li też dział kow cy, któ rzy w 2010 ro ku prze ina czy li w
czę ści swój czas na pra ce spo łecz ne na rzecz ROD.

Fir ma Ca fe Pri ma przy go to wa ła sze reg kon kur sów min:
- kon kurs - wie dzy o ka wie (dla do cie kli wych) np. kie -

dy ka wa po ja wi ła się w Eu ro pie i Pol sce?- XVI I XVII w.

- jen ga ogro do wa /dla cier pli wych/,
- ło wie nie ry bek /dla wy trwa łych/,
- naj pięk niej szy bu kiet /dla za pa lo nych ogrod ni ków/,
- gra w bo ule /dla ak tyw nych/,
- ta śma do bie ga nia /dla lu bią cych wy ści gi/,
- dla dzie ci /głu chy te le fon, ry sun ko wy, je dze nia, ja -

błek/. Zwy cięz cy w po szcze gól nych kon kur sach ucho no -
ro wa ni by li drob ny mi upo min ka mi min ta ki mi jak ku bek
ter micz ny, czy ka wiar ka, a dzie ci ksią żecz ka mi z baj ka mi,
kred ka mi, blo ka mi ry sun ko wy mi i sło dy cza mi. Obok kon -
kur sów i za baw pło nę ło pięk ne ogni sko, przy któ rym moż -
na by ło upiec kieł ba skę ni czym z -roż na i za opa trzyć się
w smacz ny chleb lub buł ki oraz przy pra wy. Pik nik umi la -
ła de li kat na mu zy ka pły ną ca z ra dio ma gne to fo nu. Po go -
da by ła jak na za mó wie nie, ca ły czas świe ci ło słoń ce.
Deszcz za czął pa dać do pie ro oko ło godz. 17.00 kie dy uro -
czy stość Dnia Dział kow ca do bie ga ła koń ca.

/-/ Jó zef Wo łek 
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Uprzej mie in for mu je my, że w dniu 28 sierp nia 2010 r. w
na szych ogro dach od był się „Dzień Dział kow ca 2010”.

Po czą tek spo tka nia to fe styn dla dział kow ców w tym;
Kon ku ren cje spraw no ścio we dla dzie ci i mło dzie ży któ -
rym za udział zo sta ły wrę czo ne sło dy cze, upo min ki jak
kred ki szkol ne far by, gum ki tak że zo sta ły wrę czo ne oko -
licz no ścio we dy plo my pu char ki itp.

Dla do ro słych to strze la nie z pi sto le tu i ka ra bin ka spor -
to we go i pod no sze nie cię żar ka, zwy cięz com zo sta ły wrę -
czo ne dy plo my i na gro dy rze czo we w po sta ci na rzę dzi

ogro do wych. Na stęp nie prze pro wa dzi li śmy kon kurs z
zna jo mo ści re gu la mi nu ROD a wśród osób, któ re wy ka -
za ły się wie dzą roz lo so wa li śmy na rzę dzia ogrod ni cze.

W czę ści ofi cjal nej zo sta ły wrę czo ne od zna cze nia za -
słu żo ny dzia łacz PZD, zło te, srebr ne, brą zo we od zna ki
Za słu żo ny Dział ko wiec. Po nad to wrę czy li śmy wy róż nia -
ją cym się dział kow com książ ki o te ma ty ce ogro do wej i
dy plo my.

Na za koń cze nie Dnia Dział kow ca od by ła się za ba wa ta -
necz na.

Pre zes ROD
/-/ mgr Ro man Ję drze jew ski

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we

Dzień Dział kow ca w ROD „Ela na” w To ru niu

To ruń, 8 wrze śnia 2010 r.

Uchwa ła OZ PZD we Wro cła wiu w spra wie 5 - le cia usta wy o ROD

UCHWA ŁA nr 2/XIV/2010
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z 18 wrze śnia 2010 r.
w spra wie Ju bi le uszu 5- le cia Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Wro cła wiu z du mą pod kre śla skrom ny, acz nie zmier nie
waż ny dla pol skie go ogrod nic twa dział ko we go Ju bi le usz
5-le cia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W
dniu 8 lip ca 2005 ro ku Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej
wy cho dząc na prze ciw mi lio no wej rze szy ro dzin dział -
kow ców uchwa lił usta wę re gu lu ją cą za kła da nie, ist nie nie
i roz wój ogro dów dział ko wych oraz za da nia i za sa dy dzia -
ła nia spo łecz nej or ga ni za cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Usta wa ta, o któ rą dział kow cy sto czy li ogrom ną
ba ta lię zo sta ła po par ta pod pi sa mi przez bli sko ćwierć mi -
lio na osób, w tym przez po nad 30 ty się cy w okrę gu wro -
cław skim.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, jest
ogrom nym do bro dziej stwem dla ro dzin dział kow ców, któ -
rzy dzię ki, za war tym w niej za pi som mo gą czuć się bez -
piecz ni na swo ich dział kach wie dząc, że te ren ogro du ma
sta bil ny, praw nie ure gu lo wa ny stan. praw ny, że w przy -
pad ku li kwi da cji ogro du na słusz ny cel pu blicz ny otrzy -
ma ją od szko do wa nie i dział kę za stęp czą.

Usta wa z 2005 r. gwa ran tu je po nad to roz wój ogro dów
oraz spraw ne ich za rzą dza nie przez po za rzą do wą, spraw -
ną w dzia ła niu or ga ni za cję spo łecz ną - Pol ski Zwią zek
Dział kow ców.

Zwią zek na prze strze ni 30 lat swo je go ist nie nia nie tyl -

ko za bez pie czył po trze by spo łecz ne na dział ki, ale stał się
i jest god nym kon ty nu ato rem po nad 110 let niej tra dy cji
mchu ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol skich.

Z ogrom nym ubo le wa niem, z ża lem i bez względ nym
sprze ci wem przy ję li śmy wia do mość o zło że niu - i to w
ro ku Ju bi le uszu przez I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
wnio sku 4o Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uzna nie za nie -
zgod ną z Kon sty tu cją RP ca łej usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, a w naj lep szym wy pad ku aż 14
ar ty ku łów usta wy.

Dla te go w 'tym uro czy stym dniu ob cho dów Ju bi le uszu
przy po mnieć na le ży, że w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych zło ży ło pod pi sy po nad 45 ty się cy
dział kow ców na sze go okrę gu. Jest to bo wiem na sza usta -
wa, któ ra do brze słu ży ro dzi nom dział kow ców i ca łe mu
spo łe czeń stwu na szej Oj czy zny. Je ste śmy dum ni z Usta -
wy i bę dzie my wszy scy dą żyć by jak naj dłu żej nam ona
słu ży ła. 

Wszyst kim dział kow com, człon kom za rzą dów, ko mi sji
sta tu to wych i sym pa ty kom ogrod nic twa dział ko we go
Okrę go wy Za rząd wy ra ża po dzię ko wa nie za do tych cza so -
wą po sta wę w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz ko eski

Po uro czy sto ściach ob cho dów po wia to wych i miej skich
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DNI DZIAŁ KOW CA w ogro dzie im. Emi lii Gier czak w
Ko ło brze gu, od by wa ją się obec nie uro czy sto ści w po -
szcze gól nych ro dzin nych ogro dach dzia ło wych w Ko ło -
brze gu i w po wie cie ko ło brze skim.

Za rzą dy ogro dów chcą dział ko we do żyn ki od by wać
rów nież wspól nie ze swo imi człon ka mi i ta kie uro czy sto -
ści od by ły się już w ko ło brze skich ogro dach: KO LE JARZ
ZJED NO CZE NIE i JA NI SKA oraz w ROD PRZY MO -
RZE w Ustro niu Mor skim.

Za rząd ogro du KO LE JARZ ob cho dy Dnia Dział kow ca
zor ga ni zo wał w po miesz cze niach Ko ło brze skiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej w obec no ści tyl ko lau re atów kon -
kur su o naj ład niej sze dziat ki w ogro dzie oraz
dział kow ców wy róż nia ją cych się w pra cach na rzecz
ogro du. Zo sta li oni od zna cze ni srebr ny mi i brą zo wy mi od -
zna ka mi za słu żo ne go dział kow ca oraz dy plo ma mi.

Przy ka wie i sło dy czach wy słu cha li wy stą pie nie pre ze -
sa ogro du i po dy sku to wa li o naj waż niej szych spra wach
ich ogro du.

Bar dzo uro czy ście ob cho dzi li Dzień Dział kow ca w
swo im ogro dzie dział kow cy ROD ZJED NO CZE NIE. Na
uro czy sto ściach tam uczest ni czy li za pro sze ni go ście. Ja -
nusz Gro mek -pre zy dent mia sta. Mi ro sław Tes si kow ski -
- za stęp ca pre zy den ta oraz przed sta wi ciel Ko men dy
Po wia to wej Po li cji.

Znacz na ilość dział kow ców otrzy ma ła od zna ki za słu żo -
ne go dział kow ca oraz dy plo my uzna nio we za pra ce na
rzecz ogro du, za pięk ne dział ki, za osią gnię cia w upra wie
wa rzyw. Pięk nie wy glą da ła wy sta wa wa rzyw i owo ców
przy nie sio nych przez użyt kow ni ków dzia łek. By ły tam
wiel kie dy nie, do rod ne wa rzy wa i owo ce. Znaj du ją ce się

na wy sta wie wa rzy wa z dział ki pre ze sa ogro du nie od bi -
ja ły w sma ku i wy glą dzie od im por to wa nych z po łu dnio -
wych kra jów Eu ro py.

Dla obec nych dział kow ców zor ga ni zo wa no róż ne nie spo -
dzian ki i za wo dy spor to we. By ło prze cią ga nie li ny, gdzie z
jed nej stro ny sta nę li dział kow cy, a z dru giej - pre zes ogro -
du z za pro szo ny mi go ść mi, wśród któ rych był pre zy dent
mia sta. Zwy cię ży li w prze cią ga niu dział kow cy.

Róż ne im pre zy zor ga ni zo wa no rów nież dla dzie ci dział -
kow ców, któ rych czę sto wa no sło dy cza mi.

Po dob nie prze bie gło świę to wa nie dział kow ców w ROD
PRZY MO RZE w Ustro niu Mor skim, gdzie ho no ro wym
go ściem był wójt Sta ni sław Zie liń ski, któ ry na ob cho dach
Dnia Dział kow ca w wol nych ze bra niach ogro du uczest -
ni czy od po nad 20 lat. Ty le lat peł ni za szczyt ne sta no wi -
sko wój ta i po ma ga fi nan so wo w roz wo ju te go ogro du.

Na tych uro czy sto ściach Dnia Dział kow ca oprócz wy -
słu cha nia wy stą pień pre ze sów ogro dów i moż li wo ści
skon su mo wa nia po traw przy -go to wa nych przez żo ny
dział kow ców oraz sko rzy sta nie tań ców przy dźwię kach
mu zy ki, dział kow cy mo gli po ga wę dzić i po roz ma wiać ze
swo imi dział ko wy mi są sia da mi. Te ma ta mi roz mów by ły
głów nie spra wy dział ko we, w tym rów nież oba wy o dal -
sze lo sy ogro dów dział ko wych w Pol sce. Ko ło brze scy
dział kow cy są zo rien to wa ni w spra wach, któ re ma ją nie -
ba wem się roz strzy gnąć w Try bu na le Kon sty tu cyj nym.
Ocze ku ją jed no cze śnie wy ni ku po zy tyw ne go i wie rzą, że
w tym po mo że im Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

/-/ Ol gierd Kow nac ki

No wo wy bra ne za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko -

Dział kow cy jesz cze świę tu ją

Szko le nia człon ków za rzą dów ROD w Okrę gu Po znań skim

wych już na po cząt ku swo jej dzia łal no ści na tra fia ją czę sto
na trud no ści zwią za ne z bra kiem prak tycz nej wie dzy z za -
kre su prze pi sów pra wa związ ko we go nie zbęd nej do roz -
wią zy wa niu pro ble mów, z ja ki mi zwra ca ją się do nich
dział kow cy lub in ne or ga na Związ ku. Wy cho dząc na prze -
ciw za po trze bo wa niu no wych za rzą dów oraz re ali zu jąc
po sta no wie nia uchwa ły Pre zy dium KR PZD nr 109/2010
z dnia 23 czerw ca 2010 r. OZ PZD zor ga ni zo wał szko le -
nia no wo wy bra nych pre ze sów, wi ce pre ze sów, se kre ta rzy
i skarb ni ków ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Do
udzia łu w szko le niach za pro szo no tak że in nych człon ków
za rzą dów, któ rzy wy ra ża li za in te re so wa nie te ma ty ką
szko leń. W \&dniach 25 czerw ca do 21 lip ca br. od by ło
się 7 re jo no wych szko leń w mia stach bę dą cych sie dzi ba -

mi po wia to wych ko le giów pre ze sów. Bo ga ty pro gram
szko le nia obej mo wał te ma ty:

1. Hi sto ria i tra dy cja pol skie go ogrod nic twa dział ko we -
go. Ak tu al na sy tu acja PZD

2. Ak ty praw ne re gu lu ją ce dzia łal ność or ga nów PZD
3. Or ga ni za cja pra cy za rzą du. Od po wie dzial ność osób

funk cyj nych. Wy na gro dze nia
4. Do ku men ta cja za rzą du i ROD. Obo wiąz ki w za kre sie

jej pro wa dze nia i prze cho wy wa nia
5. Nada wa nie człon ko stwa PZD i przy dział dzia łek
6. Po stę po wa nie za rzą du ROD w przy pad kach ła ma nia

prze pi sów sta tu tu i Re gu la mi nu przez dział kow ców, w
tym sa mo wo le bu dow la ne i za miesz ki wa nie.

7. Współ pra ca za rzą du z ko mi sja mi sta tu to wy mi (re wi -
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zyj ną i roz jem czą), oraz pra ca ko mi sji do raź nych po wo ły -
wa nych przez za rząd.

8. Tryb pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w ROD
Szko le nia pro wa dzo ne przez pre ze sa OZ PZD Zdzi sła -

wa Śli wę, z udzia łem Hen ry ka Cie śli ka oraz in nych człon -
ków pre zy dium zgro ma dzi ły człon ków 125 za rzą dów
ROD, w tym 80 no wo wy bra nych pre ze sów ogro dów.
Łącz nie uczest ni czy ły w szko le niach 294 oso by. W szko -
le niu wy ko rzy sta no no wo cze sne środ ki au dio wi zu al ne, a
uczest ni kom wrę czo no do dat ko wo ma te ria ły in for ma cyj -
ne. Szko le nia uzy ska ły wy so ka oce nę uczest ni ków, któ -
rzy stwier dza li ich peł ną przy dat ność oraz znacz ne
po głę bie nie wie dzy nie zbęd nej do peł nie nia od po wie -

dzial nych funk cji w za rzą dzie ROD. W cza sie spo tkań
uczest ni cy mo gli wy mie niać po glą dy i dys ku to wać o spo -
so bach roz wią zy wa nia ty po wych, nie jed no krot nie trud -
nych pro ble mów z ży cia ogro dów i dział kow ców.
Po mi mo prze wi dze nia znacz ne go cza su na re ali za cję pro -
gra mu w - wy mia rze 4 go dzin, czę sto spo tka nia prze dłu -
ża ły się. Uczest ni cy pod kre śla li po trze bę dal sze go
do sko na le nia swo jej wie dzy w tej for mie, do cze go zo bo -
wią zał się OZ PZD pla nu jąc ko lej ne szko le nia. W mie sią -
cach je sien nych pla no wa ne jest od by cie rów nie owoc nych
szko leń dla no wo wy bra nych człon ków ogro do wych ko -
mi sji re wi zyj nych i roz jem czych.

Z dzia łal no ści ko le giów pre ze sów w Okrę gu Po znań skim

Ko le gia Pre ze sów speł nia ją waż ną ro lę w ży ciu w dzia -
łal no ści ogro dów w po wia tach, dziel ni cach miast i gmi -
nach Okrę gu Po znań skie go. 28 ko le giów sku pia pre ze sów
313 ogro dów dział ko wych. Za koń czo na w ogro dach kam -
pa nia spra woz daw czo - wy bor cza wy ło ni ła no we za rzą dy
ogro dów i no wych pre ze sów, tym sa mym spo wo do wa ła
ko niecz ność po wo ła nia no wych kie row nictw ko le giów na
ka den cję 2010-2014. Wy bór no wych pre ze sów ogro dów
spo wo do wał po trze bę od by cia po sie dzeń ko le giów i wy -
ło nie nia no wych ich kie row nictw. W re jo nach dzia ła nia
ko le giów od by ło się 28 spo tkań zwo ła nych przez Okrę -
go wy Za rząd, do udzia łu w któ rych za pro szo ny no wo wy -
bra nych i ustę pu ją cych pre ze sów ROD. Spo tka nia
pro wa dzi li pre zes i wi ce pre ze si OZ PZD. W cza sie spo -
tkań omó wio no te ma ty:

1. Prze bieg kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej w ko -
le giach.

2. Ak tu al na sy tu acja PZD, w tym za gro że nia wy wo ła ne
wy stą pie niem l Pre ze sa SI NI oraz sy tu ację po wo dzio wą.

3. Po dzię ko wa nie ustę pu ją cym pre ze som i wrę cze ni

oko licz no ścio wych ad re sów.
4. Wy bo ry no wych kie row nictw ko le giów.
5. Za da nia ko le giów na no wą ka den cję.
Z sa tys fak cją od no to wać moż na fakt du że go za in te re -

so wa nia spo tka nia mi ze stro ny par la men ta rzy stów i władz
sa mo rzą do wych. Uczest ni czy li w ta kich spo tka niach m.in.
Po seł Wie sław Szcze pań ski, pre zy dent Lesz na Ma lep szy,
pre zy dent Gnie zna Ko wal ski, bur mistrz No we go To my śla
Hel wing, bur mistrz Po bie dzisk Po sa da oraz wie lu in nych
przed sta wi cie li sa mo rzą du. W swo ich wy stą pie niach pod -
kre śla li do brą współ pra cę z ko le gia mi pre ze sów, wy po -
wia da li się za roz wo jem ogro dów dział ko wych w
mia stach, w któ rych spra wu ją wła dzę oraz po pie ra li obro -
nę usta wy o ROD pro wa dzo ną przez Zwią zek.

We wszyst kich ko le giach wy bra no no we kie row nic twa,
któ rym pre zes OZ lub je go za stęp cy zło ży li gra tu la cje i
ży cze nia owoc nej pra cy w nad cho dzą cej ka den cji. Uczest -
ni cy więk szo ści spo tkań pod ję li sta no wi ska i ape le w spra -
wie obro ny usta wy o ROD.

Opra co wał:
/-/ Zdzi sław Śli wa

Li kwi da cja czę ści ROD im. Hal le ra we Wła dy sła wo wie

W dniu 22 wrze śnia 2010 ro ku, Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD pod ję ło uchwa łę w spra wie czę ścio wej li kwi -
da cji ROD im. Hal le ra we Wła dy sła wo wie.

Po wyż sza de cy zja zo sta ła pod ję ta na wnio sek Urzę du
Miej skie go we Wła dy sła wo wie z dnia 7 ma ja 2010 ro ku.
Za sad ni czym ar gu men tem, któ ry wpły nął na pod ję cie
przez Pre zy dium KR PZD de cy zji o li kwi da cji, jest złe za -
go spo da ro wa nie li kwi do wa nej czę ści ogro du, nie speł nia -

ją ce norm wy ni ka ją cych z usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wy gląd ogro du, od -
bie ga ją cy od za sad przy ję tych w PZD, ne ga tyw nie wpły -
wa tak że na es te ty kę mia sta. Na li kwi do wa nym te re nie
mia sto Wła dy sła wo wo pla nu je tak że w przy szło ści prze -
pro wa dzić in we sty cje pu blicz ne, któ re przy czy nią się do
roz wo ju mia sta.

W ra mach przy ję tych wa run ków li kwi da cji czę ści ROD,
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Urząd Mia sta zo bo wią zał się do prze nie sie nia ogro du i od -
two rze nia je go in fra struk tu ry, na in nym te re nie, zlo ka li -
zo wa nym w po bli żu ROD „Wiel ka Wieś” we
Wła dy sła wo wie. Te ren za mien ny zo sta nie prze ka za ny
Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców nie od płat nie w użyt -

ko wa nie na pod sta wie ak tu no ta rial ne go.  
Po wyż sza de cy zja wpły nie nie tyl ko po zy tyw nie na wy -

gląd mia sta, ale przede wszyst kim po pra wi kom fort zwią -
za ny z za spo ka ja niem po trzeb wy po czyn ko wych,
re kre acyj nych i so cjal nych dział kow ców.

AR

In for ma cje dział kow ców o roz bu do wie lub bu do wie al -
ta ny za wie ra ją nie tyl ko po wierzch nię za bu do wy, ale tak -
że wy so kość. Zgod nie z § 107 pkt 6 re gu la mi nu ROD
al ta na mo że mieć wy so kość: 4 me try przy da chu pła skim
i 5 me trów przy da chu dwu spa do wym stro mym.

Przy po mi na my, że za dach stro my uwa ża się ta ki dach,
któ re go po ła cie na chy lo ne są do po zio mu pod ką tem więk -
szym niż 120 - okre śla to Pol ska Nor ma PN -89/B -10425.

Pro ble my są rów nież z usta le niem wy so ko ści al tan usy -
tu owa nych na zbo czach. W ta kim przy pad ku wy so kość
mie rzy się od tej stro ny, od któ rej jest wej ście do al ta ny –
„od po zio mu te re nu przy naj ni żej po ło żo nym wej ściu” –
tak brzmi ory gi nal ny za pis prze pi sów wy ko naw czych do
pra wa bu dow la ne go.

MP

VIII. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Wysokość altany

2. Przy go to wa nie wo do cią gu ogro do we go do zi my

Dłu go ter mi no we pro gno zy za po wia da ją wcze sną, dłu gą
i mroź ną zi mę, dla te go szcze gól nej uwa dze po le ca my od -
po wied nie przy go to wa nie do zi my i za bez pie cze nie ogro -
do wych ujęć wo dy, wo do cią gu, a tak że ogól no do stęp nych
ujęć (Abi sy nek).

Ko niecz ne jest przy tym za wia do mie nie dział kow ców
o ter mi nie wy łą cze nia wo dy i jej spusz cze nia z wo do cią -

gu. Na le ży tak że po dać przy bli żo ną da tę na peł nie nia wo -
do cią gu wio sną i uprze dzić dział kow ców o ko niecz no ści
za mknię cia wszyst kich za wo rów czer pal nych na dział ce.

In for ma cje na ten te mat win ny być umiesz czo ne na
ogro do wych ta bli cach, ale tak że moż na wy ko rzy stać każ -
dą in ną moż li wość do po in for mo wa nia dział kow ców o
tych spra wach.

MP

3. Spa la nie na dział kach

Dla za rzą dów ROD nie jest ta jem ni cą, że obo wią zu je
cał ko wi ty za kaz spa la nia od pa dów. Nie ste ty je sień w nie -
któ rych ogro dach to gre mial ne pa le nie opa dłych li ści i in -
nych czę ści ro ślin. Dy my z tych ognisk, nie kie dy
co dzien nie, a naj czę ściej w so bo ty i nie dzie le, za snu wa ją
oko licz ne osie dla i tra sy ko mu ni ka cyj ne. Im ład niej sza po -
go da, tym wię cej ognisk. Ta kie dzia ła nie dział kow ców nie
przy spa rza zwo len ni ków ogro dom dział ko wym w mia -
stach, a wręcz prze ciw nie. Miesz kań cy in for mu ją o tych

uciąż li wo ściach me dia, któ re skrzęt nie pod chwy tu ją ta kie
te ma ty.

Dla te go za rzą dy ROD, go spo da rze win ni zde cy do wa -
nie re ago wać na i prze ciw dzia łać ta kim prak ty kom, tak że
przy współ pra cy ze służ ba mi miej ski mi. Z ca łą su ro wo -
ścią na le ży tak że ko rzy stać z sank cji sta tu to wych w sto -
sun ku do dział kow ców, któ rzy na ru sza ją obo wią zu ją ce w
tym za kre sie pra wo związ ko we, pra wo po wszech nie obo -
wią zu ją ce i pra wo miej sco we.

MP
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Od mo wa przy ję cia w po czet człon ków Związ ku i przy -
dzia łu dział ki w ROD mu si być w for mie uchwa ły za rzą -
du ROD. W tej spra wie naj waż niej szym prze pi sem jest
art. 32 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
ry sta no wi, że  „w spra wach na by cia lub utra ty człon ko -
stwa w PZD oraz na by cia lub utra ty użyt ko wa nia dział ki
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym za in te re so wa ny mo że
– po wy czer pa niu po stę po wa nia we wnątrz or ga ni za cyj ne -

go – do cho dzić swo ich praw na dro dze są do wej.” 
Ten prze pis prze są dza o tym, że je że li za rząd ROD za -

mie rza od mó wić przy ję cia w po czet człon ków Związ ku i
przy dzie lić dział kę w użyt ko wa nie np. współ mał żon ko -
wi, oso bie bli skiej lub in ne sta ra ją cej się o przy dział dział -
ki, mu si uczy nić to w for mie uchwa ły z uza sad nie niem i
po ucze niem o pra wie do od wo ła nia się do pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD.

MP

4. Od mo wa w for mie uchwa ły

Ra chun ki za prąd sta no wią jed ną z po waż niej szych po -
zy cji w bu dże tach ogro dów. Z te go wzglę du pro blem ener -
gii elek trycz nej w ROD po tra fi być źró dłem po waż nych
kon tro wer sji. Do ty czy to zwłasz cza kosz tów do sta wy
ener gii w okre sie je sien no - zi mo wym. W nie któ rych
ogro dach stan sie ci ener ge tycz nej, two rzo nej nie rzad ko
wie le lat te mu, po wo du je bo wiem, że jej eks plo ata cja w
wa run kach zi mo wych wią żę się z ko niecz no ścią czę ste go
usu wa nia awa rii a tak że po wsta wa niem du żych start na
prze sy le. Dla unik nię cia wy dat ków zwią za nych z te go ty -
pu zda rze nia mi czę sto sto so wa nym roz wią za niem by ło i
jest wy łą cza nie sie ci ogro do wej z użyt ko wa nia w tym
okre sie. 

Oczy wi ście roz wią za nie to ma swo ich zwo len ni ków i
prze ciw ni ków. Obie stro ny zgła sza ły pod ad re sem władz
kra jo wych PZD żą da nia wpro wa dze nia roz wią zań, któ re
by ły by zgod ne z ich ocze ki wa nia mi. W za ist nia łej sy tu -
acji ko niecz ne by ło wy pra co wa nie kom pro mi so we go me -
cha ni zmu po zwa la ją ce go na sto so wa nie roz wią zań
od po wied nich do po trzeb wy stę pu ją cych w po szcze gól -
nych ROD. Kwe stia ta zo sta ła ure gu lo wa na w uchwa le nr

IX. Porady prawne

45/2009 Pre zy dium KR 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
(opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD nr
196/2009). 

Zgod nie z  przy ję ty mi przez Pre zy dium KR PZD za sa -
da mi ge ne ral nie de cy zję o utrzy my wa niu bądź też wy łą -
cze niu z eks plo ata cji sie ci ener ge tycz nej w ogro dzie
dział ko wym po zo sta wio no za rzą do wi ROD. Jed no cze -
śnie, z uwa gi na to, iż kosz ty utrzy my wa nia sie ci spa da ją
osta tecz nie na wszyst kich dział kow ców, uchwa ła wpro -
wa dzi ła do dat ko wo, iż mo gą oni zo bo wią zać za rząd ROD
do pod ję cia de cy zji o wy łą cze niu sie ci w okre sie zi mo -
wym. Mia no wi cie, zgod nie z § 11 ust. 2 uchwa ły „Wal ne
ze bra nie mo że w dro dze uchwa ły zo bo wią zać za rząd ROD
do wy łą cze nia ener gii elek trycz nej w ogro dzie w okre sie
je sien no – zi mo wym”.  Roz wią za nie to gwa ran tu je, że je -
że li więk szość dział kow ców, a więc fak tycz nych płat ni -
ków kosz tów funk cjo no wa nia sie ci, bę dzie chcia ła
unik nąć do dat ko wych wy dat ków, to wów czas de cy zja o
wy łą cze niu sie ci bę dzie dla za rzą du ROD ob li ga to ryj na.

Bar tło miej Piech 

De cy zja o utrzy ma niu bądź za nie cha niu eks plo ata cji ogro do wej sie ci ener ge tycz nej w okre sie je sien no-zi -
mo wym na le ży do za rzą du ROD, jed nak mo że on nie mieć wy bo ru, je że li do wy łą cze nia sie ci zo bo wią żą go
dział kow cy pod czas wal ne go ze bra nia człon ków ROD.

Czy dział ko wiec mo że po bie rać owo ce z są sied niej dział ki, któ ra nie jest przez ni ko go użyt ko wa na? 

Kwe stię po bie ra nia przez dział kow ca po żyt ków z nie -
użyt ko wa nej dział ki są sied niej na le ży roz pa try wać przez
pry zmat prze pi sów Ko dek su cy wil ne go (KC). Na le ży bo -
wiem za uwa żyć, że nie moż na po bie rać po żyt ków z cu -
dzych rze czy, chy ba że za in te re so wa ny po sia da
upraw nie nie do ta kie go dzia ła nia. Upraw nie nie w tym za -
kre sie przy zna je art. 148 KC, któ ry sta no wi, że „Owo ce

spa dłe z drze wa lub krze wu na grunt są sied ni sta no wią je -
go po żyt ki. Prze pi su te go nie sto su je się, gdy grunt są sied -
ni jest prze zna czo ny na uży tek pu blicz ny”. Za sto so wa nie
mo że rów nież zna leźć art. 150 KC, któ ry ze zwa la ob ciąć
i za cho wać dla sie bie ga łę zie i owo ce zwie sza ją ce z są -
sied nie go grun tu, o ile wy zna czy się są sia do wi od po wied -
ni ter min do ich usu nię cia. W przy pad ku nie użyt ko wa nej
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dział ki ta ki ter min po wi nien być wy zna czo ny za rzą do wi,
któ ry sta je się dys po nen tem dział ki wraz z wy ga śnię ciem
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki przy słu gu ją ce -
mu do tych cza so we mu dział kow co wi (zob. § 81 i 82 re gu -
la mi nu ROD). Ozna cza to, że w cza sie trwa nia wa ka tu, to
za rząd zaj mu je się dział ką do cza su jej przy dzie le nia no -
we mu użyt kow ni ko wi. Przez ten czas za rząd jest więc

upraw nio ny do po bie ra nia po żyt ków, któ re nie mo gą być
jed nak wy ko rzy sty wa ne w par ty ku lar nym in te re sie po je -
dyn czych osób, ale po win ny być spo żyt ko wa ne zgod nie z
ogól nym in te re sem da nej spo łecz no ści ogro do wej (np. ja -
ko dar dla do mu dziec ka lub in nej in sty tu cji o po dob nym
pro fi lu dzia ła nia).    

To masz Ter lec ki

Czy pre zes za rzą du ROD mo że sa mo dziel nie po dej mo wać wią żą ce de cy zje, np. w za kre sie przy dzie la nia
dzia łek lub sto so wa nia sank cji sta tu to wych? Ja kie dzia ła nia mo gą być pod ję te wo bec pre ze sa za rzą du ROD
na ru sza ją ce go prze pi sy związ ko we?

W myśl sta tu tu PZD pre zes ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go jest jed nym z człon ków za rzą du i mu si się re kru to -
wać spo śród człon ków PZD z da ne go ogro du. Ro la
Pre ze sa ROD spro wa dza się za sad ni czo do kie ro wa nia
pra ca mi za rzą du. Pre zes nie mo że na to miast sa mo dziel -
nie po dej mo wać de cy zji, wy rę cza jąc w tym za kre sie za -
rząd ROD. Or gan ten ma bo wiem cha rak ter ko le gial ny i
nie ma moż li wo ści, aby dzia łał jed no oso bo wo. Za rząd ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go ob ra du je bo wiem na ze bra -
niach i po dej mu je de cy zje w for mie uchwał. Ta kie
uchwa ły są waż ne, je że li zo sta ły pod ję te więk szo ścią gło -

sów przy obec no ści po nad po ło wy licz by człon ków za -
rzą du w cza sie po dej mo wa nia uchwa ły. Na le ży rów nież
za zna czyć, że za rząd ROD mo że w każ dej chwi li do ko nać
zmian na sta no wi skach pre ze sa, wi ce pre ze sa, se kre ta rza i
skarb ni ka. Or gan ten po sia da tak że moż li wość od wo ła nia
ze swo je go skła du po szcze gól nych człon ków na pod sta -
wie § 50 sta tu tu PZD. Kom pe ten cje w tym za kre sie po -
sia da rów nież wła ści wy okrę go wy za rząd ja ko or gan
nad zo ru ją cy po szcze gól ne ro dzin ne ogro dy dział ko we na
ob sza rze swo jej wła ści wo ści.

To masz Ter lec ki

Kil ka lat te mu ob ją łem dział kę w ogro dzie pod miej skim. Kie ru jąc się prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go, po -
dat ko we go i re gu la mi nu ROD, po sta wi łem al ta nę o po wierzch ni 33 m2. Po ja kimś cza sie mój ogród zna lazł
się w ob rę bie gra nic mia sta. Urzęd ni cy za kwe stio no wa li po wierzch nię mo jej al ta ny, uzna jąc, że w ogro dach
miej skich al ta na nie mo że prze kra czać 25 m2. Ob cią żo no mnie rów nież po dat kiem od nie ru cho mo ści. Nie
uzna li mo ich wy ja śnień, że po sta wi łem ją w cza sie, gdy ogród miał sta tus pod miej ski. Czy ma ją ra cję?

Po ru szo ny pro blem re gu lu je art. 7 ust. 1 pkt 12 usta wy
z dnia 12 stycz nia 1991 r. o po dat kach i opła tach lo kal -
nych (j.t. Dz. U. z 2006, nr 121, poz. 844 ze zm.). Sto sow -
nie do te go prze pi su, od po dat ku od nie ru cho mo ści
zwal nia się bu dyn ki po ło żo ne na te re nie ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, nie prze kra cza ją ce norm po wierzch ni
usta lo nych w prze pi sach Pra wa bu dow la ne go dla al tan i
obiek tów go spo dar czych, z wy jąt kiem za ję tych na dzia -
łal ność go spo dar czą,. Ozna cza to, że usy tu owa ne na te re -
nie ROD al ta ny są zwol nio ne od po wyż sze go po dat ku, o
ile łącz nie speł nia ją na stę pu ją ce wa run ki:

1. ma ją po wierzch nię za bu do wy do 25 m2 w mia -
stach i 35 m2 po za gra ni ca mi miast,

2. ma ją wy so kość do 5 m przy da chach stro mych i
4 m przy da chach pła skich,

3. nie słu żą pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej.
W kon se kwen cji nie speł nie nie choć by jed ne go z po -

wyż szych wa run ków skut ku je opo dat ko wa niem al ta ny
po dat kiem od nie ru cho mo ści. Na le ży za zna czyć, że w ta -

kiej sy tu acji po da tek ten usta la się od cał ko wi tej po -
wierzch ni al ta ny (z za strze że nia mi wy ni ka ją cy mi z usta -
wy o po dat kach i opła tach lo kal nych). Na to miast
po dat ni kiem od ta kie go bu dyn ku jest dział ko wiec, ja ko że
jest on je go wła ści cie lem na pod sta wie art. 15 ust. 2 usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz.U. z 2005 r.
nr 169, poz. 1419 ze zm.). Prze pis ten sta no wi bo wiem,
że „na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na
dział ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so wych
użyt kow ni ka dział ki, sta no wią je go wła sność”.

Po wyż sze pa ra me try al tan wy ni ka ją z usta wy z dnia 7
lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne (jt: Dz.U. z 2006 r. nr 156,
poz. 1118 ze zm.). We dług art. 29 ust. 1 pkt 6, „po zwo le -
nia na bu do wę nie wy ma ga bu do wa al tan i obiek tów go -
spo dar czych na dział kach w pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych o po wierzch ni za bu do wy do 25 m2 w mia -
stach i 35 m2 po za gra ni ca mi miast oraz wy so ko ści 5 m
przy da chach stro mych i 4 m przy da chach pła skich”. Roz -
pa tru jąc ten prze pis w kon tek ście je go cza so we go obo -
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wią zy wa nia na le ży stwier dzić, że póź niej sza zmia na sta -
tu su ogro du nie mo że wpły wać ne ga tyw nie na sy tu ację
praw ną osób, któ re sko rzy sta ły z w/w prze pi su. Jed na z
fun da men tal nych za sad na sze go sys te mu praw ne go gło si
bo wiem, że pra wo nie dzia ła wstecz. Trze ba przy tym pa -
mię tać, że oby wa te le ma ją pra wo do swo bod ne go ko rzy -
sta nia w peł nym za kre sie z upraw nień, ja kie przy zna ją im
obo wią zu ją ce usta wy. W związ ku z tym na le ży stwier dzić,

rok. Wy bieg ten miał spo wo do wać utrzy ma nie dzia łek
przez ich do tych cza so wych użyt kow ni ków. Jed nak wła -
dze nie miec kie na ka za ły zwró cić wpła co ne skład ki, dział -
ki zo sta ły za re kwi ro wa ne i prze ka za ne w użyt ko wa nie
lud no ści nie miec kiej.

W 1945 ro ku tuż po wy zwo le niu mia sta spod oku pa cji
z ini cja ty wy Pa na Jó ze fa Ra dzi miń skie go (oj ca dłu go let -
nie go prze wod ni czą ce go Ogro do wej Ko mi sji Re wi zyj nej
Zdzi sła wa) w je go miesz ka niu spo tka ła się część przed -
wo jen nych użyt kow ni ków dzia łek. Na spo tka niu tym za -
de cy do wa no o kon ty nu owa niu dzia łal no ści
przed wo jen ne go To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych.
Po wo ła no Za rząd pod prze wod nic twem Pa na Urba nia ka,
a w je go skład we szli pa no wie Au gu sty niak, Dro bo to wicz
i Bo row ski. Funk cję księ go we go po wie rzo no Pa nu Jó ze -
fo wi Ra dzi miń skie mu.

W ma ju 1946 ro ku na stą pi ły zmia ny w Za rzą dzie - pre -
ze sem zo stał Pan Au gu sty niak, co by ło nie ja ko sym bo lem
kon ty nu owa nia przed wo jen nych tra dy cji Ogro du, a spra -
wo wał tę funk cję do ma ja 1955 ro ku. Przez ko lej ne 6 lat
- od 1955 ro ku do mar ca 1961 ro ku Pre ze sem był Pan Wi -
told Ku bisz, a po nim przez ko lej ne 6 lat  - do lu te go 1967
ro ku funk cję Pre ze sa po raz trze ci ob jął Pan Au gu sty niak,
nie ja ko kon ty nu ator przed wo jen nych tra dy cji.

W 1981 ro ku ujed no li co ny zo stał ruch ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce: 8 ma ja te go ro ku Sejm uchwa lił
usta wę o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych. Usta wa
ta ure gu lo wa ła za sa dy za kła da nia i pro wa dze nia ogro dów
dział ko wych oraz za sa dy zrze sza nia się użyt kow ni ków
dzia łek w Pol skim Związ ku Dział kow ców. W tym sta nie
praw nym ogród nasz dzia łał do 2005 ro ku.

Wra ca my do hi sto rii na sze go Ogro du. W pierw szych,
trud nych la tach po za koń cze niu woj ny użyt kow ni cy dzia -

że zwol nie nie z uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę - na by -
te na pod sta wie po wyż sze go prze pi su - ko rzy sta z za sa dy
ochro ny praw słusz nie na by tych i nie mo że być w ża den
spo sób pod wa żo ne. Po dob nie na le ży oce nić kwe stię zwol -
nie nia po dat ko we go przy słu gu ją ce go dział kow co wi, któ -
ry po sta wił swo ją al ta nę zgod nie z wy mo ga mi Pra wa
bu dow la ne go. 

To masz Ter lec ki

Wio sną 1929 ro ku za wią za na zo sta ła Spół ka To wa rzy -
stwo Ogród ków Dział ko wych z za mia rem za ło że nia ogro -
du dział ko we go skła da ją ce go się z nie okre ślo nej w fa zie
po cząt ko wej ilo ści dzia łek. Dzia ła cze To wa rzy stwa opra -
co wa li Sta tut oraz wy ku pi li część te re nu wcho dzą ce go
wów czas w skład ma jąt ku Kun tersz tyn. Wy ku pio ną zie -
mię po dzie lo no na 172 dział ki o nie rów nej po wierzch ni
(od 300 do 794 m kw.). W 1930 ro ku To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych zo sta ło za re je stro wa ne w gru dziądz -
kim Są dzie Grodz kim, przyj mu jąc za pa tro na bo ha te ra
na ro do we go Ta de usza Ko ściusz ko. Ten wła śnie fakt jest
po cząt kiem ofi cjal ne go i for mal ne go dzia ła nia Spół ki To -
wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych. Ogród nasz był trze -
cim (po Ką pie lach Sło necz nych i „Uniow skim”) ogro dem
po wsta łym w Gru dzią dzu.

W la tach trzy dzie stych ub. wie ku na dział kach przy le -
głych do dzi siej szych ulic Wa ryń skie go i Ko cha now skie -
go po bu do wa no sze reg dom ków jed no ro dzin nych, i tym
sa mym zmniej szy ła się licz ba dzia łek. Ak tu al nie na ob -
sza rze 7,9 ha w użyt ko wa niu jest 159 dzia łek o ogól nej
po wierzch ni 7,1 ha. Róż ni ca 0,8 ha to po wierzch nia prze -
zna czo na na in fra struk tu rę ogro do wą.

Pierw szym Pre ze sem To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko -
wych był Pan Ła za re wicz, któ ry tę funk cję peł nił do 1936
ro ku. Po nim pre ze so wa nie po wie rzo no Pa nu Au gu sty nia -
ko wi, któ ry funk cję tę spra wo wał do tra gicz ne go wrze -
śnia 1939 ro ku. Cie ka wy jest wą tek hi sto rii Ogro du w
cza sie oku pa cji nie miec kiej. Czy nio ne by ły pró by nie do -
pusz cze nia do prze ję cia dzia łek przez oku pan ta. W kon -
spi ra cyj nych wręcz wa run kach z ini cja ty wy skarb ni ka,
pa na Sta wic kie go do szło do spo tka nia człon ków Za rzą du,
na któ rym po sta no wio no po brać od do tych cza so wych
użyt kow ni ków skład kę człon kow ską awan sem za 1940

X. Z kart historii

80 lat ROD im. T. Ko ściusz ki w Gru dzią dzu
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łek ich upra wy trak to wa li ja ko po waż ne uzu peł nie nie
skrom nych bu dże tów do mo wych po przez upra wy wa rzyw
oraz zbiór owo ców z po zo sta łych po za wie ru sze wo jen -
nej drzew owo co wych. W tym cza sie trud no by ło zre ali -
zo wać ma rze nia o mo der ni za cji dzia łek - bu do wie al tan,
sa dze niu no wych ga tun ków drzew i krze wów. In fra struk -
tu ra ogro do wa by ła bar dzo ubo ga. Ogród nie po sia dał za -
si la nia w wo dę i ener gię elek trycz ną, brak by ło za ple cza
na or ga ni za cję spo tkań dział kow ców. Do pie ro w pierw -
szych la tach po woj nie od da ne zo sta ło do użyt ku po miesz -
cze nie go spo dar cze, peł nią ce ro lę uni wer sal ną: biu ra i
ma ga zyn ku pod ręcz ne go.

W la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia na stą pił
zna czą cy roz wój za ple cza ogro do we go. 24 kwiet nia 1974
ro ku od da ny zo stał do użyt ku wo do ciąg lo kal ny, zbu do -
wa ny przy du żym po par ciu ów cze snych władz miej skich.
Du że za an ga żo wa nie w re ali za cji te go wy ka zał wów czas
Dy rek tor Wo do cią gów, a jed no cze śnie dział ko wieź Mie -
czy sław Dro bo to wicz. W 1977 ro ku Ogród nasz zo stał
przy łą czo ny do sie ci ener ge tycz nej oraz za in sta lo wa ne zo -
sta ło oświe tle nie te re nu. Do pro wa dze nie ener gii elek trycz -
nej do Ogro du umoż li wi ło użyt kow ni kom dzia łek
pod łą cze nie jej do swo ich dzia łek i al tan.

Od wrze śnia 1979 ro ku dział ko wi cze wresz cie mo gli
ko rzy stać z wy bu do wa ne go obiek tu świe tli co we go, w któ -
rym ak tu al nie prze by wa my. Świe tli ca zo sta ła zbu do wa na
przy du żym za an ga żo wa niu dział kow ców, a więk szość
ma te ria łów po cho dzi ła z tak zwa ne go od zy sku. W 1983
ro ku świe tli ca zo sta ła wy po sa żo na w in sta la cję ga zo wą, a
rok póź niej roz bu do wa ne zo sta ło po miesz cze nie go spo -
dar cze, po łą czo ne ze świe tli cą, a in sta la cję elek trycz ną
uzu peł nio no o na pię cie 380 V. W 1989 ro ku wy ko na ne zo -
sta ło no we ogro dze nie od stro ny ul. Ko cha now skie go oraz
na gra ni cy z ROD „Przy szłość”.

Rok 1997 za piał się waż nym wy da rze niem: Za war ta zo -
sta ła umo wa w for mie ak tu no ta rial ne go od da nia grun tu
na sze go ogro du w użyt ko wa nie wie czy ste. Tym ak tem
cał ko wi ta po wierzch nia na sze go ogro du ja ko mie nie ko -
mu nal ne prze ka za na zo sta ła w użyt ko wa nie wie czy ste na
40 lat, czy li z waż no ścią do 27 sierp nia 2037 ro ku.

W tym że ro ku prze pro wa dzo ny zo stał bar dzo sze ro ki
re mont świe tli cy. Po 20 la tach eks plo ata cji część ma te ria -
łów uży tych do bu do wy nie ste ty ule gło zu ży ciu.

Ko niecz na oka za ła się wy mia na spróch nia łych be lek
stro po wych, a sa la głów na otrzy ma ła cał ko wi cie no wy
wy strój kosz tem po nad 14 ty się cy zł, w tym 3 tys. zł to
do ta cja z Urzę du Mia sta.

W dwu ty sięcz nym ro ku, w któ rym mi nę ło 70 lat ist nie -
nia na sze go Ogro du wy mie nio na zo sta ła bra ma wjaz do -
wa, któ rą uda ło się prze pro wa dzić przy fi nan so wej
po mo cy To ruń sko -Wło cław skie go Okrę go we go Za rzą du
PZD. Wy mie nio na zo sta ła czę ści ogro dze nia na gra ni cy z
POD „Przy szłość" o dłu go ści 28 m. Tra dy cyj na siat ka zo -
sta ła wy mie nio na na trwa łe, prak tycz nie nie znisz czal ne
ogro dze nie z prę tów sta lo wych śred ni cy 16 mm.

Wszyst kie te dzia ła nia - za rów no w wy ni ku na kła dów
in we sty cyj nych, jak i po przez re mon ty do pro wa dzi ły do
te go, że dziś na sza in fra struk tu ra ogro do wa przed sta wia
war tość oko ło 50 tyś. zł net to. Nie bez zna cze nia jest fakt,
że ma ją tek ten po wstał wła sny mi si ła mi, przy po mo cy
władz okrę go wych na sze go Związ ku. Istot na też by ła po -
moc, za rów no or ga ni za cyj na, jak i ma te rial na życz li wych
nam władz miej skich. Wszyst kim na szym przy ja cio łom i
sym pa ty kom z te go miej sca skła dam ser decz ne po dzię ko -
wa nia i ży wi my na dzie ję, że w dal szym cią gu mo że my na
nich li czyć.

Sza now ni Pań stwo!
Przed sta wio na w skró cie hi sto ria na sze go Ogro du uka -

zu je, jak wie le zmie ni ło się w cią gu mi nio nych 80 lat.
Zmie nia się nie tyl ko je go in fra struk tu ra, zmie niaj ą się
wa run ki, w ja kich go spo da rzy my na swo ich po let kach. W
dal szym cią gu dla wie lu z nas upra wia na dział ka jest li czą -
cym się uzu peł nie niem za opa trze nia do mo we go w świe -
że wa rzy wa i owo ce. Ale część dział kow ców trak tu je
swo je dział ki ja ko miej sce wy po czyn ku i re kre acji. Dział -
ki zmie niaj ą swój e prze zna cze nie, a tym sa mym i swój
wy gląd. Pięk ne al ta ny, traw ni ki, zie leń ozdob na, oczka
wod ne, fon tan ny i wo do spa dy stwa rzaj ą rze czy wi ście
wspa nia łe miej sce dla re kre acji i wy po czyn ku.

Jed nak w ostat nich dwu dzie stu la tach ten spo kój był w
isto cie za gro żo ny. Nie przy chyl ne nam i na sze mu Związ -
ko wi róż ne si ły po li tycz ne nę ka ły po my sła mi li kwi da cji
ogrod nic twa dział ko we go i Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. By li śmy prze ko na ni, że uchwa lo na 8 lip ca 2005 ro -
ku przez nasz par la ment usta wa o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych po zwo li na spo koj ne, bez za kłó ceń ko rzy -
sta nie Z na szych dzia łek, cho ciaż do świad cze nia ostat nie -
go okre su wska zu ją, że ła two nie bę dzie.

Wal czy li śmy o usta wę, ojej za cho wa nie bez ja kich kol -
wiek zmian gwa ran tu ją cą nam dal sze trwa nie. Apo geum
tej wal ki by ło wy da rze nie bez pre ce den su: W War sza wie
14 lip ca ob ra do wał I Kon gres PZD pod ha słem „W obro -
nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych”, w któ rym uczest -
ni czy ła mię dzy in ny mi licz na gru pa par la men ta rzy stów.
Wy pra co wa ne przez Kon gres sta no wi ska nie wąt pli wie
przy czy ni ły się do te go, że ko lej ny pro jekt usta wy z za ło -
że nia mi li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i na -
cjo na li za cji mie nia tra fił do przy sło wio we go ko sza. Ma my
do brą usta wę i nie są nam po trzeb ne ja kie kol wiek zmia ny.

Nie ozna cza to jed nak, że mo że my czuć się usa tys fak -
cjo no wa ni. Oto Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go skie -
ro wał do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek o
stwier dze nie „nie zgod no ści z Kon sty tu cją” sze ściu ar ty ku -
łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a swój
ka my czek do rzu cił Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w
Bia łym sto ku.

Mi mo wszyst ko z oka zji 80 -le cia ROD im. Ta de usza
Ko ściusz ki w Gru dzią dzu oraz Dnia Dział kow ca ży czę w
imie niu Za rzą du wszyst kim użyt kow ni kom dzia łek du żo
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zdro wia, za do wo le nia i sa tys fak cji z pra cy na swo ich
dział kach oraz ob fi tych plo nów. Ży czę też, aby śmy w tym

gro nie i w peł ni sił mie li moż ność do cze ka nia ko lej ne go
ju bi le uszu, a naj le piej, aby był to ju bi le usz 100 le cia.

Pre zes ROD 
/-/ Ry szard Do rau

Gru dziądz, 18 wrze śnia 2010 r.

30 lat mi nę ło w ROD „So sen ka” w Ła pach

Ogród nasz zgod nie z wy pi sem z re je stru Kra jo wej Ra -
dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców po ło żo ny jest na te -
re nie mia sta Ła py i zaj mu je po wierzch nię 11,8603 ha. W
re je strze ozna czo ny jest nu me rem A -IU -31-241 i zgod nie
z tym re je strem, ist nie je od 1980 ro ku. Obec nie, ob sza ro -
wo ogród usy tu owa ny jest na trzech te re nach, na któ re
skła da się sześć dzia łek geo de zyj nych, po sia da sta tus
ogro du miej skie go, sta łe go i znaj du je się w nim 337 dzia -
łek przy dzie lo nych w użyt ko wa nie człon kom Związ ku.

Miej sce na po wsta nie ogro du dział ko we go wy zna czo ne
zo sta ło po wschod niej stro nie ul. Łą ko wej i znaj do wa ło
się na te re nie ba gni stym, pod mo kłym, po ro śnię tym w wie -
lu miej scach sku pi ska mi olch oraz in nych ga tun ków ro -
sną cych na te re nach tzw. za le wo wych, gdyż więk szość
przy dzie lo ne go te re nu znaj do wa ła się w ob sza rze na któ -
rym czę sto wy stę po wa ły pod to pie nia ze wzglę du na są -
siedz two rze ki Na rew. By ła to część te re nu na zy wa ne go
Bin du gą (bin du ga - miej sce nad rze ką, ka na łem lub je zio -
rem, słu żą ce do przy go to wa nia drew na do spła wu). Z te -
go też po wo du pierw sza na zwa ogro du dział ko we go mia ła
brzmieć: POD „Bin du ga”, jed nak z ty tu łu rów nież bli skie -
go po ło że nia za le sio ne go te re nu po tocz nie zwa ne go So -
sen ką, osta tecz nie Ogród przy jął na zwę POD „So sen ką”.
Wie le pra cy kosz to wa ło przy szłych dział kow ców do pro -
wa dze nie te re nu do uży wal no ści. Pro ces od utwo rze nia
Ogro du do przy dzia łu dzia łek pierw szym dział kow com
trwał dwa la ta. Dział ki zo sta ły przy dzie lo ne pra cow ni kom
łap skich za kła dów pra cy oraz in sty tu cji, pro por cjo nal nie
do ilo ści za trud nio nych pra cow ni ków. W ro ku 1982
Ogród po więk szo ny zo stał o te ren przy ul. Ża biej, znaj -
du ją cy się po mię dzy osie dla mi dom ków jed no ro dzin nych,
a w ro ku 1986 o ko lej ny te ren „na Bin du dze" przy ul. Łą -
ko wej. Po mię dzy pierw szą czę ścią ogro du a dru gą znaj du -
je się na tu ral na „gra ni ca” w po sta ci ro wu me lio ra cyj ne go,
a wśród dział kow ców funk cjo nu je od tam tej po ry po tocz -
ne na zew nic two od róż nia ją ce obie czę ści: tzw. sta ry i no -
wy ogród. Ta ki nie for mal ny po dział na trwa le wpi sał się
w funk cjo no wa nie ogro du i jest uży wa ny do dnia dzi siej -
sze go. W ro ku 2004 (z dniem 1.01.2004 r.) de cy zją Okrę -
go we go Za rzą du PZD w Bia łym sto ku przy łą czo no do
na sze go ogro du 12 dzia łek po zo sta łych po zli kwi do wa -
nym naj star szym łap skim Ogro dzie Dział ko wym „Na rew”
(ist niał od 1968 r.). Li kwi da cja ogro du „Na rew” na stą pi -

ła w związ ku ze sprze da żą przez ZNTK Ła py SA wie czy -
ste go użyt ko wa nia in dy wi du al nym dział kow com.

Od po cząt ku ist nie nia „głów ny ogród przy ul. Łą ko wej
był ogro dem tzw. otwar tym dla miesz kań ców mia sta i z
cza sem stał się jed nym z głów nych miejsc spa ce ro wych.
Jest to o ty le istot ne gdyż obec nie ogród przy ul Łą ko wej
gra ni czy z Na rwiań skim Par kiem Na ro do wym i dro ga
spa ce ro wa na te ren Par ku pro wa dzi wzdłuż ogro dze nia
Ogro du. Ko lej ne Za rzą dy sta ra ły się pro mo wać ogród w
śro do wi sku lo kal nym oraz wo je wódz kim Mię dzy in ny mi
udział w co rocz nych kon kur sach or ga ni zo wa nych przez
OZP PZD w Bia łym sto ku, w znacz nej mie rze przy czy nił
się do prze obra że nia ogro du z drob nych „po le tek” upraw -
nych w za dba ne dział ki re kre acyj ne, bę dą ce oa zą spo ko -
ju i miej scem od po czyn ku. Umie jęt ne za rzą dza nie
ogro dem oraz współ pra ca wszyst kich dział kow ców umoż -
li wi ła osią gnię cie suk ce su w po sta ci zdo by cia ty tu łu Naj -
lep szy Ogród Dział ko wy ro ku 2009 w kon kur sie
zor ga ni zo wa nym przez Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD
w Bia łym sto ku i re pre zen to wa nie Okrę gu Pod la skie go w
kon kur sie ogól no pol skim w ro ku bie żą cym. Osią gnię cie
te go ty tu łu jest dla Ogro du bar dzo cen nym wy róż nie niem,
gdyż nie je ste śmy ogro dem bo ga tym a na si dział kow cy
skła da ją się głów nie z eme ry tów, a ostat nio rów nież z sze -
ro kiej rze szy bez ro bot nych (po za mknię ciu w na szym
mie ście dwóch du żych za kła dów pra cy). Pra wie wszyst -
ko co pro wa dzi do mo der ni za cji Ogro du jest dzie łem rąk
użyt kow ni ków dzia łek. Nie stać nas na ba se ny czy kor ty
te ni so we na te re nie ogro du. Sa tys fak cję czer pie my z by -
cia ra zem, na dział kach czu je my się jak jed na wiel ka ro -
dzi na, bez wzglę du na za sob ność port fe la lub sym pa tie
po li tycz ne. Wi docz ne to jest tak że pod czas im prez or ga ni -
zo wa nych przez Za rząd dla dział kow ców. Or ga ni zu jąc np.
Dni Dział kow ca za wsze ser decz nie wi ta my oso by z „mia -
sta” czy li te któ re nie po sia da ją dzia łek a chcą przy łą czyć
się do za ba wy. Dą ży my do te go aby nasz ogród stał się
Ro dzin ny nie tyl ko z na zwy ale z obec no ści na te re nie
ogro du ca łych ro dzin. Zdro wo roz sąd ko we po dej ście do
ota cza ją ce go nas świa ta też przy no si ko rzy ści gdyż po tra -
fi my współ pra co wać z wła dzą lo kal ną bez wzglę du na
opcję po li tycz ną. Do sko na ła współ pra ca z Po li cją przy -
czy ni ła się do spad ku ak tów wan da li zmu oraz po pra wy
bez pie czeń stwa na ogro dzie (od kil ku lat or ga ni zo wa ne są
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wspól ne pa tro le dział kow ców i Po li cji). W dal szym okre -
sie dzia łal no ści chce my kon ty nu ować po li ty kę ogro du

otwar te go, przy ja zne go użyt kow ni kom dzia łek i śro do wi -
sku lo kal ne mu.

Pre zes
/-/ inż. Sła wo mir Pu ścian

Ła py, 5 sierp nia 2010 r.

75 le cie ROD im. J. Nie dział kow skie go w Śro dzie Wlkp.

Ogro dy dział ko we ma ją w Pol sce cie ka wą i bo ga tą tra -
dy cje. Za czę ły po wsta wać ok. 1900r. Naj wcze śniej za czę -
to je za kła dać w Po zna niu, Byd gosz czy, Ka to wi cach i
War sza wie. W Pol sce waż ne de cy zje w spra wie dzia łek
za pa dły w 1927, bo wiem w tym ro ku użyt kow ni cy dzia -
łek zrze sza li się w Zwią zek To wa rzystw Ogro dów i Osie -
dli Dział ko wych RP z sie dzi bą w Po zna niu.

W 20-le ciu mię dzy wo jen nym Średz kie To wa rzy stwo
Upięk sza nia Mia sta pro pa go wa ło po cząt ko wo ogro dy
przy do mo we. Po nie waż jed nak nie wie lu miesz kań ców
mia ło pry wat ne po se sje, już oko ło 1927 po ja wił się po -
mysł za kła da nia ogród ków dział ko wych nie zwią za nych z
miej scem za miesz ka nia. W tym sa mym ro ku mia sto prze -
zna czy ło na ten cel aż 6 ha zie mi, za go spo da ro wa no tyl -
ko cześć te re nu po ło żo ne go w po bli żu tzw. Abi sy nii. Na
ich urzą dze nie wy dat ko wa no 22 ty sią ce zło tych -
- Oka za ło się, że chęt nych do po sia da nia ogro dów by ło
wię cej, dla te go po zo sta ły te ren za go spo da ro wy wa no suk -
ce syw nie w la tach na stęp nych. Dzię ki prze ka za nej przez
miej sco wą cu krow nię zie mi za sy pa no sta wek, któ ry znaj -
do wał się na te re nie dzia łek. W ideę za kła da nia dzia łek
moc no za an ga żo wał się ów cze sny sta ro sta Je rzy Nie dział -
kow ski, za pew nia jąc, że wszy scy, któ rzy wró cą się z proś -
bą o zie mię, na pew no ją otrzy ma ją. Ofi cjal nie dział ki
od da no w użyt ko wa nie, pod pi sa no umo wy i za ło żo no kar -
tę re je stra cyj ną w 1 1935-36. Na zy wa ły się wów czas Pra -
cow ni cze Ogro dy Dział ko we. Po cząt ko wo dział ki co
praw da pod le ga ły jed ne mu Za rzą do wi, ale po ło żo ne by ły
w róż nych miej scach: przy obec nej ul. Ko cha now skie go
i Rej ta na, dwa te re ny przy obec nej ul. Spor to wej i wspo -
mnia na „Abi sy nia” przy ul. Prą dzyń skie go.

W la tach 1939-45 dział ki użyt ko wa li Niem cy, prze zna -
cza jąc je przede wszyst kim na upra wę ziem nia ków.

Po 1945 daw ni wła ści cie li wró ci li na swo je ogród ki. W
la tach na stęp nych nie któ re z nich zo sta ły li kwi do wa ne,
zie mię prze zna czo no pod bu do wę, du że go Za kła du „Sto -
mil”, pod bu dow nic two miesz ka nio we i na ma ją ce po -
wstać obiek ty spor to we. Sta ra nia kie row nic twa średz kich
ogród ków dział ko wych o no we te re ny z prze zna cze niem
na dział ki dłu go nie przy no si ły po zy tyw nych re zul ta tów.
Te re ny, o któ re sta ra li się dział kow cy, prze ka za no pry wat -

nym wła ści cie lom a na stęp nie w tym miej scu po sta wio no
ga ra że. Do pie ro w 1991 prze ka za no dział kow com grun ty,
na któ rych wy dzie lo no 33 no we dział ki. Mia sto sfi nan so -
wa ło tak że ich ogro dze nie.

W ro ku 75-le cia Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we im J. Nie -
dział kow skie go ma ją 101 dzia łek. W cią gu mi nio nych lat
zmie nia ło się prze zna cze nie, urzą dze nie i za go spo da ro -
wa nie ogród ków dział ko wych.

Po cząt ko wo mą drze i pra wi dło wo pro wa dzo ne dział ki
mia ły przy nieść wła sne wa rzy wa i owo ce, wspie rać bu -
dże ty do mo we. Z cza sem zwró co no uwa gę przede wszyst -
kim na wa lo ry re kre acyj ne dzia łek, stwo rze nie wa run ków
do od po czyn ku dla do ro słych i dla dzie ci, wpro wa dza nie
cie ka wych na sa dzeń igla ka mi, krze wa mi ozdob ny mi i
pięk ny mi kwia ta mi. Ta ką ro lę peł nią dział ki obec nie. W
tro sce o uro dę ogród ków w 2006 Za rząd ogło sił kon kurs
na naj cie ka wiej urzą dzo ną i za dba ną dział kę.

W utrzy ma niu ogród ków po ma ga ją wpro wa dza ne in -
we sty cje fi nan so wa ne przez Mia sto i dział kow ców:

- w 2002 - 2003 ogro dy zo sta ją ze lek try fi ko wa ne,
- w 2004 - zmie nio no ogro dze nie,
- w 2005 - zmie nio no na zwę na Ro dzin ne Ogro dy Dział -

ko we
- w 2006 - roz po czę to bu do wę Do mu Dział kow ca wraz

z przy łą cza mi wo dy i ka na li za cji sa ni tar nej,
- w 2007 - wy ko na no przy łą cza wo dy miej skiej na ogro -

dzie nr 2 i roz pro wa dzo no in sta la cję wod ną wraz z mon -
ta żem stu dzie nek roz dziel czych i pod licz ni ków z
za wo rem czer pal nym u dział kow ców,

- w 2008 - wy ko na no czę ścio we oświe tle nie ogro dów
nr I i nr 2 na alej kach i przy ze wnętrz nym ogro dze niu.

14 sierp nia 2010 ofi cjal nie od da no do użyt ku no wy
Dom Dział kow ca i od sło nię to ta bli cę pa miąt ko wą.

Kie row nic two Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych czy -
ni sta ra nia o po zy ska nie do dat ko wych te re nów z prze zna -
cze niem na dział ki dla miesz kań ców Śro dy. Dzię ki
przy chyl no ści władz mia sta ma my na dzie ję, że w naj bliż -
szym cza sie te re ny ogro dów dział ko wych po więk szo ne
zo sta ną o ko lej ne 29 dzia łek, cze ka ją na nie miesz kań cy
Śro dy Wlkp.
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ROD „Jed ność” na le ży do naj star szych ogro dów na te -
re nie wo je wódz twa Ku jaw sko -po mor skie go. Je go za ło że -
nie by ło nie co od mien ne niż in nych ogro dów.

l kwiet nia 1910 w Są dzie Grodz kim w Byd gosz czy za -
re je stro wa no To wa rzy stwo Ho dow ców kró li ków i kóz.
Wy dzier ża wio no 3,4 ha te re nów ba gien nych z czę ścio -
wym wy sy pi skiem śmie ci. Wy dzie lo no 78 dzia łek. Pierw -
szy mi człon ka mi To wa rzy stwa by li bez ro bot ni i ro bot ni cy
se zo no wi.

Po cząt ko wo upra wia no ziem nia ki, ka pu stę mar chew
oraz ho do wa no ko zy i kró li ki. Z cza sem zmie nia ją się
upra wy, dział ki sta ją się bar dziej za go spo da ro wa ne - są
bu do wa ne al ta ny.

W la tach 1929-30 w czy nie spo łecz nym i ze skła dek To -
wa rzy stwa wy bu do wa no pa wi lon let ni, któ ry do dnia dzi -
siej sze go słu ży dział kow com ja ko miej sce róż nych
spo tkań - ja ko świe tli ca.

W ro ku 1931 pod kie row nic twem ów cze sne go pre ze sa
Sur wi ta Strysz ka zo sta je opra co wa ny no wy Sta tut i Re -
gu la min, a tak że zmia na na zwy na To wa rzy stwo Ho dow -
ców Kró li ków, Kóz, Dro biu Ogród ków Dział ko wych w
Byd gosz czy. Po wyż sze zmia ny zo sta ją za twier dzo ne
przez Sąd Grodz ki w Byd gosz czy. Zmie nia ją się użyt kow -
ni cy dzia łek, są to głów nie eme ry to wa ni ko le ja rze, pra -
cow ni cy pocz ty, po li cjan ci, ro bot ni cy oko licz nych fa bryk,
na uczy cie le i rze mieśl ni cy.

W la tach trzy dzie stych w czy nie spo łecz nym ogro dzo -
no ogród. Suk ce sem dla dział kow ców za koń czył się po -
wsta ły w 1935 ro ku spór po mię dzy Za rzą dem miej skim,
a ogro dem o wy po wie dze nie dzier ża wy.

W ro ku 1938 zo sta je, zmie nio na na zwa To wa rzy stwa na
To wa rzy stwo Ogro dów Dział ko wych „Jed ność”. Ogród
zo sta je po więk szo ny o Ogród II i Ogród III łącz nie skła -
da się nań 187 dzia łek.

Wio sną 1945 ro ku wra ca ją dział kow cy na swo je dział -
ki. Zwięk sza się po wierzch nia ogro du do 9ha z wy dzie lo -
ny mi 298 dział ka mi. Usu wa ne są za nie dba nia po wsta łe w
okre sie wo jen nym, za kła da się wo do ciąg, bu du je par kan,
no we al ta ny. Dział kow cy po rząd ku ją te ren uli cy wo kół
ogro du.

W ro ku 1949 ogród prze ka za no Okrę go wej Ko mi sji
Związ ków

Za wo do wych. Miał on po wierzch nię 7 ha z 191 dział ka -

mi, gdyż usa mo dziel ni ły się ogro dy II i III. Za in sta lo wa -
no no we bra my, urzą dzo no Ogró dek Jor da now ski dla
dzie ci, któ ry ist nie je do dnia dzi siej sze go.

Dnia l stycz nia 1965 ro ku zmniej szo no te ren ogro du
ode bra no dział ki przy le ga ją ce do Fa bry ki Opa ko wań Bla -
sza nych. Na za bra nym te re nie wy bu do wa no tra fo sta cję.
La ta sześć dzie sią te to wy mia na w czy nie spo łecz nym par -
ka nu.

W ro ku 1974 w związ ku z roz bu do wą wę zła Ko mu ni ka -
cyj ne go za bra no 23 dział ki po ło żo ne wzdłuż uli cy Suł -
kow skie go.

Wio sna 1980 ro ku przy nio sła du że opa dy desz czu. Za -
la ne zo sta ły dział ki, co spo wo do wa ło roz po czę cie prac
me lio ra cyj nych, uczest ni czy li w nich  wszy scy dział kow -
cy. W ro ku 1981 ob ser wu je się szcze gól ne oży wie nie in -
we sty cyj ne. Dział kow cy bu du ją no we al ta ny, in ne są
mo der ni zo wa ne. W ro ku 1985 ogród li czy 143 dział ki.
Więk szość użyt kow ni ków bo 75% sta no wią eme ry ci.

W ro ku 1985 ogród za swą dzia łal ność zo sta je wy róż -
nio ny Od zna ką Ho no ro wą za za słu gi dla mia sta Byd gosz -
czy. W la tach dzie więć dzie sią tych wy bu chła in for ma cja o
pro jek cie usta wy o li kwi da cji pra cow ni czych ogro dów
dział ko wych. By li śmy obu rze ni i po sta no wi li śmy pro te -
sto wać.

Rok 1997 to 100 lat Ogrod nic twa Dział ko we go w Pol -
sce. W wy da nej pu bli ka cji zo sta ły opi sa ne dzie je hi sto -
rycz ne oraz umiesz czo no kil ka zdjęć do ty czą cych na sze go
Ogro du.

Po czą tek lat 2000 to przy miar ka Urzę du Mia sta Byd -
goszcz do za bra nia pod bu do wę tra sy Ko mu ni ka cyj nej
Wschód - Za chód na uli cy Ka mien nej sie dem dzia łek o
po wierzch ni 2400 m oraz trzech dzia łek o po wierzch ni
1100 m pod bu do wę prze pom pow ni. Od ro ku 2000 ogród
prze ży wa cią głe in for ma cje o za bra niu te re nów dzia łek
pod in we sty cje, zwią za ne z roz bu do wą Uni wer sy te tu

Ka zi mie rza Wiel kie go, ale na dal ist nie je my.
Na po myśl ność ogro du pra co wa ły ko lej ne Za rzą dy i ich

Pre ze si: przed woj ną w la tach 1928-1939 Sta ni sław Sło -
miń ski, Sur wit Stry szek, Emil Ja wor ski, Teo fil No wa kow -
ski, Fran ci szek Ma zur, a po woj nie Fran ci szek Sy bil la,
Wła dy sław Si ko ra, Sta ni sław Gro bel ny, Sta ni sław Ma -
kow ski, Cze sław Ku cał, Sta ni sław Sem rou, Jan Waw rzy -
niak i od ro ku 1986 Jo achim Kle in.

Hi sto ria ROD „Jed ność”

Krót ka hi sto ria 20 lat  ROD „Pie ni sta” w Ło dzi

Hi sto ria na sze go ogro du jest wy jąt ko wa. Bo wiem po -
wstał on ja ko za mien ny za ogro dy li kwi do wa ne pod prze -
bu do wę ukła du dro go we go w re jo nie dwor ca Łódź -
Ka li ska. Dzi siej szej al. Ban dur skie go, łą czą cej osie dle Wi -
dzew -Wschód z osie dlem Ret ki nia.

Pod ko niec lat osiem dzie sią tych XX wie ku Zwią zek
wy ra ził zgo dę na li kwi da cje dwóch ogro dów: „Fe mi na” i
im. Jan czew skie go. W za mian za zli kwi do wa ne 8,5 ha
ogro dów i 220 dzia łek ów cze sne wła dze Ło dzi prze ka za -
ły te ren o po wierzch ni 13,5 ha na któ rym dzi siaj urzą dzo -
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nych jest 330 dzia łek, każ da po 300 m2. W od two rzo nym
przez Mia sto ogro dzie wy bu do wa no ogro dze nie, wy ty -
czo no dział ki, roz pro wa dzo no wo do ciąg i li nie ener ge -
tycz ne do dzia łek po te re nie ogro du, wy bu do wa no
dro go wi we wnętrz ne i do jaz do we, trzy ubi ka cje dwu ocz -
ko we oraz Dom Dział kow ca. Do ko na no wy ce ny urzą dzeń
trwa łych i na nie sień znaj du ją cych się na li kwi do wa nych
dział kach a dział kow cy do sta li od szko do wa nia oraz mie -
li moż li wość wy ko rzy stać od zy ska ne z li kwi do wa nych
dzia łek na sa dze nia ro ślin ne i urzą dze nia bu dow la ne. Przez
ca ły je den se zon dział kow cy urzą dza li no we dział ki jed -
no cze śnie ma jąc moż li wość zbie ra nia plo nów na ogro dzie
li kwi do wa nym.

Dzi siaj ogród po dej mu je już de cy zje mo der ni za cyj ne,
wy bu do wa no wła sną stud nię głę bi no wą, wy nie sio no licz -

ni ki elek trycz ne z al tan do skrzy nek na dział kach, wy bu -
do wa no per go le na śmiet ni ki.

Dział kow cy z na sze go ogro du do świad czy li, że przy na -
leż ność do Pol skie go Związ ku Dział kow ców i obo wią zu -
ją ca wte dy usta wa o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych po mo gła w dal szym ko rzy sta niu z do bro -
dziej stwa ogro du i dział ki. ROD „Pie ni sta” w Ło dzi jest
dla wszyst kich przy kła dem, że moż na po go dzić roz wój
urba ni stycz ny mia sta z ist nie niem ogro dów dział ko wych.
Jest to na ma cal ny przy kład na to, że ogro dy dział ko we nie
ha mu ją waż nych in we sty cji pu blicz nych.

Pra gnie my tak że pod kre ślić, że to u nas ro śnie sym bo -
licz ne „Drzew ko Kon gre so we” po sa dzo ne w ro ku ubie -
głym pod czas uro czy sto ści Okrę go wych Dni Dział kow ca.

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Mał go rza ta Kup czyń ska

Naj kró cej , jak moż na czy li ROD „Sza rot ka” w Byd gosz czy 

Pre zes Za rzą du
/-/ Iza be la Oże gal ska

Ogród po wstał w 1965 ro ku pod na zwą POD „Sza rot -
ka”, któ re go opie ku na mi by ły dwa przed się bior stwa MO
i Przed się bior stwo Bu dow nic twa. Dział ki są po ło żo ne w
Byd gosz czy w dziel ni cy Gó rzy sko wo. Po wierzch nia ogól -
na obiek tu wy no si 2, 57 h, a użyt ko wa 1,92 h. Ogród li czy

66 dzia łek. Dział ki po wsta ły na te re nach przy le głych do
lot ni ska woj sko we go. Od 1965 ro ku do dnia dzi siej sze go
by ło ogó łem 104 użyt kow ni ków. Po sia da my świe tli cę i
plac za baw. Ogród po sia da sieć ener ge tycz ną i wo do cią -
go wą. Na te re nie dzia łek pa nu je ład i po rzą dek.

Pre zes ROD
/-/ Je rzy Rin ke

30 lat „Sło necz ka” w So ko ło wie Pod la skim 

Tak nie daw no to prze cież by ło 
Gdy w tym miej scu ugór się pie li ło 
Ło pa ty, szpa dle i wi dły brzę ka ły 
Gdy śmy ster ty perzu wy bie ra ły.
Mnó stwo róż nych po my słów by ło 
Że by się tak ład nie zro bi ło
Tru du trze ba by ło spo ro wło żyć
Al tan kę wy bu do wać, dział kę ogro dzić. 
Cho ciaż pro ble my bar dzo du że by ły 
Ni ko go z dział kow ców nie prze ra zi ły 
I zo bacz cie Pań stwo mi li 
Jak ten ugór że śmy zmie ni li.
Wo dę przez ru ry pusz czo no
Prąd po dział kach roz pro wa dzo no
Pod ję li śmy du że we zwa nie
Do mu Dział kow ca bu do wa nie

Wszy scy się do brze zna my 
o 30 lat się spo ty ka my 
Du żo so bie za wdzię cza my 
Gdyż dzia łecz ki pięk ne ma my.
Więc spró buj my wszy scy ra zem
Piw ko wy pić z peł nym ga zem
I zro bi my wiel kie ko ło
Upły wa szyb ko ży cie za śpie wa my we so ło. 
W kro ni ce wspo mnie nia bę dą za war te 
Dla na szych na stęp ców otwar te 
Bo po ko le nia już się zmie nia ją
I niech przy kład nasz do sta ją.
Wszy scy chęt nie się spo tkaj my
Dnia 18 wrze śnia hucz nie za śpie waj my
I po baw my się bar dzo we so ło
Wzno sząc to a sty na oko ło.
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W br. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ogło si ło dwa
kon kur sy kra jo we, tj. „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział -
ko wy Ro ku 2010r” oraz „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”.
Do udzia łu w/w kon kur sach zo sta ły zgło szo ne ogro dy i
dział ki z okrę go wych za rzą dów, któ re jed no cze śnie zo sta -
ły lau re ata mi kon kur sów okrę go wych ro ku 2009. Do kon -
kur su „Naj lep szy ROD Ro ku 2010” zgło szo nych zo sta ło
21 ogro dów a do kon kur su „Wzo ro wa Dział ka Ro ku
2010” zgło szo ne zo sta ły 23 dział ki.

W opar ciu o re gu la min kon kur su na naj lep szy ROD
2010, oce nie pod le ga ła dzia łal ność ROD w 7 ka te go riach,
tj. dzia łal ność sta tu to wa, dzia łal ność oświa to wa, in we sty -
cje i re mon ty in fra struk tu ry, za go spo da ro wa nie ROD, za -
go spo da ro wa nie dzia łek, dzia łal ność na rzecz ochro ny
śro do wi ska, bez pie czeń stwo w ROD. Na le ży za uwa żyć,
że wszyst kie ogro dy zgło szo ne do kon kur su re pre zen to -

wa ły wy so ki po ziom, głow nie w dzie dzi nach: za go spo da -
ro wa nie ROD, dzia łal ność oświa to wa, dzia łal ność na
rzecz ochro ny śro do wi ska, bez pie czeń stwa w ROD oraz
in we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry ROD.

Na li ście te go rocz nych lau re atów ROD zna la zło się 14
ogro dów, z tym że ty tuł „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy Ro ku 2010” otrzy mał ROD „Sło necz nik” 
w Iła wie /okręg War miń sko -Ma zur ski/, po zo sta łym 13
lau re atom nada no ty tuł: „ROD Ro ku 2010.” Z ko lei ty tuł:
„ ROD Ro ku 2010” w po szcze gól nych dzie dzi nach uzy -
ska ło 7 ogro dów. Na to miast w kon kur sie „Wzo ro wa
Dział ka Ro ku 2010” wszyst kie zgło szo ne dział ki re pre -
zen to wa ły wy rów na ny i bar dzo wy so ki po ziom, w od nie -
sie niu do kry te riów uwzględ nio nych w re gu la mi nie
kon kur so wym, i w związ ku z tym wszyst kie dział ki otrzy -
ma ły ty tuł: „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”.

E. Bo niew ska

XI. Konkursy Krajowe 2010 – rozstrzygni´te !

1. Informacja

2. Wzorowa działka 2010

UCHWA ŁA NR 132 /2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 lip ca 2010 r.
w spra wie roz strzy gnię cia kra jo we go kon kur su „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 ust. 2 pkt. 1 sta tu tu
PZD oraz § 6 uchwa ły nr 27/2010 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 16 lu te go 2010 r. w spra wie ogło sze nia
kon kur su kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010” po -

sta na wia co na stę pu je:
§ 1

Usta la li stę użyt kow ni ków, któ rych dział ki otrzy ma ły
ty tuł: „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010”

Lp. Uytkownik Rodzinny Ogród Działkowy

1 Alicja i Daniel Paciukanis  „Malinka” w Suwałkach

2 Ewa i Henryk Kraft „Relaks” w Obornikach

3 Irena Kessel im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Danuta i Jan Brembor „Wypoczynek Górnika” w Chorzowie

5 Janina i Jan Chrzanowscy „Górnik” w Rybniku

6 Bronisława i Tomasz Sieradzcy „Drogowiec” w Choszcznie
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3. Rodzinny Ogród Działkowy 2010

Lp. Uytkownik Rodzinny Ogród Działkowy

7 Irena i Józef Stelmach „R.Traugutta” w Elblągu

8 Elżbieta i Krzysztof Zimoń „Nad Browiną” w Chełmnie

9 Barbara i Zdzisław Janson im. Prof. Rostafińskiego w Strzelcach Opolskich

10 Zdzisława i Roman Wolan „Nadole”w Tarnobrzegu

11 Elżbieta i Marek Adamscy im. 1000-lecia Polski w Człuchowie

12 Lidia i Wojciech Urbańscy „Słonecznik” w Iławie

13 Alicja i Bogumił Walkowscy „Sawanna” w Ochla

14 Jolanta i Dariusz Karpowicz „Malwa” w Trzciance

15 Maria i Czesław Młyńscy „Przy Zaporze”w Tryszczynie

16 Michalina i Stanisław Warzecha „Jutrzenka”w Słubicach

17 Irena i Janusz Werminowicz „Poświętne” we Wrocławiu

18 Ludosława i Lucjan Domżał „Źródełko” w Turku

19 Barbara i Jan Suprunowicz im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

20 Rozalia i Eugeniusz Michalak „Tulipan”w Bolesławcu

21 Helena i Antoni Fraszczykowie „Wirnik” w Warszawie

22 Barbara  Wyżga „Podgórze” w Krakowie

23 Ludwika Kropidłowska „Zielona Dolina” w Nowej Rudzie

WI CE PRE ZES 
/-/ Antoni KOSTRZEWA

Pre zes 
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Przy zna je użyt kow ni kom, któ rych dział ki otrzy ma ły ty -

tuł: „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2010” dy plom oraz na gro -

dę rze czo wą o war to ści po 1000 zł, w tym wy daw nic twa
związ ko we oraz pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko wiec”
na rok 2011.

Warszawa, dnia 15 lipca 2010 r.

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 oraz §5 pkt. 1 uchwa ły nr 28/2010 Pre zy dium Kra -

jo wej Ra dy PZD z dnia 16 lu te go 2010 r. w spra wie ogło -
sze nia kon kur su kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
Ro ku 2010” po sta na wia co na stę pu je:

UCHWAŁA NR 158/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia krajowego konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”
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§ 1
Usta la na stę pu ją cych lau re atów kon kur su:
ROD „Sło necz nik” w Iła wie 
ROD „Ks. K. Nie sio łow skie go” w Ple sze wie
ROD „Prze my sła wa” w Ro goź nie
ROD „Po święt ne” we Wro cła wiu
ROD „Przy le sie” w Sul nów ku
ROD im. Flo ria na Cey no wy w Wej he ro wie
ROD im. 1000-le cia Pol ski w Człu cho wie
ROD „Flo ra” w Ża rach
ROD „Wir nik” w War sza wie
ROD „Zie lo na Do li na” w No wej Ru dzie”
ROD „Do lin ka” w Szcze ci nie
ROD „Gór nik” w Ryb ni ku
ROD „So sen ka” w Ła pach
ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu

§ 2
Lau re ato wi kon kur su ROD „Sło necz nik” w Iła wie na da -

je ty tuł: „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku
2010” i przy zna je pu char Pre ze sa KR, dy plom, ta bli cę
oko licz no ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści
6000 zł.

§ 3
Na stę pu ją cym lau re atom kon kur su:
ROD „Ks. K. Nie sio łow skie go” w Ple sze wie
ROD „Prze my sła wa” w Ro goź nie
ROD „Po święt ne” we Wro cła wiu
ROD „Przy le sie” w Sul nów ku
ROD im. Flo ria na Cey no wy w Wej he ro wie
ROD im. 1000-le cia Pol ski w Człu cho wie
ROD „Flo ra” w Ża rach
ROD „Wir nik” w War sza wie
ROD „Zie lo na Do li na” w No wej Ru dzie”
ROD „Do lin ka” w Szcze ci nie
ROD „Gór nik” w Ryb ni ku
ROD „So sen ka” w Ła pach
ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu

na da je ty tuł: „ROD Ro ku 2010” i przy zna je dy plo my,
pu cha ry, ta bli ce oko licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne
w wy so ko ści 4000 zł.

§ 4
Na stę pu ją cym ROD na da je ty tuł: „ROD Ro ku

2010” w po szcze gól nych dzie dzi nach:

ROD „Re laks” w Obor ni kach – „ROD Ro ku 2010 
w dzie dzi nach: Dzia łal ność sta tu to wa, In we sty cje i re -
mon ty in fra struk tu ry ROD, Za go spo da ro wa nie ROD,
Dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi ska, Bez pie czeń -
stwo w ROD”

ROD „Re laks” w Ole śnie – „ROD Ro ku 2010 w dzie -
dzi nach: Dzia łal ność oświa to wa, In we sty cje i re mon ty in -
fra struk tu ry ROD, Za go spo da ro wa nie dzia łek, Dzia łal -
ność na rzecz ochro ny śro do wi ska, Bez pie czeń stwo 
w ROD”

ROD „R. Trau gut ta” w El blą gu – „ROD Ro ku 2010 
w dzie dzi nach: In we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry ROD,
Za go spo da ro wa nie ROD, Dzia łal ność na rzecz ochro ny
śro do wi ska, Bez pie czeń stwo w ROD”

ROD „Ce ra mik” we Wło cław ku – „ROD Ro ku 2010 
w dzie dzi nach: Dzia łal ność oświa to wa, Za go spo da ro wa -
nie ROD, Za go spo da ro wa nie dzia łek, Dzia łal ność na
rzecz ochro ny śro do wi ska, Bez pie czeń stwo w ROD”

ROD „No wa lij ka” w Go rzo wie Wlkp. – „ROD Ro ku
2010 w dzie dzi nach: In we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry
ROD, Dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi ska, Bez pie -
czeń stwo w ROD”

ROD „Wy po czy nek Gór ni ka” w Cho rzo wie – „ROD
Ro ku 2010 w dzie dzi nach: In we sty cje i re mon ty in fra -
struk tu ry ROD, Dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi -
ska”

ROD „Se nior” w No wym Są czu – „ROD Ro ku 2010 
w dzie dzi nie: Bez pie czeń stwo w ROD” i przy zna je dy -
plo my, pu cha ry, ta bli ce oko licz no ścio we oraz na gro dy
pie nięż ne w wy so ko ści 3000 zł. 

War sza wa, dnia 21 lip ca 2010 r.

WI CE PRE ZES 
/-/ Antoni KOSTRZEWA

Pre zes 
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust. 1 sta tu tu PZD
od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym
na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz -

jem czej PZD w (…) z dnia (…), (syn. akt: (…)) (…) w

spra wie po zba wie nia C i D małż. XY człon ko stwa i pra -
wa użyt ko wa nia dział ki nr (…) w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym (…) w (…) .

XII. Z działalnoÊci Krajowej Komisji Rozjemczej

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z tre ścią cyt. wy żej § 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 sze go 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 je dy nie w sy tu acji, gdy któ ra kol wiek
z wy mie nio nych prze sła ne zo sta nie speł nio na, przy czym
po da nie o zło że nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym po -
win no zwie rać ta kie za rzu ty wo bec pra wo moc ne go orze -
cze nia ko mi sji roz jem czej, któ re sta no wią o na ru sze niu
prze pi sów obo wią zu ją cych w Związ ku.

Szcze gó ło wa ana li za zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo -
do we go w spra wie nie da je pod sta wy do stwier dze nia ist -
nie nie któ rej kol wiek z wy ma ga nych prze sła nek do
sku tecz ne go za skar że nia pra wo moc ne go orze cze nia Okrę -
go wej ko mi sji Roz jem czej w (…).

Skar żą ca CXY wno sząc po da nie o zło że nie skar gi w try -
bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na
przed mio to we orze cze nie OKR w (…), twier dzi ła, że
utrzy ma nie przez OKR w mo cy orze cze nia ko mi sji roz -
jem czej ROD (…) od da la ją ce go od wo ła nie od uchwał za -
rzą du ROD po zba wia ją cych ją i jej mał żon ka DXY
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki  jest nie obiek -

tyw ne i krzyw dzą ce. W oce nie skar żą cej, pod ję cie przez
za rząd tak do tkli wej de cy zji jest ze mstą pre ze sa za rzą du
ROD na zło że nie przez nią re zy gna cji z peł nio nej spo łecz -
nie, przez okres (…) lat, funk cji człon ka za rzą du ROD.
Twier dzi ła przy tym, że nie po sia da żad nych za dłu żeń wo -
bec ROD, a wręcz od wrot nie, to za rząd ROD za le ga z za -
pła tą na jej rzecz kwo ty (..) zł. za wy ko na ne czyn no ści
wy ni ka ją ce z uchwa ły za rzą du nr (…) z dnia (…) i że nie
bę dzie po raz ko lej ny „…uisz czać su mę wy my ślo ną przez
Pa na ( …), któ ra jest pię cio krot ną już na leż no ścią w sto -
sun ku do fak tycz nej obo wią zu ją cej w (… r) tj. kw. (…)
zł”. Za rzu ci ła Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej na ru sza nie
obo wią zu ją cej pro ce du ry roz jem czej w to ku po stę po wa nia
od wo ław cze go.

Z do ku men ta cji zgro ma dzo nej w spra wie wy ni ka, że za -
rząd ROD już w (… r.) wy mie rzył skar żą cej ka rę po rząd -
ko wą – upo mnie nie (uchwa ła za rzą du ROD nr (…) z dnia
(…) ) w związ ku z nie uisz cza niem na leż nej skład ki człon -
kow skiej za (…) i in nych opłat na rzecz ogro du uchwa lo -
nych przez wal ne ze bra nie w dniu (…). W wy ni ku
wsz czę te go po stę po wa nia od wo ław cze go, uchwa ła za rzą -
du ROD o wy mie rze niu skar żą cej ka ry po rząd ko wej, zo -
sta ła utrzy ma na w mo cy. Rów nież po da nie skar żą cej o
wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej od orze cze nia Okrę go wej ko mi sji
Roz jem czej w (…) z dnia (…) r. zo sta ło uzna ne za nie -
uza sad nio ne (od mo wa zło że nia skar gi w try bie nad zwy -
czaj nym z dnia (…)). W od mo wie wsz czę cia po stę po-
wa nia w try bie nad zwy czaj nym wska za no na zgod ne z
obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi we wnątrz związ ko wy i i sku -
tecz ne wy mie rze nie skar żą cej ka ry po rząd ko wej w związ -

PRZE WOD NI CZĄ CA
KRA JO WEJ KO MI SJI ROZ JEM CZEJ
POL SKIE GO ZWIĄ KU DZIAŁ KOW CÓW

War sza wa  dnia (…)

P. C i D małż. XY

Sygn. akt:  KKR – (…)
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ku z nie uisz cza niem skład ki człon kow skiej na leż nej za
(…) rok. Wska za no rów nież na brak pod staw praw nych
do jed no stron ne go przez skar żą cą kom pen so wa nia na leż -
no ści z ty tu łu skład ki człon kow skiej z ewen tu al ny mi za -
dłu że nia mi ROD wo bec skar żą cej. Mi mo usta leń
od zwier cie dlo nych w przed mio to wej od mo wie, a do ty -
czą cych nie uisz cza nia na leż nych opłat za (…) r. oraz mi -
mo ko lej nych we zwań do za pła ty, skar żą ca nie do ko na ła
za pła ty na leż nych kwot i na dal upo rczy wie twier dzi ła, że
zo bo wią za nie nie ist niej al bo wiem to za rząd ROD po zo -
sta je jej dłuż ny kwo tę (…) zł.

Ana li za zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo do we go w ni -
niej szej spra wie da je pod sta wy do stwier dze nia, że skar -
żo ne orze cze nie OKR w (…) z dnia (…) od da la ją ce
od wo ła nie od orze cze nia ko mi sji roz jem czej ROD (…) z
dnia (…) , (sygn. akt:…)), a tym sa mym utrzy mu ją ce w
mo cy uchwa łę za rzą du ROD nr (…) z dnia (…) o po zba -
wie niu człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, nie jest
do tknię te wa dą praw ną, zaś za rzu ty za war te w po da niu
skar żą cej o wsz czę ciu po stę po wa nia w try bie nad zwy czaj -
nym, nie za słu gu ją na uwzględ nie nie. 

Skar żą ca mi mo twier dze nia, że nie ma wo bec ROD (…)
żad nych zo bo wią zań z ty tu łu skład ki człon kow skiej i in -
nych opłat na leż nych za (…) rok nie przed ło ży ła żad ne go
do wo du po twier dza ją ce go ure gu lo wa nie po wsta łe go za -
dłu że nia. Ta kie go do wo du nie mo że sta no wić ewen tu al ne
ist nie nie za dłu że nia ROD wo bec skar żą cej, al bo wiem
kom pen sa ta zo bo wią zań skar żą cej z zo bo wią za nia mi
ROD mo gła by na stą pić tyl ko w sy tu acji ist nie nia udo ku -
men to wa ne go zo bo wią za nia ROD i za zgo dą obu stron.
Wska zy wa ne przez skar żą cą za dłu że nie ROD do tych czas
nie zo sta ło pra wi dło wo udo ku men to wa ne przez skar żą cą
i nie by ło przed mio tem po stę po wa nia kom pen sa cyj ne go.
Skar żą ca bo wiem nie pod pi sa ła ani wy ma ga nej umo wy o
dzie ło, ani też ra chun ku za wy ko na nie pra cy tj. do ku men -
tów sta no wią cych pod sta wę do wy pła ty wy na gro dze nia.

A prze cież tyl ko ta kie udo ku men to wa nie zo bo wią zy wa -
ło by za rząd ROD do za pła ty żą da ne go wy na gro dze nia,
bądź też mo gło by sta no wić pod sta wę za rzą do wi ROD do
ewen tu al nej kom pen sa ty z za dłu że niem skar żą cej. W kon -
kret nym za tem przy pad ku na le ży przy jąć, ze skar żą ca nie
do ko na ła za pła ty na leż nych za 2006 r. opłat na rzecz ROD
przez co na ru szy ła i to w spo sób ra żą cy § 36 sta tu tu PZD
skut ku ją cy po zba wie niem człon ko stwa i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki.

Od no sząc się do za rzu tu skar żą cej o na ru sze niu przez
Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą pro ce du ry obo wią zu ją cej
w Związ ku na le ży stwier dzić, że po stę po wa nie od wo ław -
cze jak też wy da ne orze cze nie w spra wie – nie bu dzi za -
strze żeń. Je dy nie, co za słu gu je na pod kre śle nie, to
bez za sad ne roz sze rze nie tre ści orze cze nia okre śla ją ce go
ka rę wy mie rzo ną przez za rząd ROD o da ne do ty czą ce
kwot złu dze nia, acz kol wiek treść przed mio to wa nie ma
wpły wu na sen ten cje orze cze nia. Nie wy so kość bo wiem
za dłu że nia lecz upo rczy we i dłu go trwa łe  uchy la nie się od
uisz cze nia skład ki człon kow skiej i in nych na leż nych opłat
sta no wi pod sta wę do wy mie rze nia tak do tkli wej ka ry ja ką
jest po zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział -
ki. Na le ży przy tym wska zać, że w myśl § 42 re gu la mi nu
ROD w związ ku z § 15 ust. 1 pkt 7 sta tu tu PZD w przy pad -
ku nie opła ce nia w przy pi sa nym ter mi nie skład ki człon -
kow skiej i in nych na leż nych opłat za rząd ROD
obo wią za ny jest do na li cze nia od se tek usta wo wych za
zwło kę.

Re asu mu jąc po wyż sze, po szcze gó ło wej ana li zie do ku -
men ta cji roz jem czej zgro ma dzo nej w spra wie stwier dzam,
że nie zna la złam pod staw do za kwe stio no wa nia  skar żo -
ne go, pra wo moc ne go orze cze nia Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej w związ ku z czym 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.

Prze wod ni czą ca
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ mgr Ol ga Ochry


