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Prezes PZD do I Prezesa Sàdu Najwy˝szego

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W związ ku z po wo ła niem Pa na na sta no wi sko Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, w imie niu ca łej spo -

łecz no ści pol skich dział kow ców zrze szo nych w na szym Związ ku, pra gnę prze słać na Pa na rę ce ser decz ne gra -
tu la cje z oka zji ob ję cia urzę du. Pań ski do ro bek i do świad cze nie wy ni ka ją ce z 40 lat pra cy w za wo dzie sę dzie go,
w tym po nad 20 lat w Są dzie Naj wyż szym, świad czy do bit nie, iż sę dzio wie Są du Naj wyż sze go – wy su wa jąc
Pań ską kan dy da tu rę, oraz Pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski – po wo łu jąc Pa na na to sta no wi sko, do ko na li wy -
bo ru, któ ry spra wi, iż pol ski wy miar spra wie dli wo ści jesz cze le piej bę dzie słu żył pol skie mu spo łe czeń stwu.

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
Ob ję cie przez Pa na naj waż niej szej funk cji w pol skim są dow nic twie człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców przy ję li z na dzie ją jesz cze z in ne go po wo du, szan sy na zmia nę de cy zji o 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. Pań ski po przed nik na sta no wi sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, prof. Lech Gar doc ki, tuż przed za koń cze niem swo jej ka den cji skie ro wał bo wiem
wnio sek, któ re go skut kiem - w po wszech nej wśród dział kow ców opi nii - jest pod wa że nie ich praw na by tych
oraz ist nie nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce. Kie ru jąc się kon tro wer syj ny mi i czy sto teo re tycz -
ny mi prze słan ka mi, nie uwzględ nia jąc re aliów, w ja kich funk cjo nu ją ogro dy dział ko we w Pol sce oraz tra dy -
cji ma ją ce go po nad 110 lat pol skie go ru chu dział ko we go, prof. Lech Gar doc ki po sta wił pod zna kiem za py ta nia
bez pie czeń stwo in te re sów mi lio na pol skich ro dzin oraz ist nie nie 5000 ogro dów. Nic więc dziw ne go, iż ta kon -
tro wer syj na ini cja ty wa spo tka ła się z po wszech nym sprze ci wem dział kow ców. Po twier dza go po nad 1800 li -
stów zbio ro wych i pe ty cji z ogro dów, re pre zen tu ją cych głos kil ka set ty się cy użyt kow ni ków dzia łek.
Dział kow cy ape lo wa li w nich do Pre ze sa L. Gar doc kie go o po now ne roz wa że nie pod ję tej de cy zji, jed nak do
dnia dzi siej sze go nie do cze ka li się żad nej od po wie dzi.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Jak wspo mnia łem już wcze śniej, ob ję cie przez Pa na funk cji Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wla ło

w ser ca dział kow ców na dzie ję na lep sze ju tro. Dla te go skła da jąc na Pa na rę ce gra tu la cje w ich imie niu, po -
zwa lam so bie zwró cić się do Pa na o roz wa że nie moż li wo ści cof nię cia wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wnio sku, któ ry oso by naj bar dziej za in te re so wa -
ne spra wą, czy li bli sko mi lion pol skich dział kow ców, po strze ga ją ja ko ini cja ty wę szko dli wą spo łecz nie, bo bez -
po śred nio go dzą cą w ich pra wa do dzia łek i oraz w bez pie czeń stwo praw ne ich ogro dów.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Prof. Stanisław Dąbrowski

PREZES
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 18 października 2010 r.

Eugeniusz Kondracki
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat człon ko wie Kra jo wej

Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, na czel ne go or ga nu kon tro l ne go
Związ ku skła da jąc gra tu la cje z oka zji po wo ła nia na urząd
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go po zwa la ją so bie
zwró cić się z proś bą, aby ko rzy sta jąc z za pi su art. 31 ust.
2 Usta wy o Try bu na le Kon sty tu cyj nym wy co fał Pan
wnio sek za war ty w pi śmie pro ce so wym znak: BSA 
I -4110-1/10 z dnia 6.09.2010 r. skie ro wa nym do Try bu -
na łu przez swo je go po przed ni ka w spra wie orze cze nia nie -
zgod no ści ca łej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro-
dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Wnio sek, któ ry do dat ko wo po now nie na ru sza za sa dę le -
ga li zmu obo wią zu ją cą każ dy or gan Pań stwa. Pa na po -
przed nik wy stą pił nie o zba da nie zgod no ści usta wy 
z Kon sty tu cją, lecz o orze cze nie nie zgod no ści usta wy 
z Kon sty tu cją RP.

Skie ro wa ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek sy -
gno wa ny przez Pa na po przed ni ka w oce nie dział kow ców
jest kla sycz nym za prze cze niem usta wo wej za sa dy, że ist -
nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych sta no -
wi prze jaw pań stwo wej po li ty ki w za spo ka ja niu po trzeb
oby wa te li.

Pol scy dział kow cy na wieść, że Pa na po przed nik po sta -
no wił naj pierw za skar żyć sześć ar ty ku łów, a po tem ca łość
usta wy o ROD za czę li słać, w tym rów nież do Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, li sty, sta no wi ska czy re -
zo lu cje w obro nie nie na ru szal no ści za pi sów na szej
usta wy. Wie dzę w tym za kre sie moż na do kład nie po znać
za po zna jąc się cho ciaż by ze stro ną in ter ne to wą na sze go
Związ ku. Z wy stą pień tych pły nie go rycz i roz ża le nie spo -
so bem po stę po wa nia or ga nu w od nie sie niu do pra wie mi -
lio no wej spo łecz nej or ga ni za cji dzia ła ją cej z wła snej wo li,
a nie z ja kie go kol wiek na ka zu.

Nie wol no bo wiem do pu ścić do li kwi da cji oby wa tel -
skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go, aby pod ha słem
„przy zwo itej le gi sla cji” wy ga sić do tych cza so we pra wa
dział kow ców do dzia łek i ogro dów, któ re bu do wa li od
pod staw, prak tycz nie z ni cze go. By ły to w zde cy do wa nej
więk szo ści te re ny przez ni ko go nie chcia ne, ugo ry czy nie -
użyt ki, któ re po wie lu la tach cięż kiej pra cy kil ku po ko leń
dział kow ców przy wró co ne zo sta ły przy ro dzie i lo kal nym

spo łecz no ściom na szych miast. Ogro dy dział ko we to
miej sce, gdzie au ten tycz nie roz wi ja się de mo kra cja i po -
czu cie od po wie dzial no ści za wspól ny ma ją tek. Dział ki 
w nich zlo ka li zo wa ne to oa zy spo ko ju i ak tyw ne go wy -
po czyn ku oraz co war to pod kre ślić tak że po moc eko no -
micz na dla ro dzin dział ko wych.

Nie po tra fi my zro zu mieć dla cze go to co do bre, spraw -
dzo ne i ak cep to wa ne przez dział kow ców po stę pu ją cych
zgod nie z pra wem związ ko wym, chce się zbu rzyć czy
wręcz znisz czyć.

We wnio sku aż roi się od po ję cia spra wie dli wość spo -
łecz na, ale my tej spra wie dli wo ści ja koś nie mo że my doj -
rzeć bo wiem jest ona sto so wa na w za leż no ści od oko-
licz no ści. Wnio sko daw ca nie mo że zro zu mieć przy mu so -
wej przy na leż no ści do Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
ale rów no cze śnie nie do strze ga ni cze go na gan ne go w ta -
kiej przy na leż no ści do in nych or ga ni za cji ta kiej jak np. do
Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go, gdzie by nie być uzna -
nym za kłu sow ni ka trze ba obo wiąz ko wo być my śli wym.
Czy ma my ro zu mieć, że na sze kry te ria są gor sze od tych
obo wią zu ją cych w in nych or ga ni za cjach. Ja koś trud no
nam zro zu mieć tą lo gi kę.

Za sta na wia nas dla cze go wnio sko daw ca z ta ką lu bo ścią
pa stwi się nad po bie ra niem skła dek przez nasz Zwią zek 
a nie do strze ga, że każ dy kto chce być człon kiem ja kiej -
kol wiek or ga ni za cji spo łecz nej czy par tii po li tycz nej też
mu si je pła cić. Co u in nych jest do bre czy po praw ne u nas
w Związ ku od ra zu jest na gan ne i o zgro zo nie zgod ne 
z Kon sty tu cją RP.

Sza now ny Pa nie!
Pol scy dział kow cy zrze sze ni z wła snej wo li w Pol skim

Związ ku Dział kow ców są oby wa te la mi na sze go kra ju 
i ma ją ta kie sa me pra wa jak wszy scy, a tym cza sem na sza
spo łecz ność dział ko wa trak to wa na jest jak zło, nie mal jak
in sekt, któ ry trze ba znisz czyć.

To nasz Zwią zek z Kra jo wą Ra dą na cze le stoi na stra -
ży ist nie nia pol skie go ogrod nic twa i jest dla nas wszyst -
kich człon ków PZD praw dzi wą, a jak się nie ste ty oka zu je
rów nież je dy ną ochro ną.

Dział kow cy w swo ich bar dzo licz nych wy stą pie niach
do przed sta wi cie li wła dzy pu blicz nej bro nią usta wy o ro -

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na w War sza wie

Sza now ny Pan
Sta ni sław Dą brow ski
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

I. PREZYDENT RP POWOŁAŁ NOWEGO 
I PREZESA SÑDU NAJWY˚SZEGO
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dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku nie
dla za sa dy, nie dla te go, że chcą te go róż ne na sze sta tu to -
we or ga ny, ale dla te go, że w cią gu tych 5 lat spraw dzi ła się
w co dzien nej prak ty ce.

Bro nią jej i bro nić bę dą, bo jest ona po trzeb na nie tyl ko
nam dział kow com, ale rów nież ca łe mu spo łe czeń stwu.
Za bez pie cza one na sze ogro dy i na sze dział ki przed roz -
gra bie niem nie na ce le pu blicz ne, ale na zwy czaj ne ko -
mer cyj ne.

Wnio sko daw ca za po mniał, że ogrod nic two w Pol sce ma
po nad wie ko wą tra dy cję, za wsze by ło miej scem wy po -
czyn ku dla nie za moż nych lu dzi po tru dach dnia co dzien -
ne go, bo na in ny ich nie stać oraz sta no wi ło i na dal
sta no wi dla wie lu dział ko wych ro dzin źró dło za si la nia

czę sto bar dzo skrom nych bu dże tów do mo wych. Cią głe
zmie rza nie do zmia ny do brze funk cjo nu ją cej Usta wy 
o ROD a ostat nio na wet do uzna nia jej za nie kon sty tu cyj -
ną w od bio rze nie tyl ko dział kow ców, jest dzia ła niem jaw -
nie już te raz wy mie rzo nym prze ciw ko na sze mu Związ-
ko wi, w któ re go sze re gach jest mi lion Oby wa te li, któ rzy
chcie li by się wresz cie do cze kać sta bi li za cji, spo ko ju 
i moż li wo ści wy peł nia nia swo ich związ ko wych po win no -
ści oraz upra wia nia swo ich dzia łek.

Ni żej pod pi sa ni człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej PZD re asu mu jąc zwra ca ją się do Pa na Pre ze sa o wy -
co fa nie wnio sku skie ro wa ne go przez Pa na po przed ni ka
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go dla do bra su we re na wła -
dzy pań stwo wej.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

Rów no cze śnie po zwa la my so bie na sze sta no wi sko prze słać tak że do wia do mo ści:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Mar szał ka Se na tu RP,
– Mar szał ka Sej mu RP,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ol gierd Kau nas -Kow nac ki

Prze wod ni czą cy
/-/ Ma ria Fojt

Se kre tarz
/-/ Je rzy Jak soń

Człon ko wie: 

/-/ Sta ni sław Bu rzyń ski
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

/-/ Ry szard Do rau

/-/ Mie czy sław Gór ski
/-/ Krzysz tof Kap ciak

/-/ Wło dzi mierz Le śnie row ski

/-/ Ka zi mierz Pa bian
/-/ Hen ryk To ma szew ski

/-/ Do ro ta Ze rba

War sza wa, 20 paź dzier ni ka 2010 r.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W imie niu dwu dzie stu dwóch ty się cy pod la skich dział -

kow ców skła da my Pa nu wy ra zy sza cun ku i uzna nia oraz
gra tu la cje z oka zji ob ję cia sta no wi ska Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go. Wy bór Pa na oso by na to sta no wi -
sko wy ni ka z ogro mu wie dzy, do świad cze nia i

prze świad cze nia za rów no sę dziów SN jak i Pre zy den ta
RP, że jest Pan czło wie kiem god nym peł nie nia tej naj wyż -
szej funk cji w na szym sadow nic twie, do by cia naj wyż -
szym au to ry te tem w dzie dzi nie są dow nic twa.

Ob ję cie przez Pa na tej funk cji na si dział kow cy przy ję li
z na dzie ją i opty mi zmem, gdyż ostat nie mie sią ce pra cy

Okrę go wy Za rząd PZD w Bia łym sto ku

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
Prof. Sta ni sław Dą brow ski
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Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy

Pan Pro fe sor 
Sta ni sław Dą brow ski
Pierw szy Pre zes Sa du Naj wyż sze go

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W związ ku z po wo ła niem Pa na Pro fe so ra na sta no wi sko

Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, w imie niu dział -
kow ców i użyt kow ni ków dzia łek w Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych okrę gu byd go skie go, skła da my Pa nu
ser decz ne gra tu la cje z oka zji ob ję cia naj wyż sze go urzę du
pol skie go wy mia ru spra wie dli wo ści. Z otu chą i za ufa niem

gra tu la cje na sze łą czy my z ży cze nia mi wy peł nia nia przy -
ję tych na sie bie tru dów i obo wiąz ków, w po czu ciu peł nej
sa tys fak cji w wy ko ny wa niu po wie rzo ne go w Pa na rę ce
man da tu za ufa nia.

Fakt ob ję cia przez Pa na Pro fe so ra funk cji Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go przyj mu je my z na dzie ją i wia -
rą na da nie szan sy pol skim dział kow com, po przez roz wa -

pe ten cje, gdyż oba wnio ski do TK nie do ty czą zba da nia
zgod no ści z Kon sty tu cją RP, lecz za wie ra ją żą da nie - orze -
cze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP.

Ini cja ty wa po przed nie go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, we dług nas, jest szko dli wa spo łecz nie, gdyż
od bie ra dział kow com na by te przez la ta pra wa i nie
uwzględ nia re aliów, w ja kich funk cjo nu ją ogro dy dział -
ko we, a w za mian nic nie da je.

W na szym od czu ciu ini cja ty wa ta ma cha rak ter nie ty le
praw ny co po li tycz ny. Spo tka ła się ona z po wszech nym
obu rze niem nie tyl ko dział kow ców, ale i czę ści pra sy. Stąd
też ty sią ce pro te stów pły ną cych do Są du Naj wyż sze go,
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Pre zy den ta RP, Mar szał ka
Sej mu, Pre mie ra i po słów.

Pol scy dział kow cy wraz z ro dzi na mi sta no wią gru pę 3
- 4 mln oby wa te li na sze go kra ju. A więc ok. 10 % na sze -
go spo łe czeń stwa. W związ ku z tym ja wi się py ta nie: Czy
ta gru pa lu dzi ma po zo stać po za nur tem ży cia spo łecz ne -
go w kra ju ? Czy moż na utrud niać im i tak trud ne ży cie?
My zna my od po wie dzi na te i wie le in nych py tań zwią za -
nych z ogrod nic twem dział ko wym i Pol skim Związ kiem
Dział kow ców. 

Z te go po wo du zwra ca my się do Pa na o prze ana li zo wa -
nie za sad no ści na szych ar gu men tów i ca łej sy tu acji z tym
zwią za nej i wy co fa nie wnio sków do TK z 22 lu te go i 6
wrze śnia 2010 r. Kon tro wer syj ne zmia ny na szej usta wy o
ROD z 8 lip ca 2005 r. nie po win ny prze bie gać z ludz ką
krzyw dą. Wszak to pra wo jest dla lu dzi a nie lu dzie dla
pra wa.

Pa na po przed ni ka za owo co wa ły dwo ma wnio ska mi do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zmie rza ją cy mi do wy eli mi -
no wa nia z obie gu praw ne go sze ściu za pi sów usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (wnio sek z 22 lu te go
2010 r.), a na stęp nie (wnio sek z 6 wrze śnia 2010 r.) ca łej
usta wy o ROD ja ko nie zgod nych z Kon sty tu cją RP. W ten
spo sób prof. Lech Gar doc ki pod wa żył nie tyl ko na sze pra -
wa na by te, ale ist nie nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Ogro dy dział ko we w Pol sce ist nie ją 113 lat. Pierw szy
ogród dział ko wy zo stał za ło żo ny i w peł ni udo ku men to -
wa ny w 1897 r. w Gru dzią dzu pod na zwą „Ką pie le Sło -
necz ne”. Od te go cza su for ma za rzą dza nia i sa me ogro dy
zmie nia ją się, roz wi ja ją. Nie zmie nia się jed nak cel, któ -
re mu słu żą. Jest on od po nad stu lat ta ki sam. Ogro dy
dział ko we są po mo cą so cjal ną lu dziom bę dą cym w słab -
szej kon dy cji fi nan so wej, w trud niej szych wa run kach eko -
no micz nych, miesz ka nio wych, ro dzin nych.

Ogro dy dział ko we prze trwa ły roz bio ry, I i II woj nę
świa to wą, okres mię dzy wo jen ny i de mo kra cję lu do wą.
Do pie ro no wa de mo kra cja, ta praw dzi wa, rę ką prof. Le cha
Gar doc kie go mo że do pro wa dzić do te go, że z pol skiej zie -
mi, z pol skich miast znik ną ogro dy dział ko we i Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Róż ni lu dzie i róż ne or ga ni za cje
sta ra ły się zli kwi do wać ogro dy dział ko we, by mieć swo -
bod ny i ła twy do stęp do te re nów, na któ rych zlo ka li zo wa -
ne są ogro dy dział ko we. Ni ko mu to się nie uda ło. Te raz w
su kurs przy szedł Pa na po przed nik, mo ty wu jąc li kwi da cję
Pol skie go Związ ku Dział kow ców nie speł nie niem norm
kon sty tu cyj nych. Jed nak, w na szym prze ko na niu, ten naj -
wyż szy w kra ju au to ry tet praw ny prze kro czył swo je kom -

Bia ły stok, 4 li sto pa da 2010 r.

Pre zes OZP PZD
/-/ Wie sław Sa wic ki

Se kre tarz OZP PZD
/-/ An drzej Boj ko
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że nie wy co fa nia wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
zło żo ne go przez Pa na po przed ni ka prof. Le cha Gar doc -
kie go, o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze -
ściu ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku (Dz. U. Nr 169, poz.
1419; zm. z 2006 r. Nr 220, póz. 1600 oraz z 2008 r. 
Nr 223, póz. 1475), a na stęp nie wnio sku roz sze rza ją ce go
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy 
o ROD.

Sy tu acja pol skich ro dzin dział ko wych wsku tek zło żo -
ne go za skar że nia cy to wa nej usta wy, sta ła się źró dłem ich
nie po ko ju i obaw o przy szłość ogrod nic twa dział ko we go
w na szym kra ju oraz obaw zwią za nych z za ufa niem do
Pań stwa i za ufa niem do trwa ło ści pol skie go pra wa. Za -
skar żo na usta wa usta no wio na przez Sejm Rzecz po spo li tej
5 lat te mu, za twier dzo na zo sta ła przez Se nat, pod pi sa na
przez Pre zy den ta RP, a wiec na czel ne or ga ny na sze go
Pań stwa re pre zen tu ją ce na ród. Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców uzy skał wpis do Kra jo we go Re je stru Są do we go a sta -
tut PZD zo stał za twier dzo ny orze cze niem są do wym.
Pol scy dział kow cy to w prze wa ża ją cej mie rze lu dzie star -

si, głów nie eme ry ci i ren ci ści, a tak że lu dzie nie za moż ni.
Od wie lu już lat, od po cząt ków zmian ustro jo wych na -
szym kra ju, ci wła śnie dział kow cy zmu sze ni są bro nić
swo ich praw przed ko lej ny mi za ku sa mi po li ty ków. Tym
ra zem nie po kój nasz za sia ny zo stał przez Pa na po przed ni -
ka. Nie prze ma wia ją do nas uży te przez prof. Le cha Gar -
doc kie go ar gu men ty. Swo je zda nie wy ra ża li śmy w prze -
sy ła nych na je go rę ce pro te stach w tej spra wie.

Obro na na szych praw jest dla nas, zwy kłych lu dzi ogro -
dów dział ko wych, obro ną przed ode bra niem nam god no -
ści, ode bra niem nam praw usta no wio nych przez Pol skie
Pań stwo, obro ną praw do na szych skrom nych dzia łek 
i moż li wo ści ko rzy sta nia z nich.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Bar dzo li czy my na Pa na za in te re so wa nie się pro ble mem

przy szło ści pol skich ro dzin dział ko wych. Z na dzie ją i wia -
rą zwra ca my się do Pa na o roz wa że nie moż li wo ści wy co -
fa nia wnio sków zło żo nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
RP za skar ża ją cych za pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

W imie niu Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Byd gosz czy

Z wy ra za mi sza cun ku

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

Byd goszcz, 25 paź dzier ni ka 2010 r.

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

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
Prof. Sta ni sław Dą brow ski
War sza wa 

Pre zes OZ PZD
/-/ Bar ba ra Ko kot

W związ ku z po wie rze niem Pa nu sta no wi ska Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go pra gnie my, w imie niu
dział kow ców okrę gu zie lo no gór skie go, prze ka zać gra tu la -
cje oraz ży cze nia suk ce sów za wo do wych i sa tys fak cji 
z ich osią ga nia.

Je ste śmy prze ko na ni, że pod Pa na kie row nic twem pol -
ski wy miar spra wie dli wo ści uspraw ni swo ją dzia łal ność,
a cie szą nas za po wie dzi, iż za mie rza Pan ko rzy stać z sze -
ro ko ro zu mia nej współ pra cy i kon sul ta cji, co za wsze do -
brze słu ży każ dej ini cja ty wie ma ją cej na ce lu do ko -
ny wa nie zmian. Szcze rze ży czy my po wo dze nia.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Dział kow cy z okrę gu zie lo no gór skie go przy ję li fakt ob -

ję cia przez Pa na funk cji Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go z za do wo le niem, ale i z na dzie ją, że mi mo wie lu

roz licz nych spraw, ja ki mi przyj dzie się Pa nu zaj mo wać,
ze chce Pan życz li wie i obiek tyw nie po pa trzeć na spra wy,
któ re nas bo lą.

Na sza na dzie ja wią że się z szan są na zmia nę de cy zji 
o za skar że niu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, ja ką do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zło żył Pa na po -
przed nik, prof. Lech Gar doc ki. By li śmy i je ste śmy tą
de cy zją zbul wer so wa ni nie tyl ko dla te go, że uzna nie nie -
kon sty tu cyj no ści usta wy na stą pi ło po pię ciu la tach jej
funk cjo no wa nia, ale tak że dla te go, że przez de cy zję tę
utra ci li śmy po czu cie sta bi li za cji i pew no ści praw, ja kie
na by li śmy przez kil ka dzie siąt lat funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych.

Nie je ste śmy. Pa nie Pro fe so rze, w więk szo ści ludź mi
mło dy mi – prze ciw nie, to też nie stać nas na cią głe utarcz -
ki i wal kę o utrzy ma nie ogro dów, któ re dla wie lu lu dzi
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trze cie go wie ku sta no wią je dy ną moż li wość ak tyw no ści 
i kon tak tów z in ny mi. Nie chce my też być cią głym przed -
mio tem prze tar gów, prze pro wa dza nych z po wo dów po li -
tycz nych czy ko mer cyj nych.

Ma my głę bo ką na dzie ję, że ze chce Pan po dzie lić nasz
po gląd o spo łecz nej szko dli wo ści wnio sku skie ro wa ne go
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i ma my też na dzie ję, że
ze chce Pan roz wa żyć moż li wość je go cof nię cia.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze
/-/ 9 pod pi sów

Zie lo na Gó ra, 22 paź dzier ni ka 2010 r. 

Okrę go wy Za rząd PZD w Szczaw nie Zdrój

Sza now ny Pan
Pro fe sor Sta ni sław Dą brow ski 
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W związ ku z po wo ła niem Pa na na sta no wi sko Pierw -

sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w imie niu dział kow ców
okrę gu su dec kie go skła dam Pa nu ser decz ne gra tu la cje 
z oka zji ob ję cia te go urzę du oraz ży czę wszel kiej sa tys -
fak cji w wy ko ny wa niu po wie rzo ne go Pa nu man da tu.

Pa nie Pre ze sie!
Z dniem ob ję cia przez Pa na naj wyż sze go urzę du w pol -

skim są dow nic twie dział kow cy okrę gu su dec kie go ży wią
głę bo ką na dzie ję na zmia nę de cy zji pań skie go po przed ni -
ka - pro fe so ra Le cha Gar doc kie go o skie ro wa niu wnio sku
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, a na stęp nie wnio sku
roz sze rza ją ce go i jed no cze śnie wnio sku al ter na tyw ne go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Z uza sad nie nia tych wnio sków wy ni ka re al ne za gro że -
nie dla dal sze go ist nie nia i roz wo ju pol skich ro dzin nych
ogro dów dział ko wych a tak że za gro że nie utra ty praw na -
by tych przez dział kow ców i Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców z jed no cze snym po zba wie niem pra wa do od szko -
do wań.

Ten stan rze czy dział kow cy okrę gu su dec kie go oce nia -
ją ja ko dą że nie naj wyż sze go au to ry te tu wła dzy są dow ni -

czej do wy łą cze nia ich oraz Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców ja ko pod mio tów z Kon sty tu cyj nej ochro ny praw na -
by tych oraz ochro ny pra wa wła sno ści.

Dla te go ini cja ty wie tej sprze ci wi li się dział kow cy pol -
scy. W tej spra wie dział kow cy okrę gu su dec kie go wy sto -
so wa li do Pa na po przed ni ka po nad 100 wy stą pień 
w po sta ci ape li, sprze ci wów, pro te stów, sta no wisk oraz li -
stów. Dział kow cy zwra ca li się z go rą cym ape lem do Pre -
ze sa Pa na Le cha Gar doc kie go o po now ne roz wa że nie
pod ję tej de cy zji i wy co fa nie wnio sków, któ re po strze ga ją
ja ko ini cja ty wę wy so ce szko dli wą spo łecz nie dla mi lio -
no wej spo łecz no ści dział ko wej. Jed nak że ich wy stą pie nia
zo sta ły prze mil cza ne bo wiem nie otrzy ma li żad nej od po -
wie dzi.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Zwra cam się do Pa na w imie niu 58 ty się cy dział kow -

ców okrę gu su dec kie go pro sząc o roz wa że nie moż li wo -
ści wy co fa nia wnio sków zło żo nych do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, a tym sa mym o przy wró ce nie dział kow -
com na dziei i wia ry w trwa łość do tych cza so wych roz wią -
zań praw nych, któ re ich sa tys fak cjo nu ją i po zwa la ją na
spo koj ne ko rzy sta nie z na by tych praw do dzia łek i na kul -
ty wo wa nie po nad 100-let niej tra dy cji pol skie go ogrod nic -
twa dział ko we go.

Z po wa ża niem

Pre zes OZ PZD
/-/ mgr Win cen ty Ku lik 

Szczaw no Zdrój, 22 paź dzier ni ka 2010 r. 
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W związ ku z po wo ła niem Pa na na urząd Pierw sze go

Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP, Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le skła da
Pa nu w imie niu 16, 5 ty sią ca człon ków Związ ku i ich ro -
dzin użyt ku ją cych dział ki w ogro dach na sze go okrę gu
szcze re i ser decz ne gra tu la cje.

Pa nie Pre ze sie!
Po wo ła nie Pa na na ten urząd dział kow cy oraz człon ko -

wie Or ga nów sa mo rzą do wych na sze go okrę gu przy ję li 
z za do wo le niem i na dzie ją, że po now nie roz wa ży Pan za -
sad ność wnie sio ne go 6 wrze śnia 2010 ro ku do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go wnio sku pod wa ża ją ce go Kon sty tu cyj -
ność Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku. Do ce nia jąc Pań ski do ro bek i wie lo let -
nie do świad cze nie praw ni cze ser decz nie o to w imie niu
dział kow ców pro si my. Dla na szej spo łecz no ści dział ko -
wej obo wią zu ją ca Usta wa o ROD jest naj waż niej szym ak -
tem praw nym, bo wiem umoż li wia ona dział kow com
spo koj nie ko rzy stać ze swo ich dzia łek w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. W oce nie dział kow ców i sa mo rzą dów
na sze go Okrę gu wnio sek skie ro wa ny do Try bu na łu Kon -

sty tu cyj ne go jest ni czym in nym jak pró bą dra stycz ne go
osła bie nia po zy cji praw nej ogro dów i dział kow ców oraz
ubez wła sno wol nie nie na sze go Związ ku. Kwe stio no wa ne
we wnio sku skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
praw ne unor mo wa nia w za kre sie funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych pod wa ża ją kon sty tu cyj ną za sa dę ochro -
ny praw słusz nie na by tych przez dział kow ców.

Przed mio tem wnio sku nie jest w isto cie kwe stia kon sty -
tu cyj no ści usta wy, ale pró ba pod wa że nia i do pro wa dze -
nia do ra dy kal nej zmia ny obec nej kon cep cji funk cjo no-
wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, ja ko urzą dzeń
uży tecz no ści pu blicz nej pro wa dzo nych i za rzą dza nych
przez usta wo wo po wo ła ny do te go sa mo rząd sa mych
dział kow ców. Kon cep cji, któ ra wy ni ka z po nad stu let niej
pol skiej i eu ro pej skiej tra dy cji i w któ rej obro nie wy po -
wie dzia ło się po nad 620 ty się cy dział kow ców.

Wy ra ża my na dzie ję i prze ko na nie, że proś ba na sza ze
stro ny Pa na Pre ze sa spo tka się ze zro zu mie niem dla do bra
pra wie mi lio no wej rze szy człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i po dej mie Pan bar dzo ocze ki wa ną przez
na szą spo łecz ność de cy zję o wy co fa nie te go wnio sku.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le 

Prezydium Okręgowego Za rządu PZD w Pi le

Pan
Sta ni sław Dą brow ski
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go RP
War sza wa

Wi ce pre zes
/-/ Ma ria Fojt

Pi ła, 25 paź dzier ni ka 2010 r.

Prezydium Okrę go wego Za rządu PZD w Gdań sku

Sza now ny Pan
Sta ni sław Dą brow ski
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa 

Pre zes
/-/ Ma rian Pra czyk

Wi ce pre zes
/-/ Hen ryk Mach nacz

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Spo łecz nie wy ko nu ją cy obo wiąz ki wo bec człon ków na -

sze go Okrę gu i Związ ku bio rą cy udział w sta tu to wym 
po sie dze niu Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Gdań sku w dniu 26 paź dzier ni ka 2010 ro ku, w imie niu
53 ty się cy człon ków Związ ku i ich ro dzin użyt ku ją cych
dział ki w 247 ogro dach na sze go Okrę gu zwra ca my się do
Pa na Pre ze sa z proś bą o wy co fa nie z Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go wnio sku skie ro wa ne go przez swe go po przed -

ni ka 6 wrze śnia 2010 ro ku pod wa ża ją ce go Kon sty tu cyj -
ność Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 ro ku.

Od cza su po wzię cia przez na sze śro do wi sko wia do mo -
ści, że Pa na po przed nik skie ro wał do Try bu na łu pierw szy
wnio sek pod wa ża ją cy kon sty tu cyj ność sze ściu ar ty ku łów
usta wy, zwra ca li śmy się o wy co fa nie go, ja ko bez pre ce -
den so we go i nie spo ty ka ne go do tej po ry ze stro ny wła dzy
są dow ni czej.



8

Dział kow cy i ich wszyst kie sta tu to we or ga ny wy stę po -
wa li z ape la mi i proś ba mi w po sta ci po dej mo wa nych sta -
no wisk, pro te stów, uchwał czy re zo lu cji.

I oto jak przy sło wio wy grom z ja sne go nie ba spa dła na
nas wia do mość, że spo łecz ny głos oby wa te li dla by łe go
Pierw sze go Pre ze sa SN nie był tak waż ny, że by się do nich
od nieść i w dniu 6 wrze śnia 2010 ro ku roz sze rzył swój
po przed ni wnio sek po przez za skar że nie ca łej Usta wy 
o ROD. Uznał, że wszyst kie pra wa dział kow ców, któ rzy
są na de wszyst ko Oby wa te la mi po noć de mo kra tycz ne go
pań stwa pra wa, po 5 la tach obo wią zy wa nia usta wy są na -
gle nie kon sty tu cyj ne i win no się je uchy lić.

W wy ni ku te go wnio sku, po nie daj Bo że jej uchy le niu,
z dnia na dzień sta nie my się swo isty mi dzi ki mi lo ka to ra -
mi na wła snych dział kach w na szych ogro dach.

Czy w imię, czę sto w uza sad nie niu wnio sku przy wo ły -
wa nej „czy sto ści” pra wa i zgod no ści z Kon sty tu cją RP
chce się ogra bić nas z praw słusz nie i w do brej wie rze na -
by tych z wła sno ścią ma jąt ku na sze go i na sze go Związ ku?

Czy w świe tle roz sze rze nia wnio sku ma my ro zu mieć,
że na sze pol skich dział kow ców pra wa, w ro zu mie niu Pa -
na po przed ni ka, są gor sze i moż na bez żad nej oba wy je
pod wa żać, bo jest to po noć zgod ne z wła ści wą rów no wa -
gą Kon sty tu cyj ną?

Czy ma to ozna czać, że w Pol sce mie nią cej się de mo -
kra tycz nym pań stwem pra wa, na czel na wła dza są dow ni -
cza mo że w każ dej do god nej dla sie bie lub in nych chwi li
za kwe stio no wać każ dą usta wę nie ba cząc na fakt, że prze -
cho dząc przez ca ły pro ces le gi sla cji zo sta ła pod pi sa na
przez Pre zy den ta RP?

Nie tyl ko dział kow cy na sze go Okrę gu Gdań skie go za -
da ją so bie cią gle jed no py ta nie, ja kież to wy stą pi ły nad -
zwy czaj ne oko licz no ści, że nie kwe stio no wa ny au to ry tet
Są du Naj wyż sze go RP zo stał wcią gnię ty do wal ki z pol -
ski mi oby wa te la mi, któ rych je dy nym grze chem jest to, że
chcie li i na dal chcą być człon ka mi Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i użyt ko wać przy dzie lo ne im dział ki w Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych!

Jed no znacz nie stwier dza my, że ce lem te go wnio sku jest
jaw ne żą da nie by Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał ca ły do -
ro bek, wy pra co wa ny przez kil ka po ko leń pol skich dział -
kow ców, za nie istot ny i nie by ły. By uchy lił wszyst kie
usta wo we gwa ran cje praw ne i w ten spo sób po zo sta wił
pol skich dział kow ców zrze szo nych do bro wol nie w PZD
bez żad nej ochro ny oraz rów no cze śnie na ra ża jąc na utra -
tę na sze go mie nia i pra wa użyt ko wa nia na szych dzia łek
w na szych ogro dach.

Ta kie poj mo wa nie rze czy przez Pa na po przed ni ka wo -
ła o przy sło wio wą po mstę do nie ba, uży wa jąc po tocz nych
słów.

Wy ra ża my na dzie ję i prze ko na nie, że za re agu je Pan ze
zro zu mie niem, dla cze go zwra ca my się do Pa na w tej tak
waż nej dla na szej spo łecz no ści człon ków Pol skie go
Związ ku Dział kow ców spra wie i po dej mie Pan bar dzo
ocze ki wa ną de cy zję o wy co fa nie te go wnio sku ko rzy sta -
jąc z przy na leż nych upraw nień wnio sko daw cy zgod nie 
z art. 31 ust. 2 Usta wy o Try bu na le Kon sty tu cyj nym.

Jed no cze śnie pro si my jesz cze raz przy jąć od dział kow -
ców zie mi gdań skiej gra tu la cje z oka zji wy bo ru na tak za -
szczyt ny urząd.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków 
i Związ ku

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD
/-/ Jan Da wi do wicz

Se kre tarz Okrę go we go Za rzą du PZD
/-/ Wal de mar Le wan dow ski

Skarb nik Okrę go we go Za rzą du PZD
/-/ Woj ciech Pera

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD

/-/ Ma ria Do ma lew ska
/-/ Sta ni sław Do mi niak

/-/ Wie sław Dzi wosz
/-/ Zdzi sław Ka miń ski

/-/ Sta ni sław Ka spe rek
/-/ Hen ryk Ko stro
/-/ Jan Ko wal ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD 
/-/ Jó zef Pi sar ski 
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w

Gdań sku ob ra du ją cy na sta tu to wym po sie dze niu w dniu
25 paź dzier ni ka 2010 ro ku zwra ca ją się z ape lem i proś bą
do Pa na Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, aby wy -
co fał z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zmo dy fi ko wa ny
wnio sek z dnia 6 wrze śnia 2010 ro ku, skie ro wa ny przez
swo je go po przed ni ka kwe stio nu ją ce go kon sty tu cyj ność
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca
2005 ro ku.

Na dal je ste śmy prze ko na ni, że za sad ni czym ce lem te go
wnio sku, wi docz nym „go łym okiem” jest usu nię cie z po -
rząd ku praw ne go Usta wy o ROD z 2005 ro ku oraz zmar -
gi na li zo wa nie zna cze nia Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców z Kra jo wą Ra dą na cze le, prze szka dza ją cych 
w bez pro ble mo wym przej mo wa niu grun tów obec nie użyt -
ko wa nych przez dział kow ców w na szych ogro dach, któ -
re zda niem chcą cych je prze jąć po sia da ją obec nie
wy mier ną du żą war tość stric te ko mer cyj ną.

Na te mat te go wnio sku dział kow cy, nie tyl ko na sze go
Okrę gu Gdań skie go, na pi sa li tak wie le gorz kich słów, że
war to by by ło się nad ni mi po chy lić. Rów nież my w tej
spra wie wie lo krot nie za bie ra li śmy głos zwra ca jąc się do
wnio sko daw cy o wy co fa nie wnio sku, lecz za miast te go
do cze ka li śmy się roz sze rze nia żą dań. Nie ro zu mie my, dla -

cze go Pa na po przed nik, bez do głęb nej ana li zy obec nie
obo wią zu ją cej usta wy dał wia rę by łym człon kom na szej
or ga ni za cji, któ rzy ją opu ści li wo lą dział kow ców za per -
ma nent ne ła ma nie pra wa związ ko we go za pi sa ne go w Re -
gu la mi nie ROD i w Sta tu cie PZD oraz pra wa po wszech nie
obo wią zu ją ce go ta kie go jak cho ciaż by Pra wo Bu dow la -
ne. Nie ro zu mie my rów nież, dla cze go do pie ro po 5 la tach
obo wią zy wa nia NA SZEJ USTA WY O ROD przy koń cu
swej ka den cji wnio sko daw ca zde cy do wał się na za skar -
że nie ca łej usta wy. Usta wy, któ ra przed pod pi sa niem przez
Pre zy den ta RP prze szła ca ły wy ma ga ny pra wem pro ces
le gi sla cyj ny. Wów czas nikt z wła dzy są dow ni czej nie
wno sił żad nych za strze żeń, co do jej kon sty tu cyj no ści.

W na szym od czu ciu, zwy kłych oby wa te li za skar że nie
tej usta wy jest de fac to swo istym vo tum nie uf no ści wo -
bec wła dzy sta no wią cej pra wo w Pol sce, a te go nie wy pa -
da ło czy nić wnio sko daw cy.

Wy ra ża my głę bo kie prze ko na nie, że Pan peł nią cy obec -
nie urząd Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do głęb -
nie prze ana li zu je wnio sek swe go po przed ni ka i w zgo dzie
ze zwy kłą ludz ką spra wie dli wo ścią nie czy nie nia krzyw -
dy wy co fa go z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Do zgon ną
wdzięcz ność pol skich dział kow ców ma Pan za pew nio ną.

Błę dy i po mył ki są przy na leż ne każ dej ludz kiej isto cie,
ale wo la ich na pra wie nia przy na leż na jest lu dziom ho no ru.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków 
i Związ ku

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
w Gdań sku

List nasz po zwa la my so bie prze ka zać tak że do wia do mo ści:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Mar szał ka Se na tu RP
– Mar szał ka Sej mu RP,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Gdańsk, 26 paź dzier ni ka 2010 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Gdań sku 

Sza now ny Pan
Sta ni sław Dą brow ski
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

Prze wod ni czą cy
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Elż bie ta Se nec ka

Se kre tarz
/-/ Jo lan ta Rut kow ska
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W związ ku z po wo ła niem Pa na na sta no wi sko I Pre ze -

sa Są du Naj wyż sze go w Imie niu dział kow ców Ro dzin -
nych Ogro dów Dziad ko wych w Lub sku i Ja sie niu,
pra gnie my Pa nu zło żyć ser decz ne gra tu la cje z oka zji ob -
ję cia urzę du. Ob ję cie przez Pa na funk cji waż nej dla człon -
ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ma my na dzie je,
że wy co fa Pan wnio sek pań skie go po przed ni ka prof. Le -
cha Gar doc kie go dot. nie zgod no ści z Kon sty tu cją usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 r.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca
2005 r. jest po wszech nie sza no wa nym i ak cep to wa nym
przez dział kow ców do ku men tem, bo wiem za bez pie cza 
i po twier dza na sze pra wa na by te. Ruch ogrod nic twa
dziad ko we go w Pol sce jest sil nie zin te gro wa ny i jed no -

gło śnie wy po wia da się za obec ną usta wą. Nie chce my
zmian. Na po twier dze nie te go są pi sa ne przez nas sta no -
wi ska do Try bu na tu Kon sty tu cyj ne go.

Wy ra ża my sta now czy pro test i za nie po ko je nie o byt na -
szych ro dzin nych ogro dów dział ko wych, wszel ka zmia -
na usta wy do pro wa dzi do li kwi da cji ogro dów.

Ufa my, że Pan nie ule gnie na ci skom lu dzi pra gną cych
znisz czyć ogro dy dział ko we w Pol sce a Usta wa bę dzie
nam słu żyć w nie zmie nio nym do tych cza so wym kształ cie.

W imie niu na szych dział kow ców z 7 Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych re pre zen tu ją cych 982 człon ków lub skich
i ja sień skich dzia łek zwra ca my się do Pa na o wy co fa nie
wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go gdyż jest nie uza sad -
nio ny pod wzglę dem praw nym i spo łecz nym .

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 26 pod pi sów

Po zwa la my so bie nasz ni niej szy list dro gą elek tro nicz ną (naj krót szą i naj pew niej szą w dzi siej szych cza sach) prze słać
rów nież do wia do mo ści:

– Pre zy den ta RP B. Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Se na tu RP B. Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP G. Sche ty ny,
– Pre ze sa i Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych: PO – T. Tom czy kie wi cza, PSL – S. Że li chow skie go 
i Le wi cy – G. Na pie ral skie go,
– Po słów na Sejm RP: J. Ku la sa, Sł. Neu man na, St. Ka lem by i W. Szcze pań skie go,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD M. Fojt,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cz. Smo czyń skie go.

Człon ko wie:

/-/ Te re sa Bie lic ka
/-/ Wło dzi mierz Ja wor ski
/-/ Ma rian na Kraw czyk

/-/ Ur szu la Nie wiń ska
/-/ Te re sa Ra dom ska

/-/ Ka rol Ro za le wicz 
/-/ Ta de usz Sa ko wicz

Gdańsk, 25 paź dzier ni ka 2010 r.

Ko le gium Pre ze sów w Lub sku

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
Prof. Sta ni sław Dą brow ski 
War sza wa

Lub sko, 25 paź dzier ni ka 2010 r.
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Z du żym za do wo le niem i na dzie ją przy ję li dział kow cy
z ro dzin nych ogro dów dział ko wych zie mi ny skiej oraz
miast Głu cho ła zy, Otmu chów i Pacz ków wia do mość, 
o po wo ła niu Pa na przez Pre zy den ta RP na sta no wi sko
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Je ste śmy głę bo ko obu rze ni i nie za do wo le ni z fak tu zło -
że nia wnio sku przez by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go – do zba da -
nia zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta wy z dnia 8 lip ca 
2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ini cja ty wa
naj wyż sze go ran gą przed sta wi cie la wła dzy są do wej 
w Pol sce jest od czy ty wa na ja ko za mach na fun da men tal -
ne pra wa dział kow ców za gwa ran to wa ne przez Kon sty tu -
cję RP i usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
a tak że ja ko ko lej ną pró bę li kwi da cji ogro dów dział ko -
wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Moż na uznać tę ini cja ty wę ja ko for mę od we tu na dział -
kow cach, któ rzy wy sto so wa li bli sko 2.000 li stów w obro -
nie swo ich praw. Nie mo że my po zo stać obo jęt ni kie dy
pod po zo rem gór no lot nych ha seł o zgod no ści z Kon sty tu -
cją RP i ochro nie wła sno ści, kry je się sku tek w po sta ci
ode bra nia dział kow com wła sno ści ich urzą dzeń i na sa -

dzeń na dział kach, na by tych praw oraz li kwi da cję na sze -
go Związ ku, kó ry nam do brze słu ży i sku tecz nie bro ni na -
szych praw.

Zło żo ny wnio sek jest zbież ny z prze szły mi ini cja ty wa -
mi zmie rza ją cy mi do uchy le nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, oraz na szych praw cze go skut -
kiem mo że być wy własz cze nie nas z upra wia nych dzia łek
i prze ję cie grun tów na ce le ko mer cyj ne.  Wy po wia da my
się za usza no wa niem i po zo sta wie niem bez zmian ca łej
na szej usta wy o ROD, któ ra na prze strze ni 5-lat wy ka za -
ła swój uni wer sal ność i po nad cza so wość, cie szy się ol -
brzy mią, ak cep ta cją spo łecz ną, któ ra da je gwa ran cję
trwa ło ści i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Wie rząc w mą drość i Pa na do świad cze nie zdo by te 
w kon tak tach mię dzy ludz kich i na wie lu bar dzo od po wie -
dzial nych wy so kich sta no wi skach pań stwo wych – ape lu -
je my o wy co fa nie wnio sków zło żo nych przez by łe go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Pa na Le cha Gar doc kie go, 
a w przy pad ku ba da nia zgod no ści z Kon sty tu cją RP przez
sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP – o roz pa trze nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w spo sób roz -
sąd ny bez szko dy dla dział kow ców i je go Związ ku.

/-/ 20 pod pi sów

Za rząd ROD im. B. An drze jew skie go w Ny sie

Sza now ny Pan
Sta ni sław Dą brow ski
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go RP
War sza wa

Ny sa, 22 paź dzier ni ka 2010 r.

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Sza now ny Pan
Sta ni sław Dą brow ski
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi sja Roz jem cza Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. kmdr ppor. Ja na Gru -
dziń skie go w Gdy ni zwra ca ją się do Pa na z ape lem 
i proś bą o wy co fa nie z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio -
sku po przed ni ka o orze cze nie nie zgod no ści usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku 
z Kon sty tu cją RP.

Spo łecz ność na sze go ogro du, któ ry za dwa la ta bę dzie
ob cho dzić 50 le cia swe go ist nie nia nie mo że się po go dzić
z za kwe stio no wa niem na szej usta wy.

Usta wy, któ ra przed 5 la ty zo sta ła uchwa lo na przez
Sejm RP oraz pod pi sa na przez Pre zy den ta RP spraw dzi ła

się w co dzien nej prak ty ce. Przed jej uchwa le niem nikt 
z wła dzy są dow ni czej z ów cze snym Pierw szym Pre ze sem
Są du Naj wyż sze go nie wno sił żad nych za strze żeń do jej
nie kon sty tu cyj no ści i dla te go nie ro zu mie my skąd ten
wnio sek i do te go skła da ny przy sa mym koń cu swej ka -
den cji.

Wie lo krot nie zwra ca li śmy się do prof. Le cha Gar doc -
kie go z ape lem o wy co fa nie swe go pierw sze go wnio sku 
z 22 lu te go 2010 ro ku. Ni gdy nie do cze ka li śmy się od Pa -
na po przed ni ka choć by naj mniej szej re ak cji na na sze wy -
stą pie nia i z te go, co wie my, nikt się ta kiej od po wie dzi
rów nież nie do cze kał. W za mian za to do wie dzie li śmy się,
że 6 wrze śnia 2010 ro ku za skar żył ca łą usta wę. 
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Człon ka mi na sze go Związ ku je ste śmy z wła sne go wy -
bo ru, jak więc moż na szer mo wać ha słem o ja kiejś przy -
mu so wo ści na le że nia do PZD.

Jak moż na w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa do ma -
gać się, by uzna no za sprzecz ne z Kon sty tu cją na przy -
kład pra wo dział kow ców do te re nu za mien ne go oraz
na leż ne go od szko do wa nia za na szą wła sność w ra zie li -
kwi da cji ogro du?

Jak moż na kwe stio no wać wszyst ko, co słu ży utrzy ma -
niu ogro dów oraz przy czy nia się do ochro ny nas dział -
kow ców?

Jak moż na do ma gać się znie sie nia wszyst kich praw nas
dział kow ców, dzię ki któ rym w Pol sce funk cjo nu je i roz -
wi ja się ogrod nic two dział ko we?

Jak moż na kie ru jąc swój roz sze rzo ny wnio sek za wrzeć
w uza sad nie niu wy łącz nie teo re tycz ne wy wo dy nie po da -
jąc żad nych ar gu men tów, któ re by wska zy wa ły na za sad -
ność sfor mu ło wa nych za rzu tów?

W na szej oce nie to wła śnie wnio sek Pa na po przed ni ka
na le ży uznać za nie kon sty tu cyj ny, bo wiem go dzi w kon -
sty tu cyj nie za gwa ran to wa ne pra wa oby wa tel skie ta kie jak
pra wo zrze sza nia się, ochro na wła sno ści i ochro na praw
na by tych.

Chce my w spo ko ju użyt ko wać na sze dział ki, w ta kim
jak nasz ogród i nie ocze ku je my żad nej jej no we li za cji, bo
ta, któ ra jest cał ko wi cie nam dział kow com, oby wa te lom
wy star cza.

Po zo sta je my w prze ko na niu, że nasz głos i set ki in nych
zo sta nie wy słu cha ny i w kon se kwen cji Pan Pierw szy Pre -
zes Są du Naj wyż sze go uzna głos człon ków pol skie go spo -
łe czeń stwa za za sad ny wy co fu jąc z Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go ten spo łecz nie szko dli wy wnio sek.

Pro si my jed no cze śnie przy jąć na sze gra tu la cje z oka zji
wy bo ru Pa na na urząd Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia
Z upo waż nie nia człon ków sta tu to wych or ga nów 

na sze go ROD

Po zwa la my so bie rów no cze śnie treść ni niej sze go li stu prze ka zać do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP Grze go rza Sche ty ny,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cze sła wa Smo czyń skie go.

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Jó zef Ma twies

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/ Cze sław Ku czyń ski

Gdy nia, 20 paź dzier ni ka 2010 r. 

Mi ro sław Jam ro ło wicz ze Świe bo dzi na

I Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

W spra wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Sa du Naj wyż -
sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cja Usta wy o ROD.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie Są du Naj wyż sze go RP!
Pol ski Zwią zek Dział kow ców po dob nie jak in ne związ -

ki po wstał w ce lu re pre zen to wa nia oraz obro ny praw swo -
ich człon ków. Po je dyn czy dział ko wiec po dob nie jak
osa mot nio ny ro bot nik nic nie zna czy w ja kich kol wiek
kwe stiach spor nych. Dzię ki dzia ła niom związ ku od 2005

ro ku ma my usta wę, któ ra za bez pie cza nasz spo koj ny byt
na dział kach.

Jak w każ dej or ga ni za cji związ ko wej człon ko wie pła cą
skład ki co ni ko go nie dzi wi je śli cho dzi o in ne związ ki.
Dzię ki skład kom mo gą być wspo ma ga ne róż ne go ro dza -
ju in we sty cje re ali zo wa ne na po szcze gól nych ogro dach.
Gdy by nie wspar cie związ ku ni gdy nie ze bra no by pie nię -
dzy na sieć wod ną czy elek trycz ną na więk szo ści ogro -
dów. Za rzą dy wie dzą jak trud no jest uzbie rać mi ni mal ną
część kwo ty, na któ rą opie wa ją kosz ty in we sty cji.
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Pod no szą się gło sy, że PZD jest mo no po li stą, ale dzię ki
te mu ogro dy w ogó le ist nie ją. Roz drob nie nie dział kow -
ców na sto wa rzy sze nia spo wo du je, że ogro dy po wo li
znik ną bo „ma ły mi” nikt nie bę dzie się przej mo wał i nikt
nie usły szy ich gło su. Wszy scy wie my, że la sy też ma my

jesz cze tyl ko dla te go, że są w więk szo ści pań stwo we i za -
rzą dza ne ja ko ca łość.

Ogro dy dział ko we „kwit ną” pod za rzą dem PZD od wie -
lu lat. To zie lo ne płu ca zwłasz cza du żych miast więc nie
możemy po zwól ić im „uschnąć”.

Z po wa ża niem

/-/ Mi ro sław Jar mo ło wicz 
Świe bo dzin, 13 paź dzier ni ka 2010 r.

Jo lan ta Bom ze Świe bo dzi na

I Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Czu ję się i ja ko oby wa tel, i ja ko zwy kły dział ko wiec

oszu ka na i cią gle lek ce wa żo na ja ko czło nek te go spo łe -
czeń stwa, któ re od kil ku na stu lat mia nu je się pra wo rząd -
nym i spra wie dli wym. Czy mo że być ina czej, gdy
od ma wia się mi moż li wo ści wal ki o mo je pra wa? Czy
moż na ina czej trak to wać za mach na mo ją dział kę, któ rą
przez dłu gie la ta upra wia łam ze swo imi ro dzi ca mi i chcę
tę tra dy cję kon ty nu ować da lej? Tym cza sem nie ustan nie
po ja wia ją się nie wiem na wet skąd, sko ro ni ko go do te go
nie upo waż nia łam, gło sy za pew nia ją ce mnie, że w mo im
in te re sie le ży wy rze cze nie się moż li wo ści de cy do wa nia 
o mo ich ogro dach, na któ rych spę dzi łam ca łe la ta w gro -
nie są sia dów i zna jo mych. Czy ma pra wo o tym wy cin ku
mo je go ży cia de cy do wać ktoś z War sza wy? Pro te stu ję sta -
now czo!!!

Nie wol no my dlić oczu, mo że i zwy kłym oby wa te lom,
któ rzy do koń ca nie poj mu ją niu an sów praw nych, ich do -
brem, ewi dent nie dzia ła jąc prze ciw ko nim.

Kto mi za gwa ran tu je, że po zmia nie za skar żo nej usta wy,
z dnia na dzień, nie do sta nę pi sma in for mu ją ce go o cał ko -
wi tym i nie od wra cal nym wy własz cze niu, bez pra wa do
od szko do wa nia za ma ją tek wy pra co wa ny przez dwa po -
ko le nia mo jej ro dzi ny? Je śli obec nie oce nia my usta wę
wy własz cze nio wą za nie spra wie dli wą i zwra ca my ja ko
pań stwo za własz czo ne mie nie, to ja kim pra wem, w peł -
nym ma je sta cie usta wo daw stwa RP dą ży się do po zba wie -
nia skrom nych i pra co wi tych dział kow ców ich pa sji
ży cio wej?

Czy w imię par ty ku lar nych, przy naj mniej w tym wzglę -
dzie gru py wie trzą cej do sko na ły in te res, mo że i in te res ży -
cia gru py lob bu ją cej war to krzyw dzić ty sią ce? Mo że i tak,
ale od wo łu ję się do Wa szych su mień, któ re przy rze ka ły
strzec pra wa, by wy da ły spra wie dli wy wy rok w imie niu
tych 600 ty się cy, któ rzy pra gną wo łać: „Nie da my zie mi
skąd nasz ród”, ty le, że nie pod ad re sem za bor ców lecz
swo ich, Po la ków, tych praw dzi wych.

/-/ Jo lan ta Bom 

Świe bo dzin, 13 paź dzier ni ka 2010 r.

Je rzy Ko mar nic ki z Zie lo nej Gó ry

Sza now ny Pan 
Pro fe sor Sta ni sław Dą brow ski
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze, 
Dłu go let nia Pa na pra ca w naj wyż szych or ga nach są -

dow nic twa pol skie go by ła efek tem Pań skiej no mi na cji na
sta no wi sko Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Je -
stem prze ko na ny, że pan Pre zy dent do ko nał pra wi dło we -
go wy bo ru, po wie rza jąc Pa nu tak wy so kie sta no wi sko, 

z któ rym ja zwy kły oby wa tel, a za ra zem dział ko wicz wią -
żę wiel kie na dzie je, ze Pol ski Zwią zek Dział kow ców bę -
dzie mógł da lej ist nieć, dzia łać z po żyt kiem dla mi lio na
swych człon ków, że nie zo sta nie za prze pasz czo na po nad
100 let nia tra dy cja ogrod nic twa dział ko we go w na szym
kra ju. Zwią zek, któ re go człon ka mi w więk szo ści są eme -
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ry ci, ren ci ści, bez ro bot ni, lu dzie o ni skich świad cze niach
ma te rial nych. Ta or ga ni za cja jest im po trzeb na, po la tach
cięż kiej pra cy mo gą re ali zo wać swo je ma rze nia, od po czy -
wać, ocze ki wać w spo ko ju lat swo jej sta ro ści. Nie są to
wy gó ro wa ne żą da nia, są to zwy kłe ludz kie spra wy, któ re
gwa ran tu je im obec na, obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra funk cjo nu je po nad 5 lat, któ -
rą uchwa lił Sejm RP.

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
Jest ona dla nas dział kow ców wy star cza ją cym ak tem

praw nym za bez pie cza ją cym ist nie nie ogro dów oraz Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Po przed nik Sza now ne go Pa na,
pan pre zes Lech Gar doc ki za kwe stio no wał do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go ca łość usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, że jest ona nie zgod na z Kon sty tu cją. W mo -

im od czu ciu pod wa żył cał ko wi cie wia ry god ność tre ści usta -
wy, któ rą przy go to wa li kom pe tent ni praw ni cy, a póź niej gło -
so wa li nad jej za twier dze niem po sło wie. Funk cjo nu je ona
po nad 5 lat, w tym okre sie nie by ło do niej uwag. Prze cież
nad nią pra co wał sztab lu dzi, któ rzy z pra wem mie li do czy -
nie nia na co dzień. Rap tem pan Lech Gar doc ki uznał, że tre -
ści jej jest nie zgod na z Kon sty tu cją. My ślę, że by ło to
zwy kłe dzia ła nie na za mó wie nie po li tycz ne.

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
Dla te go ape lu ję do Pa na pro fe so ra o wy co fa nie te go

wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Był by to mi ły gest
sza cun ku, zro zu mie nia z ra cji peł nio ne go przez sza now ne -
go Pa na tak wy so kie go sta no wi ska, do ty czą cych mi lio na
ro dzin pol skich, bę dą cych człon ka mi Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ ry dzia ła na za sa dach peł nej de mo kra cji.

/-/ Je rzy Ko mar nic ki

Zie lo na Gó ra, 25 paź dzier ni ka 2010 r.

Jó zef Brzo zow ski z Żor

Sza now ny Pan Sta ni sław Dą brow ski
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go

Chciał bym zło żyć gra tu la cje Pa nu z po wo du tak za -
szczyt ne go sta no wi ska. Ży czę Pa nu suk ce sów na ni wie
za wo do wej, zdro wia i szczę ścia ro dzin ne go. Ufam, że
czło wiek z ta kim sta żem sę dziow skim jest wła ści wą oso -
bą na wła ści wym miej scu. Jed no cze śnie chciał bym pro -
sić Pa na o wy co fa nie za skar że nia usta wy o Ro dzin nych

Ogro dach Dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Dział ka w ro dzin nym ogro dzie to dla wie lu lu dzi cięż ko
pra cu ją cych o nie du żych za rob kach jest je dy nym ich ma -
jąt kiem, je dy ną ra do ścią. Oni nie ja dą na Ma jor kę czy Ha -
wa je, cie szą się z te go, że mo gą na niej wy po cząć, zjeść
jabł ko.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Jó zef Brzo zow ski

Żo ry, 14 paź dzier ni ka 2010 r.

Piotr Wa lu siak z Pa jęcz na

Pan Sę dzia 
Sta ni sław Dą brow ski 

Z za do wo le niem przy ję li śmy fakt wy bo ru Pa na na sta -
no wi sko I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Ży wi my na dzie ję,
że pań ska doj rza łość po li tycz na i spo łecz na przy czy ni się

do dal sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Ży czy my du żo zdro wia i wy trwa ło ści na tak za szczyt nym
sta no wi sku.

/-/ Piotr Wa lu siak 
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W dniu 22 wrze śnia br. w Dzien ni ku Ga ze ta Praw na
uka zał się ar ty kuł Pa ni Syl wii Czub kow skiej pt. „Pre zes
Są du Naj wyż sze go skar ży usta wę o ogród kach dział ko -
wych”. Treść te go ma te ria łu jest wy jąt ko wo ten den cyj na,
że by nie po wie dzieć kłam li wa, a je go wy mo wa - nie by wa -
le krzyw dzą ca dla or ga ni za cji, któ ra sku pia pra wie mi lion
pol skich dział kow ców. Au tor ka nie za da ła so bie tru du, aby
obiek tyw nie przed sta wić spra wy. Jed no stron ność ma te ria -
łu nie po zo sta wia wąt pli wo ści, ja kie wnio ski ma wy cią -
gnąć czy tel nik. Z gó ry prze są dzo no, że słusz ne i pra-
wi dło we są dzia ła nia Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go, któ ry pod wa żył wszyst kie pra wa dział kow ców.
Dzien ni kar ka pró bu je wręcz stwo rzyć wra że nie, że dzia -
ła nia te są czy nio ne w in te re sie sa mych dział kow ców, bo
usta wa im ni cze go nie gwa ran tu je, a je dy nie ob cią ża obo -
wiąz ka mi. W żad nym miej scu nie wspo mnia no, ja kie pra -
wa mo gą dział kow cy utra cić, je że li wnio sek zo sta nie
uwzględ nio ny przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Nie za uwa -
żo no rów nież, że wła śnie dzię ki tym pra wom w Pol sce
pra wie pięć ty się cy ogro dów słu ży nie mal mi lio no wi ro -
dzin. Za miast te go po słu żo no się kłam stwa mi i pół praw -
da mi, aby wy kre ować nie praw dzi wy ob raz pre zen tu ją cy
usta wę o ROD ja ko in stru ment znie wa la ją cy ogro dy oraz
użyt kow ni ków dzia łek. 

W tym ce lu po raz ko lej ny po wtó rzo no, że wszyst kie
ist nie ją ce ogro dy oraz dział kow cy mu szą na le żeć do PZD,
co sa mo w so bie jest nie praw dą, gdyż funk cjo nu ją w na -
szym kra ju rów nież ogro dy, któ re by ły za kła da ne przez
in ne or ga ni za cje i obec nie dzia ła ją po za struk tu ra mi
Związ ku. Naj wy raź niej jed nak fakt ten nie pa so wał do
przy ję tej kon cep cji ar ty ku łu, wo bec cze go zo stał po mi nię -
ty, gdyż ce lem ar ty ku łu by ło cał ko wi te zdys kre dy to wa nie
usta wy o ROD ja ko nie spra wie dli wej, któ ra zmu sza
wszyst kich dział kow ców do przy na leż no ści do PZD oraz
wy klu cza moż li wość ist nie nia ogro dów nie bę dą cych jed -
nost ka mi Związ ku. Tym sa mym po stron ny czy tel nik po -
zo sta je z wra że niem słusz no ści za skar że nia usta wy do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Ko lej nym prze ja wem ma ni pu la cji jest za rzut o obo wiąz -
ku wy ku pu przez za rzą dy ogro dów pre nu me ra ty mie sięcz -
ni ka „dział ko wiec” ze skła dek człon kow skich. Praw da jest
bo wiem ta ka, że ogro dy nie pła cą za pre nu me ra tę te go
mie sięcz ni ka, gdyż kosz ty w tym za kre sie po kry wa w ca -
ło ści Kra jo wa Ra da PZD z Fun du szu Oświa to we go. Fun -
dusz ten prze zna czo ny jest na or ga ni zo wa nie, udzie la nie
po mo cy oraz po rad nic twa w za kre sie go spo da ro wa nia
ogro dów dział ko wych i dzia łek, a tak że pro wa dze nia
upraw ogrod ni czych. Jak za tem wi dać in ten cją ar ty ku łu
jest wy ka za nie, że obo wią zu ją ca usta wa zu peł nie nie słu -
ży dział kow com i ogro dom.

In nym te go przy kła dem jest su ge ro wa nie przez au tor kę
ma te ria łu, że dział kow com nie przy słu gu je żad ne pra wo
do użyt ko wa ne go grun tu. A wy star czy ło tro chę do brej wo -
li, aby Pa ni Czub kow ska prze czy ta ła od po wied ni prze pis
w tak skry ty ko wa nej przez nią usta wie o ROD. Do wie -
dzia ła by się bo wiem, że art. 14 usta wy o ROD prze są dził,
iż każ dy dział ko wiec ma kon kret ne pra wo do swo jej dział -
ki, któ re mo że ujaw nić w księ dza wie czy stej. Ale naj wy -
raź niej dzien ni kar ka nie za da ła so bie na wet tru du 
i po mi nę ła lek tu rę usta wy, któ ra sta no wi przed miot jej ar -
ty ku łu. Za pew ne nie by ło ta kiej po trze by, bo wiem za do -
wo li ło ją sa mo prze ko na nie, że usta wa o ROD jest
cał ko wi cie wa dli wa, co wy star czy ło, aby pu blicz nie zdys -
kre dy to wać ten waż ny dla pra wie mi lio na ro dzin akt
praw ny.

W tej mie rze dzien ni kar ka jest wy jąt ko wo kon se kwent -
na. Skrzęt nie po mi ja rów nież in ne pra wa dział kow ców
wy ni ka ją ce z usta wy o ROD. Mil czy tak że o przy słu gu ją -
cej dział kow com od ręb nej wła sność ma jąt ku usy tu owa -
ne go na użyt ko wa nych dział kach, pra wach osób bli skich
do prze ję cia dział ki po zmar łym dział kow cu, a tak że 
o zwol nie niach po dat ko wych oraz ochro nie przed rosz -
cze nia mi, jak rów nież o pra wie do dział ki za mien nej i od -
szko do wa nia za wła sność w ra zie li kwi da cji ogro du.
Wszyst kie te pra wa zo sta ły za kwe stio no wa ne przez
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Wręcz na wo łu je
się do ob cią że nia po dat ka mi mi lio na naj uboż szych pol -
skich ro dzin za użyt ko wa nie ze spe cy ficz ne go świad cze -
nia so cjal ne go, ja kim jest dział ka w ROD. Wy jąt ko wo
ko rzyst nie zbie ga to się w cza sie z po szu ki wa niem do dat -
ko wych wpły wów bu dże to wych. To wszyst ko wy wo ła ło
ogrom ny pro test wśród dział kow ców. 

Ta re ak cja zo sta ła zba ga te li zo wa na w ar ty ku le. Wpraw -
dzie przy to czo no wy po wiedź przed sta wi cie la PZD o tym,
że „Przy szło bli sko 1600 zbio ro wych li stów i pism od
dział kow ców, któ rzy ape lo wa li do pierw sze go pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go o wy co fa nie wnio sku ja ko za gra ża ją ce -
go pod sta wo wym pra wom dział kow ców”. Nie mniej
in for ma cja ta zo sta ła szyb ko pod wa żo na przez nie praw -
dzi we stwier dze nie, że z za skar że nia usta wy o ROD „(…)
cie szy się jed nak co raz wię cej sa mych dział kow ców, któ -
rzy pró bu ją się sprze ci wić PZD”. A za tem sa mi dział kow -
cy po noć żą da ją, aby po zba wio no ich fun da men tal nych
praw, któ re gwa ran tu ją im użyt ko wa nie dzia łek (sic!!). Ta -
ką wła śnie so fi sty ką po słu gu je się dzien ni kar ka. 

Na po twier dze nie tej ab sur dal nej te zy przy wo łu je po -
gląd „obiek tyw ne go dział kow ca” – nie ja kie go Pio tra Mo -
skwy – któ ry na wo łu je do uchy le nia złej usta wy o ROD
wraz ze wszyst ki mi pra wa mi w niej za pi sa ny mi. Szko da,
że już nie po in for mo wa no czy tel ni ków, iż ten sa mo zwań -

II. DZIENNIK GAZETA PRAWNA ATAKUJE
USTAW¢ O ROD
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czy „obroń ca dział kow ców” zo stał wy klu czo ny z ogro du
za prze isto cze nie dział ki w skła do wi sko od pa dów che -
micz nych. Oso ba ta rzad ko by wa ła na dział ce, a za rząd
ogro du ma ogrom ne trud no ści że by do nie go do trzeć, na -
wet li stow nie. Nic dziw ne go, że nie za le ży mu na usta wie,
któ ra chro ni nor mal nych dział kow ców i za ka zu je wszyst -
kie go, co jest sprzecz ne z ogrod nic twem dział ko wym.
Zna mien ne jest jed nak, że głos pol skich dział kow ców zo -
stał w ar ty ku le sku tecz nie za głu szo ny przez oso bę wal -
czą cą o swo je par ty ku lar ne in te re sy pod płasz czy kiem

bo jow ni ka o wol ność i de mo kra cję. Przy kro, że tak po -
waż ny ty tuł jak Dzien nik Ga ze ta Praw na ma ni pu lu je pra -
wem oraz in for ma cją. Ten den cyj ność zo bra zo wa nia
te ma tu obu rzy ło wie lu dział kow ców, któ rzy po sta no wi li
za re ago wać na kłam stwa opu bli ko wa ne w ar ty ku le. Do
Kra jo wej Ra dy wpły wa co raz wię cej li stów bę dą cych od -
po wie dzią na ma ni pu la cje za sto so wa ne przez Pa nią Syl -
wię Czub kow ską. Po ni żej pu bli ku je my te wy stą pie nia,
aby za pre zen to wać praw dzi we po glą dy pol skich dział -
kow ców. 

TT

Okrę go wy Za rząd PZD w El blą gu

Pan
To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny
Dzien nik „Ga ze ta Praw na”
War sza wa

Człon ko wie Za rzą du Okrę go we go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w El blą gu na swym po sie dze niu, któ re od -
by ło się w dniu 28 wrze śnia 2010 za po zna li się z pu bli ka -
cją za miesz czo ną na ła mach Wa szej ga ze ty pt. „Pre zes
Są du Naj wyż sze go skar ży usta wę o ogród kach dział ko -
wych” (Ga ze ta Praw na z dnia 22 wrze śnia 2010 r. 
Nr 185/2816).

Moż na by przy jąć, że pu bli ka cja za wie ra rze czy wi stą
in for ma cję skie ro wa nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o nie -
zgod no ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z usta wą za sad ni czą. Jed nak za war te w tek ście sfor mu ło -
wa nia su ge ru ją, iż mo no po li sta w za kre sie go spo da ro wa -
nia dzia łek ja ki mi jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców to
or ga ni za cja dzia ła ją ca bez żad nej kon tro li, go spo da ru ją ca
wie lo mi lio no wym ma jąt kiem, któ rym dys po nu je, ze szko -
dą dla sa mo rzą dów lo kal nych i Skar bu Pań stwa oraz swo -
ich człon ków. Już na wstę pie pu bli ka cji stwier dza się:
„Pol ski Zwią zek Dział kow ców to or ga ni za cja, któ rej nikt
nie mo że skon tro lo wać - ani mi ni ster stwo, ani NIK”. Tak
sfor mu ło wa na te za i dal sze wy ni ka ją ce z tre ści pu bli ka cji
pro wa dzą do wnio sku, iż je ste śmy or ga ni za cją rzą dzą cą
się swo imi pra wa mi, któ re nie ma ją nic wspól ne go z za -
sa da mi obo wią zu ją cy mi w Pań stwie pra wa.

Tak przed sta wio ny wi ze ru nek na sze go Związ ku nie ma
nic wspól ne go z rze czy wi sto ścią i świad czy o nie zna jo -
mo ści funk cjo no wa nia or ga ni za cji zaj mu ją cej się ogrod -
nic twem dział ko wym. Istot nym w spra wie jest to, że na sza
pra wie mi lio no wa or ga ni za cja po sia da swój sta tut i jest
za re je stro wa na w KRS, gdzie w to ku prze wo du re je stra -
cyj ne go nie stwier dzo no nie zgod no ści po sta no wień z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa. W zgo dzie z ar ty ku łem
27 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, jed nost -

ki or ga ni za cyj ne na sze go Związ ku ko rzy sta ją z oso bo wo -
ści praw nej okre ślo nej sta tu tem. Pod sta wo wą jed nost ką
or ga ni za cyj ną w na szym Związ ku jest ROD (ro dzin ny
ogród dział ko wy), któ ry w imie niu Związ ku za rzą dza ma -
jąt kiem znaj du ją cym się na te re nie na któ rym jest urzą -
dzo ny. W ro dzin nym ogro dzie dział ko wym dzia ła ją trzy
nie za leż ne or ga ny po cho dzą ce z wy bo ru tj. zrzą dza ją cy,
kon tro lu ją cy i me dia cyj ny.

Nie za leż nie od sie bie or ga ny Związ ku dzia ła ją ce w ro -
dzin nym ogro dzie dział ko wym, któ re pod le ga ją kon tro li
naj wyż sze mu or ga no wi ogro du ja kim jest wal ne ze bra nie
człon ków ogro du, za pew nia ją sku tecz ną kon tro lę w go -
spo da ro wa niu ma jąt kiem Związ ku oraz do cho da mi fi nan -
so wy mi, w tym po cho dzą cy mi ze skła dek człon kow skich
w czę ści po zo sta ją cej do dys po zy cji ogro du tj. 65%. Jest
nie praw dzi we twier dze nie ja ko by raz prze ka za ny dla
PZD te ren był na za wsze utra co ny przez lo kal ny sa mo -
rząd lub Skarb Pań stwa. Z nie ru cho mo ści prze ka za nej na
ce le ogrod nic twa dział ko we go ko rzy sta ją i nią za rzą dza -
ją miesz kań cy miast i gmi ny na któ rej te re nie nie ru cho -
mość jest po ło żo na. Zwią zek ni gdy nie czy nił prze szkód
w po zy ski wa niu grun tów na ce le zwią za ne z re ali za cją ce -
lu pu blicz ne go – oczy wi ście na wa run kach w usta wie
prze wi dzia nych.

Na le ży w tym miej scu za uwa żyć, że znacz na część
grun tów na któ rych są urzą dzo ne ogro dy dział ko we 
w chwi li prze ka za nia sta no wi ły nie użyt ki, te re ny nie za -
go spo da ro wa ne, a któ re dzię ki pra cy po ko leń dział kow -
ców sta ły się te re na mi atrak cyj ny mi. Prze pi sy związ ko we
re gu lu ją prze ka zy wa nie wszyst kie go co jest na dział ce 
i dział ki na rzecz oso by bli skiej, nie jest wy ma ga na zgo -
da or ga nu ogro du, a je dy nie za ła twie nie for mal no ści zwią -
za nych z jej prze ka za niem. Wstą pie nie do PZD jest
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spra wą wol ne go wy bo ru każ de go czło wie ka, nikt ni -
ko mu nie za bra nia kup na zie mi we wła snym za kre sie
i użyt ko wa nia jej we dług wła snej wo li. Dla te go też
uzna je my, że oma wia na pu bli ka cja pra so wa nie ma nic
wspól ne go ze sta nem rze czy wi stym i od czy tu je my jej
treść ja ko ko lej ny atak i in ge ro wa nie w we wnętrz ne spra -
wy or ga ni za cji, któ ra stwo rzy ła wła sny sa mo rząd dzia ła -

ją cy w ra mach obo wią zu ją cych w na szym Pań stwie prze -
pi sów. Uwa ża my, że Re dak tor Na czel ny po wi nien do kład -
nie za po znać się z usta wą o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz Sta tu tem PZD, że by na przy szłość pu -
bli ko wać wia ry god ne ar ty ku ły. Nie mo że my się zgo dzić,
że by tak po waż ną or ga ni za cję ja ką jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców przed sta wiać w tak złym świe tle.

Pre zes OZ PZD
/-/ inż. Bo le sław Mi ko łaj czyk

El bląg, 28 wrze śnia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Pa ni Syl wia Czu ba kow ska
Ga ze ta Praw na

Po wo łu jąc się na au to ry tet I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
po sta no wi ła Pa ni roz pra wić się z ogro da mi dział ko wy mi
po wie la jąc bez kry tycz nie slo ga ny o skład kach, przy mu -
so wej przy na leż no ści. Jed no cze śnie po zwa la so bie Pa ni
na kłam stwo o blo ko wa niu in we sty cji na ce le pu blicz ne,
o nie moż li wo ści prze ka za nia dział ki dzie ciom co pod trzy -
mu ją Pan De ra i Pa ni Sta roń – eks per ci od spraw ogro do -
wych.

Pan De ra jest prze cież dział kow cem i do sko na le wie,
że to co mó wi jest świa do mym kłam stwem.

Pan Pro fe sor ma pra wo mieć swo je nie za leż ne zda nie.
Za cho dzi jed nak py ta nie czy jest to rze czy wi ście je go zda -
nie, czy okre ślo ne go śro do wi ska? A w ogó le czy jest ono
za sad ne i na czym opar te. Na to miast ta ki np. Pan P. Mo -
skwa lub in ny je mu po dob ny sa mo zwań czy przy wód ca,
któ ry w tym Związ ku był, lub na dal tkwi szu ka dro gi do za -
ła twie nia swo ich in te re sów ma ni pu lu jąc opi nią pu blicz ną.

Szko da, że Ga ze ta Praw na opie ra swo je roz wa ża nia na
tak wąt pli wych źró dłach in for ma cyj nych, i gdzie tu spra -
wie dli wość?

/-/ 11 pod pi sów

Szcze cin, 24 wrze śnia 2010 r.

Pa ni Mi ra Su cho dol ska
Ga ze ta Praw na

„Pol ska oli gar chia dział ko wa” to ty tuł uku ty na po trze -
bę wal ki z or ga ni za cją i po za rzą do wą, któ ra jest gwa ran -
tem roz wo ju i funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych.

Ko mu ta wal ka jest na rę kę? Kto stoi za tym? Skąd
ty le wro go ści i nie na wi ści? Nie ustan ne po wta rza nie
lap su sów o ba stio nie ko mu ni zmu o dzie le niu i rzą dze -
niu na dar mo wych hek ta rach, o ha mo wa niu roz wo ju
gmin, o przy mu so wej przy na leż no ści do PZD i okle -
pa nym już do bó lu „ha ra czu”, o nie moż li wo ści kon tro -
li na wet przez NIK, o wy ku pie „dział kow ca”, 
o blo ko wa niu uwłasz cze nia za nie wiel ką kwo tę jest
wprost zdu mie wa ją ce. Cze mu to ma słu żyć? Czy nad -
cho dzą cej kam pa nii wy bor czej, czy ra bo wa niu nad wą -

tlo nej par tii spra wie dli wej, o słusz nych tyl ko war to -
ściach? Czy oczysz cze niu przed po la dla de we lo pe rów
– za cie ra ją cych już rę ce i li czą cych przy szłe zy ski 
z grun tów pod ogro da mi? Ca ły ten ko men tarz przed -
sta wio ny przez Pa nią jest nie smacz ny, a wręcz i obrzy -
dli wy, ale na pew no do brze opła co ny. Za co dział kow cy
po win ny być Pa ni „wdzięcz ni”.

Praw do po dob nie po glą dów Pa ni nie zmie ni, a ta „świę ta
związ ko wa kro wa” jest lu dziom po trzeb na, gdyż gdy by jej
nie by ło to wie lu ogro dów by już dzi siaj nie by ło. Szko da,
że tak po waż ny or gan pra so wy ja kim jest Ga ze ta Praw na
po zwa la so bie na ta kie pu bli ka cje, w ta kim to nie i ję zy ku!

/-/ 10 pod pi sów
Szcze cin, 24 wrze śnia 2010 r.
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Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu skła da zde cy do wa ny pro test wo bec ar ty ku łów
pt.: „Pol ska oli gar chia dział ko wa” au tor stwa p. Mi ry Su -
cho dol skiej oraz „Pre zes Są du Naj wyż sze go skar ży usta -
wę o ogród kach dział ko wych” au tor stwa p. Syl wii
Czub kow skiej.

Ar ty ku ły te ob na ża ją brak wie dzy na te mat dzia łal -
no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Usta wy, któ ra
to re gu lu je. Dzien ni ka rzy nie in te re su je praw da tyl ko
szep ta na pro pa gan da. Śmie my twier dzić, że są to ar ty -
ku ły na za mó wie nie ... Py ta nie czy je?

Obu rza nas zwłasz cza ar ty kuł p. Mi ry -Su cho dol skiej,
któ ra wy ka za ła szcze gól ny brak kul tu ry dzien ni kar skiej 
i sza cun ku dla dru giej oso by. Ar ty kuł na pi sa ny ję zy kiem
uli cy, w spo sób ob raź li wy i kłam li wy opi su je sy tu acje, 
o któ rych nie ma po ję cia.

Nie praw dą jest, że PZD blo ku je bu do wę dróg czy in we -
sty cji uży tecz no ści pu blicz nej. Jest to do kład nie ure gu lo -
wa ne usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, jak 
i Spe cu sta wą Dro go wą. PZD jest or ga ni za cją spo łecz ną 
i jak każ da or ga ni za cja utrzy mu je się ze skła dek człon -
kow skich. Przy na leż ność do niej jest do bro wol na a nie
obo wiąz ko wa, trud no więc mó wić o ha ra czu. Jej dzia łal -
ność opar ta jest na spo łecz nej dzia łal no ści człon ków PZD.
Ob ra ża nas na zwa „ba stion ko mu ni zmu” czy „świę ta
związ ko wa kro wa”. Okre śle nia ta kie ob ra ża ją nas, dzia -
ła czy spo łecz nych, któ rzy na pierw szym miej scu sta wia -
ją do bro so cjal ne oby wa te li, a prze cież dział kow cy to
oby wa te le na sze go kra ju a mo że jest ina czej?! Mo że i tak.
Pod czas te go rocz nych po wo dzi zo sta li śmy po zo sta wie ni
sa mi so bie. Na sze ogro dy zo sta ły za to pio ne. Lu dzie, dla
któ rych dział ka jest za ple czem so cjal nym – eme ry ci, bez -
ro bot ni, ro dzi ny wie lo dziet ne – stra ci li wszyst ko. Za co
ma ją ku pić wa rzy wa i owo ce, gdzie ich dzie ci i wnu ki spę -
dzą wa ka cie, prze cież nie stać ich na wy jaz dy. Tym cza -
sem gmi ny nie udzie li ły im żad ne go wspar cia, bo to tyl ko
dział ki. Dla tych dział kow ców to ca łe ży cie. Ar ty ku ły 
w Pa na ga ze cie po wie la ją więk szość kłamstw, któ re są od
lat po wta rza ne w me diach. Usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych za wie ra re gu la cje sta no wią ce sku tecz ne za -
bez pie cze nie praw dział kow ców i ogro dów, tym cza sem
p. Syl wia Czub kow ska twier dzi, że „dział kow cy bez zgo -
dy PZD nie mo gą dys po no wać swo imi dział ka mi”. Prze -
czą te mu prze pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-

ko wych, sta tut PZD i Re gu la min ROD, któ re za pew nia ją
pra wo pierw szeń stwa w prze ję ciu dział ki po oso bie bli -
skiej co do dat ko wo za bez pie cza usta wa.

Za rzut, że nikt nie ma pra wa kon tro lo wać PZD jest ko -
lej nym kłam stwem. W związ ku funk cjo nu je pion re wi zyj -
ny skła da ją cy się z kil ku na stu ty się cy dział kow ców, któ rzy
dzia ła ją w ko mi sjach re wi zyj nych funk cjo nu ją cych spo -
łecz nie w każ dej jed no st ce or ga ni za cyj nej PZD w tym tak -
że w ogro dach dział ko wych. Prze pro wa dza ją one re gu -
lar ne kon tro le fi nan so we, któ re za twier dza ne są m.in. na
wal nych ze bra niach przez sa mych dział kow ców. Za war te
w ar ty ku le p. M. Su cho dol skiej stwier dze nie o ha ra czu,
któ ry idzie do rąk pre ze sa ma na ce lu stwo rze nie nie praw -
dzi we go wi ze run ku PZD jak i or ga ni za cji ogra bia ją cej
swo ich człon ków. Jest to dzia ła nie ka ry god ne i cał ko wi cie
dys kwa li fi ku ją ce dzien ni ka rza, któ ry pu bli ku je ta kie ka -
lum nie.

Oplu wa się w ar ty ku le Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców p. Eu ge niu sza Kon drac kie go, oso bę któ ra cie szy
się od 29 lat do brą opi nią i ob da rza na jest ogrom nym za ufa -
niem dział kow ców u nas oraz w kra jach Unii Eu ro pej skiej.
Przez ca łą mi nio ną ka den cję peł nił za szczyt ną funk cję Pre -
ze sa Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Ogro dów Dział ko wych.
Py ta my pa na Re dak to ra, czy uczci we jest szka lo wa nie
na ła mach ga ze ty osób, któ re po świę ca ją swo je ży cie 
w obro nie mniej szo ści – dział kow ców w Pol sce. Jak moż -
na dys kre dy to wać oso bę, któ ra funk cję pre ze sa peł ni z wy -
bo ru od lat, co świad czy o tym, że ro bi to do brze. Ła twiej
na pi sać, że za trud nia cór kę, po mi ja się na to miast fakt, że to
oso ba ma ją ca od po wied nie wy kształ ce nie i kom pe ten cje,
su mien nie wy wią zu je się ze swo ich obo wiąz ków służ bo -
wych. Fak ty te są nie istot ne dla dzien ni kar ki.

Po prze czy ta niu tych ar ty ku łów Zwią zek i je go Pre zes
wy da ją się naj więk szym złem na sze go kra ju. Nie jest to
przy pa dek. Wia do mo bo wiem, ze oso by bę dą ce źró dłem
in for ma cji au to rów ar ty ku łów ma ja na ce lu skłó cić opi nię
spo łecz ną i oczer nić Zwią zek i dział kow ców. Nie zga dza -
my się na to! Wszel kim kłam stwom i oszczer stwom mó -
wi my zde cy do wa nie NIE!

Pro si my Pa na Re dak to ra o wy cią gnie cie kon se kwen cji
wo bec dzien ni ka rzy, któ rzy po słu gu ją się kłam stwem 
i plot ka mi uży wa jąc przy tym ję zy ka uli cy.

Rów no cze śnie ocze ku je my spro sto wa nia nie praw dzi -
wych i ob raź li wych in for ma cji na ła mach Wa szej ga ze ty.

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

Pan
To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny
Ga ze ty Praw nej 
War sza wa

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ inż. Jó zef Smo lis

Se kre tarz
/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Na ze bra niu Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du War miń -

sko -Ma zur skie go PZD w Olsz ty nie za po zna li śmy się z ar -
ty ku łem Syl wii Czub kow skiej w wy da niu in ter ne to wym
w kie ro wa nej przez Pa na ga ze cie.

Je ste śmy zde ner wo wa ni i obu rze ni jak moż na wpro wa -
dzać w błąd i ma ni pu lo wać opi nią pu blicz ną fał szy wy mi,
kłam li wy mi i oczer nia ją cy mi sło wa mi za war ty mi w tym
ar ty ku le.

Jak moż na beż żad nej zna jo mo ści na sze go Sta tu tu PZD.
Re gu la mi nu ROD i za sad funk cjo no wa nia Związ ku prze -
ka zy wać spo łe czeń stwu nie praw dzi we i kłam li we stwier -
dze nia.

A fak ty są ta kie, że 
– 65% skład ki pła co nej przez dział kow ca zo sta je do

dys po zy cji w ogro dzie,
– Gmi na mo że bez zgo dy PZD sto so wać spec usta wę

dro go wą,
– Nie praw dą jest, że Zwią zek ma mo no pol na ogro dy 

i wszyst kie mu szą na le żeć do PZD. Każ da in na or ga ni za -
cja mo że po zy skać grunt i na nich na kła dać no we i swo je
ogro dy. Zwią zek dba i bro ni tych swo ich ogro dów, któ re

są w je go struk tu rze. Jed no cze śnie trze ba stwier dzić, że
ar ty kuł zo stał na pi sa ny na zmó wie nie pew nej gru py,
któ ra już od lat to czy wal kę ze Związ kiem, dą ży do li -
kwi da cji ogro dów i roz bi cia dział kow ców, aby móc
sprze dać zie mię za wiel kie pie nią dze. Do te go ce lu wy -
ko rzy stu je się garst kę lu dzi, któ rzy zo sta li wy rzu ce ni
ze Związ ku za nie prze strze ga nie sta tu tu i re gu la mi nu
a szum nie po przez me dia na gła śnia ją jak to im się
dzie je krzyw da. Ci wła śnie, któ rych jest garst ka są ma -
ni pu lo wa ni przez wro gie si ły po li tycz ne. Wia do mo
nam, że wy mie nie ni w w/w ar ty ku le po sło wie od lat
pró bu ją to czy nić a efek ty ich pra cy są zna ne.

Jak w ar ty ku le tym moż na oskar żać od da nych dzia ła -
czy związ ko wych z Pa nem Pre ze sem Kra jo wej Ra dy na
cze le i je go ro dzi nę. Po wi nien on być przy kła dem dla in -
nych, bo prze cież ty le lat pra cy wło żył, wszyst kie swo je
si ły i zdro wie or ga ni zu jąc ten Zwią zek i kie ru jąc nim do
dzi siaj.

Jesz cze raz stwier dza my, że jest to dzia ła nie ce lo we, słu -
żą ce do przed sta wie nia Związ ku w złym świe tle, przy po -
mo cy nie któ rych or ga nów Kon sty tu cyj nych, któ re już to
czy nią i do pro wa dze nie do li kwi da cji ogro dów.

Pre zes
/-/ mgr inż. Zbi gniew Ko ło dziej czak

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie

Pan
To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny
„Ga ze ty Praw nej”

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du War miń sko -Ma zur skie go PZD w Olsz ty nie

Olsz tyn, 1 paź dzier ni ka 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku

Sza now ny Pan
To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny „Ga ze ty Praw nej”
War sza wa

Sza now ny Pa nie!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD

wraz z bio rą cy mi udział w po sie dze niu Prze wod ni czą cy -
mi Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej PZD 
w Gdań sku, po za po zna niu się z ar ty ku łem p. Syl wii
Czub kow skiej za miesz czo nym 22 wrze śnia 2010 r. w wy -
da niu in ter ne to wym ga ze ty wy ra ża ją swój sprze ciw i pro -
test wo bec przed sta wia nia fał szy we go ob ra zu dzia łal no ści
na szej spo łecz nej or ga ni za cji oby wa tel skiej. Re dak tor Na -

czel ny każ dej ga ze ty zgod nie z Pra wem Pra so wym po no -
si od po wie dzial ność za do pusz cze nie do dru ku ar ty ku łów,
któ re jak w/w jest nie rze tel ny i za wie ra tre ści nie praw dzi -
we. Dzi wi nas Pa na bez tro ska, ale na szczę ście nie jest to
już nasz pro blem tyl ko wła ści cie la lub wy daw cy. Z tre ści
te go ar ty ku łu, w któ rym aż roi się od nie praw dy i fał szy -
we go ob ra zu dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców wy ni ka je den, pod sta wo wy wnio sek, iż ideą za s-
kar że nia usta wy o ROD z 2005 ro ku do Try bu na łu Kon -
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sty tu cyj ne go jest nie prze par ta chęć ode bra nia pol skim
dział kow com te re nów, któ re dziś – jak pi sze au tor ka – wy -
ce nia ne są na wet na kil ka na ście mi liar dów zło tych. Ot 
i ca ła praw da, a wszyst kie in ne ar gu men ty Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go moż na ko lo kwial nie rzecz uj -
mu jąc wło żyć mię dzy przy sło wio we baj ki. Dzien ni karz
pi sząc ja ki kol wiek ar ty kuł mu si po da wać po twier dzo ne
fak ty, a nie do mnie ma nia swo je lub ko goś in ne go. Stwier -
dze nie p. Czub kow skiej od no szą ce się do obo wiąz ku uzy -
ski wa nia zgo dy PZD przy dys po no wa niu dział ka mi przez
ich użyt kow ni ków mi ja się z praw dą, któ rą mo gła zna leźć
w ogól no do stęp nym Re gu la min ROD i Sta tu cie PZD. 
W su mie nie wiel ki wy si łek a prze kaz kie ro wa ny do opi -
nii pu blicz nej był by praw dzi wy. Prze ka za nie przez dział -
kow ca swo jej dział ki na rzecz naj bliż szych nie za le ży od
uzna nia Związ ku, bo gwa ran tu ją to prze pi sy. Za pew nia ją
one pra wo pierw szeń stwa w prze ję ciu dział ki po oso bie
bli skiej, co do dat ko wo za bez pie cza usta wa o ROD gwa -
ran tu ją ca za in te re so wa nym dro gę są do wą. Tak, więc pi -
sa nie o ja kiejś za leż no ści dział kow ców jest nie praw dzi we.

Pro si my nie wpro wa dzać w błąd czy tel ni ków w kwe stii
uzy ski wa nia przez gmi nę zgo dy Związ ku w przy pad ku
prze zna cza nia te re nu ogro du w czę ści lub w ca ło ści, bo -
wiem ozna cza to, że dzien ni kar ka nie za po zna ła się z obo -
wią zu ją cy mi w tej mie rze prze pi sa mi cho ciaż by z tzw.
spe cu sta wą dro go wą.

Za rzą dy ROD nie mu szą wy ku py wać pre nu me ra ty
„Dział kow ca”, bo otrzy mu ją mie sięcz nik bez płat nie w ilo -
ści za leż nej od wiel ko ści ogro du.

Wy da je nam się, że dzien ni kar ka wie ile w Pol sce jest
or ga ni za cji, któ rych człon ko wie pła cą swo je skład ki i ja -
koś nikt z te go po wo du nie roz dzie ra przy sło wio wych
szat. Gdy by jed nak au tor ka ar ty ku łu za da ła so bie tro szecz -
kę tru du to do wie dzia ła by się, że w PZD aż 65% skład ki
człon kow skiej po zo sta je do wy łącz nej dys po zy cji dział -
kow ców w każ dym z ogro dów. Jest to in for ma cja jaw na
do stęp na w każ dym z ogro dów. Stwier dze nie, ze ist nie ją -
ce ogro dy dział ko we wraz z ich użyt kow ni ka mi mu szą na -
le żeć do PZD mi ja się z praw dą, bo wiem pra wo do-
pusz cza moż li wość dzia ła nia in nych or ga ni za cji dział ko -
wych, a w kra ju funk cjo nu ją ogro dy nie bę dą ce w struk tu -
rach Związ ku. Obo wią zu ją ce pra wo po zwa la gmi nom
li kwi do wać ogro dy bez zgo dy PZD o ile na stę pu je to na
ce le pu blicz ne np. dro gę. Nie ma, więc ani groź by ani
prak ty ki blo ko wa nia nie zbęd nych in we sty cji a wy ni ka to
z po li ty ki Związ ku, któ ry uzna je po trze bę roz wo ju miast
oraz współ pra cę przy li kwi da cjach ko niecz nych na re ali -
za cję nie zbęd nych in we sty cji pu blicz nych.

Koń cząc nasz list pra gnie my rów no cze śnie za zna czyć,
że nie zna my ani jed ne go przy pad ku wstą pie nia do na sze -
go Związ ku pod przy mu sem, każ dy z nas zro bił to do bro -
wol nie.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Nasz list prze ka zu je my rów no cze śnie do wia do mo ści Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD.

Pre zes OZ PZD
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Jan Da wi do wicz

Se kre tarz OZ PZD
/-/ Wal de mar Le wan dow ski

Skarb nik OZ PZD
/-/ Woj ciech Pera

Człon ko wie

/-/ Ma ria Do ma lew ska
/-/ Sta ni sław Do mi niak

/-/ Wie sław Dzi wosz
/-/ Zdzi sław Ka miń ski

/-/ Sta ni sław Ka spe rek
/-/ Hen ryk Ko stro
/-/ Jan Ko wal ski

Gdańsk, 28 wrze śnia 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le

Pan
To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny „Ga ze ty Praw nej”
War sza wa

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców wraz z bio rą cy mi udział w po -
sie dze niu prze wod ni czą cy mi Okrę go wej Ko mi sji Re wi -
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zyj nej i Roz jem czej po za po zna niu się z tre ścią ar ty ku -
łu au tor stwa Syl wii Czub kow skiej za miesz czo nym 
w Dzien ni ku „Ga ze ta Praw na” w dniu 22 wrze śnia 
2010 ro ku pt. „Pre zes Są du Naj wyż sze go skar ży usta wę
o ogród kach dział ko wych” po sta no wi li przed sta wić Pa -
nu Re dak to ro wi na sze sta no wi sko w spra wach po ru szo -
nych w ar ty ku le.

Ar ty kuł ten to sa me nie praw dzi we i fał szy we in for ma -
cje na te mat funk cjo no wa nia Związ ku, ogro dów dział ko -
wych i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 ro ku prze ka za ne spo łe czeń stwu na sze go
kra ju. Pro te stu je my prze ciw ko ta kie mu fał szo wa niu in for -
ma cji do ty czą cych nie wy ra ża niu przez Zwią zek zgo dy na
li kwi da cję ogro dów lub ich czę ści na ce le pu blicz ne, bo
tak nie jest. Na cel pu blicz ny za wsze jest wy ra ża na zgo da
na wa run kach usta wy o ROD lub tzw. „Spe cu sta wy dro -
go wej”. Czas Pa nie Re dak to rze, aby Pa na dzien ni ka rze
pi sa li praw dę w opar ciu o fak ty i obo wią zu ją ce usta wy.
Nie zga dza my się z za rzu ta mi do ty czą cy mi pła ce nia
skład ki człon kow skiej przez człon ków Związ ku. Skład ka
człon kow ska wno szo na jest przez na szych człon ków 
z prze zna cze niem na funk cjo no wa nie ogro dów i or ga nów
sa mo rzą du Związ ku i w 65% po zo sta je w pod sta wo wej
jed no st ce ja ką jest ogród. Cie ka wi nas tyl ko, dla cze go au -
tor ka w tej kwe stii sta wia za rzu ty na sze mu Związ ko wi 
a w na szym kra ju funk cjo nu je bar dzo du żo róż nych
Związ ków, któ re rów nież po bie ra ją skład ki i im z te go ty -
tu łu nie sta wia za rzu tów, że pła cą „ha racz”! Nie praw dą
jest, że oby wa te le któ rzy chcą mieć dział kę mu szą ją mieć
tyl ko w na szych ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W na -
szym kra ju jest wie le ogro dów, któ re by ły two rzo ne po za
Związ kiem i na dal funk cjo nu ją.

Nie praw dą jest, że Zwią zek jest mo no po li stą. Ogród
dział ko wy z ini cja ty wy każ dej gru py chęt nych mo że po -

wstać. Trze ba wy stą pić do Gmi ny o te ren i z pew no ścią w
opar ciu o usta wę o go spo dar ce grun ta mi wła dze sa mo rzą -
do we prze ka żą te ren pod ogród.

Nie zga dza my się z za miesz czo ny mi w ar ty ku le wy po -
wie dzia mi Po słów – An drze ja De ry i Li dii Sta roń. Wy -
mie nie ni par la men ta rzy ści, któ rzy za na sze pie nią dze
sta no wią pra wo po wra ca ją po raz ko lej ny na ła mach Pa -
na pi sma do skry ty ko wa nych i od rzu co nych przez Sejm
ich pro po zy cji na funk cjo no wa nie ogro dów i „przy ta ku ją
jed no gło śnie” wnio sko wi Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go. Są prze ko na ni, ze dział kow cy to oso by, któ re
nie zna ją swo ich praw, nie zna ją Kon sty tu cji RP i usta wy
o ROD z 2005 ro ku i mo gą de cy do wać w spra wach ogro -
dów dział ko wych za dział kow ców i za wła ści cie li grun -
tów pod ogro da mi. Trud no nam zro zu mieć, dla cze go
po seł An drzej De ra – dział ko wiec z Wiel ko pol ski nie zna
sta no wisk sa mo rzą dow ców gmin i po wia tów z te re nu
swo je go okrę gu wy bor cze go w spra wie ro li i funk cjo no -
wa nia ogro dów i usta wy o ROD z 2005 ro ku.

Ko men tarz re dak cji do ar ty ku łu au tor stwa Mi ry Su cho -
dol skiej „ki pi żół cią” do Związ ku i do na sze go Wy daw nic -
twa wy da ją ce go mie sięcz nik „dział ko wiec”, któ ry 
w oce nie czy tel ni ków, zwłasz cza tych, któ rzy po sia da ją
ogro dy przy do mo we jest ich zda niem naj lep szym wy daw -
nic twem ogrod ni czym, jest dla nas spo łecz nych dzia ła czy
nie do przy ja dą.

Koń cząc na sze pi smo chcie li by śmy za zna czyć, że obo -
wią zu ją ca usta wa o ROD z 2005 ro ku speł nia ocze ki wa -
nia dział kow ców i do brze chro ni ich wła sność oraz
za bez pie cza ich pra wa do dział ki.

Na sze pi smo prze ka zu je my do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, Par la men ta rzy stów zie mi pil skiej oraz Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w War sza wie.

Pre zes OZ PZD
/-/ mgr inż. Ma rian Pra czyk

V -ce Pre zes OZ PZD
/-/ inż. Ma ria Fojt

V -ce Pre zes OZ PZD
/-/ inż. Hen ryk Mach nacz

Se kre tarz
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Pi ła, 29 wrze śnia 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze

Dzien nik Ga ze ta Praw na
Pan Re dak tor Na czel ny

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Zie lo nej Gó rze z uwa gą za po zna ło się 
z ar ty ku łem za miesz czo nym w dzien ni ku Ga ze cie Praw -
nej w dniu 22 wrze śnia 2010 ro ku oraz ocie ka ją cym ja -
dem i nie kom pe ten cją ko men ta rzem re dak cyj nym.

Fra pu ją cym wy da je się fakt ewi dent nie emo cjal ne go za an -
ga żo wa nia w zwal cza nie na sze go Związ ku.

Nie je ste śmy zwo len ni ka mi spi sko wej teo rii dzie jów,
więc nie sądzi my by ja kieś złe mo ce szczu ły sza cow nych
dzien ni ka rzy Wa szej ga ze ty na na szą skrom ną acz mi lio -
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no wą or ga ni za cję. Są dzi my za wsze, ze tzw. „wol na pra sa”
sza nu je tak teo re tycz nie ho łu bio ne or ga ni za cje po za rzą -
do we - cóż my li li śmy się. Za rzu ca cie nam pań stwo róż ne
brzyd kie rze czy jak na przy kład:

– że dział ko wiec mu si na le żeć do PZD – a my śli wy mu -
si na le żeć do PZŁ i to Pań stwa nie obu rza,

– utrzy mu je my się z wła snych skła dek i pro wa dzi my wła -
sną go spo dar kę fi nan so wą – po dob nie jak np. sto wa rzy sze -
nia na uko wo tech nicz ne, ko lek cjo ne rzy znacz ków itd.,

– je ste śmy sa mo dziel ni – dzia ła my w ra mach upraw -
nień i kom pe ten cji udzie lo nych nam przez Usta wę, nasz
za re je stro wa ny Sta tut i Re gu la min,

– wszech wła dzę na sze go Związ ku – we wszyst kich
spra wach człon kow skich, nie za do wo lo ny dział ko wiec
mo że się od wo łać do są dów po wszech nych, w spra wach
ma jąt ko wych do są dów cy wil nych,

– po zo sta wa nie po za pra wem – je ste śmy zo bo wią za ni
do prze strze ga nia wszyst kich prze pi sów praw nych od
Kon sty tu cji po prze pi sy pra wa miej sco we go i prze strze ga -
my go z ca łą kon se kwen cją – wszel kie od stęp stwa od tej
za sa dy są pięt no wa ne i su ro wo ka ra ne,

– uchy la nie się od kon tro li ad mi ni stra cji i Pań stwa, 
nad zór nad na szą dzia łal no ścią spra wu ją or ga ny pań stwo -
we w ra mach swo ich kom pe ten cji np. urzę dy skar bo we,
po li cja, straż miej ska czy gmin na, ZUS, in spek to rzy bu -
dow la ni, in spek to rzy pra cy, urzę dy ad mi ni stra cji rzą do -
wej i sa mo rzą do wej, itp.,

– chro ni nas ja ko ko mu ni stycz ny be ton le wi ca – na sza
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta ła prze -
gło so wa na a póź niej obro nio na przez le wi cę Par la men tar -
ną – je ste śmy bar dzo ra dzi z po par cia tych po słów, ale
je że li pań stwo po li czy cie gło sy w Sej mie to chy ba tro chę
za ma ło i chy ba i in ni po sło wie też po pie ra ją idee dział ko -

we – oczy wi ście za wy łą cze niem wy bit nych po słów De -
ry i Sta roń,

– dys po no wa nie pra wa mi dział kow ca je ste śmy ja ko wy -
ko naw ca mi wo li Usta wo daw cy w za kre sie przy dzie la nia
i prze ka zy wa nia zie mi do użyt ko wa nia dział ko we go zgod -
nie z kom pe ten cja mi da ny mi nam przez usta wo daw cę, jak
już pi sa li śmy pod kon tro lą Są dów Po wszech nych, wszyst -
kie na nie sie nia i na sa dze nia na dział ce są tyl ko i wy łącz -
nie wła sno ścią dział kow ca,

– że nie je ste śmy de mo kra tycz ni – wszyst kie na sze wła -
dze po cho dzą z wy bo ru, a pra cow ni cy eta to wi są bar dzo
nie licz ni.

Mo gli by śmy da lej wy mie niać i oba lać mi ty do wal ki 
z na mi, są dzi my jed nak, że nie war to, bo Pań stwo choć by
dla „wier szów ki” lub wy ka za nia się od po wied nią po sta wą
wo bec ho łu bio nych śro do wisk bę dzie cie czy ni li swo je.

My zaś wie rzy my w spra wie dli wość, czy ste in ten cje 
i dzia ła nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, zdro wy roz są dek
po li ty ków i si łę dział kow ców. Za na mi stoi pra wie mi lion
mil czą cych Dział kow ców i ich bli skich dla któ rych upra -
wia nie dział ki w obec nym upo rząd ko wa nym sys te mie sta -
no wi war tość nie do po gar dze nia. Na po cie sze nie do da my,
że na pew no do cze ka cie się za po wia da nych przez Was
ja kiś „sen sa cyj nych” eks ce sów w wy ko na niu fru stra tów
usu nię tych z na sze go Związ ku za nie prze strze ga nie 
pra wa.

Oczy wi ście li czeb ność tych ak cji w znacz nej mie rze za -
le ży od ta kich ar ty ku łów jak ten z 22 wrze śnia br.

Pre zy dium uzna je, że jest to ar ty kuł na za mó wie nie
okre ślo nych krę gów po li tycz nych i grup in te re sów. Ar ty -
kuł bar dzo szko dli wy dla mi lio no wej or ga ni za cji, wpi su -
ją cej się krąg dzia ła nia osób nisz czą cych do ro bek
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze

Zie lo na Gó ra, 24 wrze śnia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Ło dzi

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Człon ko wie Pre zy dium i Ko mi sji Sta tu to wych Okrę go -

we go Za rzą du Łódz kie go PZD po za po zna niu się z ar ty -
ku łem au tor stwa Pa ni Syl wii Czub kow skiej, za miesz-
czo nym w wy da niu „Ga ze ty Praw nej” z dnia 22 wrze śnia
br. stwier dza ją, że jest on stron ni czy i ten den cyj ny. Je go
treść wska zu je, że pa ni re dak tor nie za da ła so bie tru du, by
przed na pi sa niem go, w spo sób rze tel ny za po znać się 
z za sa da mi or ga ni za cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Opła ca nie skła dek, któ re tak bar dzo pod kre ślo no w ar -
ty ku le, nie jest chy ba zja wi skiem nad zwy czaj nym, bo jest

to nor mal ny wa ru nek funk cjo no wa nia każ dej or ga ni za cji
spo łecz nej. Środ ki ze skła dek nie słu żą, jak sta ra się au tor -
ka su ge ro wać je dy nie wy ku pie niu pre nu me ra ty „Dział -
kow ca”. Zde cy do wa na część skład ki, bo aż jej 65%, 
o czym za po mnia ła Pa ni Czub kow ska na pi sać, po zo sta je
do dys po zy cji w ogro dzie.

Mi ja się pa ni re dak tor z praw dą tak że twier dząc, że wła -
ści ciel grun tu (gmi na lub Skarb Pań stwa) po dej mu jąc in -
we sty cję dro go wą mu szą uzy skać zgo dę Związ ku na jej
prze pro wa dze nie. To zu peł na nie do rzecz ność. Od dwóch
lat bo wiem obo wią zu je w na szym kra ju tzw. spe cu sta wa
dro go wa, któ ra umoż li wia szyb ką ścież kę ad mi ni stra cyj -
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ną przy re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu do wy dróg pu -
blicz nych. Pol ski Zwią zek Dział kow ców ni gdy nie kwe -
stio no wał ko niecz no ści mo der ni za cji i roz bu do wy sie ci
ko mu ni ka cyj nej. Uczest ni cze nie przed sta wi cie li Związ ku
w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym przy pro jek to wa niu 
i bu do wie dróg, w sy tu acji gdy ich prze bieg ma zna cze nie
dla te re nów ogro dów, to lo gicz na kon se kwen cja po sia da -
ne go przez PZD ty tu łu praw ne go do grun tu, uzy ska ne go
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. PZD nie jest 
w tym wy pad ku pod mio tem uprzy wi le jo wa nym, bo po -
dob nie trak to wa ni są wszy scy wła ści cie le lub użyt kow ni -
cy wie czy ści, któ rych mie nie ucier pi w wy ni ku pro wa -
dzo nej in we sty cji. Uzy ski wa ne w wy ni ku po stę po wa nia
grun ty za mien ne słu żą na od two rze nie ogro du, a po szko -
do wa ni dział kow cy otrzy mu ją od szko do wa nia. Nie praw -
dą jest rów nież to, że ogro dy dział ko we mu szą na le żeć do
PZD. Człon ko stwo w Związ ku jest do bro wol ne. Nie ro ści -

my so bie pre ten sji do ogro dów za kła da nych przez in ne or -
ga ni za cje lub oso by pry wat ne. Wy peł nia jąc swo je sta tu to -
we obo wiąz ki PZD bro ni do rob ku dział kow ców, któ rzy
do Związ ku na le żą. Pra gnie my pod kre ślić, że ini cja ty wa
Pa na Mo skwy, o któ rym nie omiesz ka ła pi szą ca ar ty kuł
wspo mnieć, to akt zu peł nie od osob nio ny i wy ni ka ją cy 
z oso bi stych po bu dek, a nie z tro ski o dział kow ców. Ko -
men ta rze ja kie po ja wi ły się po pu bli ka cji ar ty ku łu ja sno
po ka zu ją, że więk szość użyt kow ni ków dzia łek chwa li so -
bie obec ną for mę funk cjo no wa nia Związ ku, do strze ga w
niej wie le ko rzy ści i od ci na się od usi łu ją cych za ist nieć
me dial nie wi chrzy cie li.

Je ste śmy znie sma cze ni tre ścią ar ty ku łu i bra kiem dzien -
ni kar skie go pro fe sjo na li zmu przy je go two rze niu. Wy ra -
ża my zdzi wie nie, że tak sza nu ją cy się ty tuł jak „Ga ze ta
Praw na” zde cy do wał się na opu bli ko wa nie ten den cyj ne -
go, nie so lid ne go i sła be go tek stu.

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

Wi ce pre zes OZŁ PZD
/-/ Ma ria Sty puł kow ska

Se kre tarz OZŁ PZD
/-/ Hen ryk Ja strzęb ski

Skarb nik OZŁ PZD
/-/ Je rzy Jak soń

Czło nek Pre zy dium OZŁ PZD

/-/ Cze sław Just
/-/ An drzej Skup

/-/ Ja ni na Szew czyk
/-/ Sta ni sław Pa nek

Prze wod ni czą ca OKR PZD
/-/ Ja dwi ga Drze wiec ka

Prze wod ni czą cy OKR PZD
/-/ Ta de usz Mań ko

Łódź, 7 paź dzier ni ka 2010 r.

Za rząd ROD „Skol win ka” w Szcze ci nie

STA NO WI SKO
ROD „Skol win ka” w Szcze ci nie

w spra wie kłamstw po wie la nych przez me dia, a opar tych na źró dłach po cho dzą cych od rze ko mo 
po krzyw dzo nych dział kow ców

Ostat nio na si li ły się ata ki na Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców w Ga ze cie Praw nej oraz www.in fo ek spres.pl opar te
na oskar że niach for mu ło wa nych przez Pio tra Mo skwę,
by łe go dział kow ca ROD „Za ci sze” w Szcze ci nie. Ata ki te
do wo dzą jak bar dzo ła two da ję się wia rę lu dziom czę sto
nie od po wie dzial nym a nie na wi dzą cym Związ ku tyl ko
dla te go, że sa mi nie mo gą zna leźć miej sca na zie mi.

Oskar ża się PZD o wszyst ko, szcze gól nie te raz kie dy 
w ca łą tą na gon kę zo stał włą czo ny I Pre zes Są du Naj wyż -
sze go przez swo je za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Ja ka za sta na wia ją ca jest zbież ność po glą dów!

My ja ko Za rząd ROD „Skol win ka” od czu li śmy to już
na wła snej skó rze kie dy Ro man Mi cha lak z Olsz ty na

oskar żył Za rząd ROD „Skol win ka” o krzyw dy wy rzą dzo -
ne wdo wie po zmar łym dział kow cu.

Pi sząc proś bę o zło że nie wnio sku w spra wie abs trak cyj -
nej kon tro li nor my przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, w uza -
sad nie niu na pi sał, że „w 2007 ro ku kie dy zmarł Mąż Pa ni
Gra ży ny za bro nio no jej ko rzy stać z dział ki, nie po zwa la -
jąc na wet wejść na ogród, że by praw do po dob nie nie zo ba -
czy ła, że już ktoś ob cy za jął jej dział kę wraz z jej mie niem.
Mie nie w po sta ci al tan ki, na sa dzeń i oso bi stych przed mio -
tów, któ re wraz z mę żem przez la ta gro ma dzi ła i dba ła, te -
raz za spra wą or ga nów kor po ra cyj nych PZD tra fi ły 
w ob ce nie zna ne jej rę ce. Pa ni Gra ży na tak że i jej dzie ci
cał ko wi cie zo sta li wy eli mi no wa ni przez PZD, jak by nie
ist nie li ja ko ro dzi na, lu dzie i oby wa te le RP”. Da lej pi sze
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w uza sad nie niu, że „fak tycz nie ją wy własz czo no. Kor po -
ra cja prze ję ła (za gar nę ła) bez praw nie jej mie nie”. Pi sał
da lej Pan Ro man, że obec na usta wa o ogro dach mi mo jej
na zwy po ka zu je, że „moż na wy własz czać sa mot nych
owdo wia łych człon ków pol skich ro dzin z użyt ko wa nych
od dzie się cio le ci dzia łek – to jest nie ludz kie za cho wa nie.
A wdo wie Pa ni Gra ży nie od ma wia się wła ści we wszyst -
kie go” da lej Pan Ro man uza sad nia, że „w ob li czu tra ge -
dii ja kiej jest śmierć współ mał żon ka są źró dłem dal sze go
ob ro tu (kup cze nia) przez po szcze gól ne za rzą dy ogro dy.
Dział ki są ta kie póź niej przy dzie la ne, jak kie dyś przy dzie -
la ne by ły ta lo ny na Sa mo chód”. A „od szko do wa nie jest
tyl ko ko lej ną ilu zją, ja kich wie le gło si PZD, gna jąc re alia
od szko do wa nia naj praw do po dob niej nikt nie wy pła ci al -
bo wy pła ci za ni żo ną ułam ko wą Je go war tość”.

Ja ko Za rząd Ogro du „Skol win ka” oświad cza my, że
wszyst kie kłam stwa po da ne w li ście do I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go są wy my słem Pa na Mi cha la ka. Na sa dze nia
i urzą dze nia na dział ce zo sta ły zin wen ta ry zo wa ne i wy -

ce nio ne przez upraw nio ne go rze czo znaw cę. Pa ni Gra ży -
na mia ła pra wo prze jąć dział kę po speł nie niu wa run ku za -
pi su sta tu tu PZD, to jest wstą pie nia do or ga ni za cji ja ko
czło nek rze czy wi sty. Za de cy do wa ła jed nak ina czej i ca -
łość do byt ku, któ ry jest jej i sy na wła sno ścią prze ka za li
na pod sta wie pi sem ne go oświad cze nia oso bie bli skiej.
Cze go nikt jej ab so lut nie nie utrud niał.

Nas ja ko Za rząd ogro du przed sta wio no ja ko isto ty nie -
ludz kie i bez li to sne.

Te raz sły szy my zno wu, że za rząd ROD „Za ci sze” to lu -
dzie któ rych trze ba tę pić jak prze stęp ców. Jak to się dzie -
je w na szym Kra ju, że na bez kar ność ta kie go Mo skwy czy
Mi cha la ka oraz im po dob nych lu dzi nie ma pra wa. Za to
wol no oplu wać lu dzi uczci wych tyl ko, dla te go, że pra cu -
ją spo łecz nie, Czy to jest prze jaw no wej de mo kra cji w
Pol sce? Sta no wi sko swo je kie ru je my do I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, www.in fo -
ek spres.pl i Ga ze ty Praw nej oraz Kra jo wej Ra dy PZD.

Pre zes
/-/ Kry sty na Ni tec ka

Za rząd ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu

Wy da wa ło by się, że od po waż nej re dak cji ja ka jest „Ga -
ze ta Praw na” moż na ocze ki wać je dy nie spraw dzo nych in -
for ma cji i roz waż nej po le mi ki, a nie jed no stron nej na-
gon ki. Do ta kie go po zio mu dzien ni kar stwa G.P. zdą ży ła
nas przez la ta przy zwy cza ić. Trud no się, więc dzi wić na -
sze mu za sko cze niu gdy na tych wła śnie ła mach na tra fi li -
śmy na peł ną nie ści sło ści i ide olo gicz ne go za cie trze wie nia
pu bli ka cję au tor stwa pa ni Mi ry Su cho dol skiej, któ ra sko -
men to wa ła ob szer ną in for ma cję o za skar że niu do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych. Cho dzi o ko men tarz pt. „Pol ska Oli gar chia
Dział ko wa” („Ga ze ta Praw na” 22 wrze śnia 2010 r.) Z nie -
sma kiem za uwa ża my, że oby dwa tek sty za wie ra ją me ry -
to rycz ne błę dy i świad czą w naj lep szym wy pad ku o bra ku
dba ło ści przy gro ma dze niu ma te ria łu dzien ni kar skie go.
Nie do pusz cza my bo wiem my śli, że przy czy ną tej dez in -
for ma cji mo że być chęć świa do me go wpro wa dze nia 
w błąd opi nii spo łecz nej i kształ to wa nia nie praw dzi we go
wi ze run ku wie lo ty sięcz nej gru py lu dzi, któ rzy nie mie li
na wet do tąd po ję cia, że sta no wią ary sto kra tycz ną eli tę na -
ro du. (Oli gar chia – rzą dy spra wo wa ne przez ma łą gru pę
ary sto kra cji ro do wej lub ary sto kra cji ma jąt ko wej (Słow -
nik Wy ra zów Ob cych i Zwro tów Ob co ję zycz nych (wyd.
Wie dza Po wszech na W -wa 1994 r.)

Re dak tor Su cho dol ska od czy tu je i in ter pre tu je opi nie
o jak i sa me ży cie w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z dy stan su pa ra gra fów. Za po mi na, że pa ra gra fy i ży wi lu -
dzie to dwie nie za wsze do brze to le ru ją ce się sfe ry. Za -

pew ne też omi nę ły ją pio nier skie do świad cze nia dzi siej -
szych ne sto rów -pol skich dział kow ców, któ rzy z ugo rów,
tor fo wisk, odło gów zie mi si łą wła snych rąk kształ to wa li
dzi siej szą świet ność ogro dów. Dzi siaj jak wi dać są lu dzie,
któ rzy naj chęt niej po pro stu za bra li by nam efek ty tych sta -
rań. To wła śnie efekt ludz kiej cięż kiej pra cy na zy wa pa ni
re dak tor „ostat nim ba stio nem ko mu ni zmu”, z na dzie ją, że
wkrót ce nie bę dzie kuł jej oczu. Przy oka zji war to uświa -
do mić pa ni re dak tor, że nie tyl ko PZD no si na so bie hi -
sto rycz ny garb, któ ry zresz tą ni jak się ma do idei
sa mo rząd no ści ja kie re ali zu je na co dzień.

Ale nie to naj bar dziej bul wer su je nas we wspo mnia nym
tek ście. Ten ar ty kuł to zwy kłe mą ce nie w gło wach lu -
dziom. Dla cze go nie na pi sze cie pań stwo ja sno i wy raź nie,
że wśród za kwe stio no wa nych przez Pre ze sa SN Le cha
Gar doc kie go za pi sów Usta wy o ROD znaj du je się i ten
art. 15 ust. 2 i, że dział kow co wi nie na le ży się od szko do -
wa nie za za bra ną na in ne ce le dział ki przez np. or ga ny ad -
mi ni stra cji sa mo rzą do wej. (!?) Prze ży li śmy już mą ce nie
lu dziom w gło wach i roz ta cza nie wi zji, że dział kow cy mo -
gli by mieć dział ko we grun ty na wła sność. Ob li czy li śmy
ile ten „po da ru nek” by nas kosz to wał, i ta kie fak ty trze ba
lu dziom w pierw szym rzę dzie po dać! 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców za bez pie cza wła śnie do -
bra swo ich dział kow ców, bo każ dy z nich na swo im ka -
wał ku zie mi go spo da ru je i we dług wła sne go po my słu
upięk sza go. Dla cze go więc nie ma mieć pra wa do swo ich
na sa dzeń, re kom pen sa ty w ra zie gdy (w uza sad nio nych
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przy pad kach) trze ba mu za brać dział kę? My, dział kow cy
Świ no uj ścia cie szy my się, że aby ode brać nam dział kę po -
trzeb na jest ak cep ta cja Związ ku bo ina czej nikt by się 
z na mi nie li czył, a na sze te re ny sta ły by się ła ko mym ką -
skiem de ve lo pe rów. My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Gra ni ca” je ste śmy tak że dum ni ze swo ich
osią gnięć oraz praw, któ re gwa ran tu je nam Usta wa 
o ROD. Je ste śmy rów nież za do wo le ni ze współ pra cy 
z Urzę dem Mia sta, któ ry też do ce nia na sze osią gnię cia.

Tra dy cje Pol skich Dział kow ców i ich or ga ni za cji za pi -
sa ły pięk ną kar tę w hi sto rii kra ju bo tyl ko nie do ucze ni
scep ty cy ko ja rzą po wsta nie PZD z cza sem gdy rzą dzą ca

par tia ko mu ni stów two rzy ła so bie po zo ry spo łecz ne go za -
ple cza dla wła snych rzą dów. Na praw dę, tra dy cje te się ga -
ją już set ki lat i po cząt ków od ro dze nia Rzecz po spo li tej po
la tach za bo rów. Mo że my być dum ni z na szej prze szło ści,
współ cze snych do ko nań i śmia ło pa trzeć w przy szłość,
któ ra nie tyl ko u nas do ma ga się roz ra sta nia zie lo nych płuc
na szej in du strial nej cy wi li za cji. Wie rzy my, że de mo kra -
tycz ne pań stwo ta ką przy szłość zdo ła nam za gwa ran to -
wać, że wy sił ki na szych po przed ni ków nie pój dą na
mar ne, a zie mia, któ rą uko cha li śmy nie sta nie się li tyl ko
przed mio tem de ve lo per skich spe ku la cji.

Za rząd ROD
/-/ 

Je rzy Ko mar nic ki z Zie lo nej Gó ry

Re dak cja Ga ze ty Praw nej
War sza wa

Człon kiem Pol skie go Związ ku Dział kow ców je stem po -
nad 40 lat. Dla te go z uwa gą śle dzę ar ty ku ły za miesz cza -
ne w pra sie zwią za ne z róż ny mi pro jek ta mi ewen tu al nej
li kwi da cji PZD. Ar ty ku ły za miesz cza ne 22 wrze śnia 2010 r.
w Ga ze cie Praw nej skło ni ły mnie do za ję cia lo jal ne go sta -
no wi ska wo bec Związ ku. Uży cie przez Pa nią re dak tor
słów „ba stion ko mu ni zmu” bu dzi w mo im prze ko na niu,
że jest to ko lej ny atak na de mo kra tycz ną or ga ni za cję ja ką
jest PZD.

Pod kre ślam, że ni gdy nie sły sza łem, aby ktoś w mo im
ogro dzie py tał o przy na leż ność par tyj ną, orien ta cję po li -
tycz ną lub wy zna nio wą. Wa run kiem przy dzia łu dział ki
by ła jej chęć upra wy uwa run ko wa na prze strze ga niem
prze pi sów i re gu la mi nu i sta tu tu. Tak jest w każ dej or ga -
ni za cji spo łecz nej, po za rzą do wej, dzia ła ją cej w kra ju,
człon ko wie opła ca ją skład kę człon kow ską na jej dzia łal -
ność a do bro wol ność przy na leż no ści po twier dza ją wła -
sno ręcz nym pod pi sem. O tym au tor ka ani sło wem.

Być mo że są oso by, któ rym się to nie po do ba. Bo nie wy -
obra żam so bie, aby my śli wy strze lał, kie dy się mu spodo -
ba, węd karz węd ko wał na kil ka na ście wę dek. Ła mał w
świa do my spo sób prze pi sy swe go Związ ku. Tak jak ro bią
ci co za miesz ku ją na dział kach a w chwi li obec nej są we -
dług au to ra wzo rem „pra wo rząd no ści” na dział kach.

Jed na w tym wszyst kim jest praw da, że pre ze sem PZD
jest pan Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry peł niąc swa funk cję,

cie szy się wiel kim au to ry te tem wśród dział kow ców. To
dzię ki je go wiel kiej cha ry zmie, bez po śred nie mu za an ga -
żo wa niu ist nie je ten Zwią zek. Ma od wa gę bro nić pu blicz -
nie praw Dział kow ców i ogro dów dział ko wych przed
li kwi da cją. Gdy by nie pan Kon drac ki, te go Związ ku nie
by ło a oto by nie któ rym cho dzi ło. Dą ży się za wszel ką ce -
nę do wy eli mi no wa nia je go oso by z ży cia związ ko we go,
su ge ru jąc, że po dej mo wa ne przez Pa na pre ze sa de cy zje
go dzą w in te res pol skich dział kow ców co jest cał ko wi tą
nie praw dą. Mo im zda niem je go po czy na nia są zgod ne 
z za sa da mi obo wią zu ją ce go pra wa. Gdy by tak nie by ło,
daw no by się nim za jął pro ku ra tor, bo róż ne go ro dza ju
uzdro wi cie le by mu w tym po mo gli. Fakt za trud nie nia
swej cór ki w re dak cji „dział kow ca” nie jest prze stęp -
stwem, a czy tel ni kom wy cho dzi to na do bre. Z chwi lą za -
trud nie nia treść ar ty ku łów w mie sięcz ni ku jest co raz
lep sza. Za miesz cza ne są ar ty ku ły naj wy bit niej szych pro -
fe so rów pol skich uczel ni, in sty tu tów sa dow ni czych, wa -
rzyw ni czych, ar chi tek tów te re nów zie lo nych, w tym
rów nież jest du ża za słu ga Pa na pre ze sa. Dla te go czas naj -
wyż szy, aby dać te mu spo kój. Prze stać z na gon ką me dial -
ną skie ro wa ną prze ciw ko je mu a na wet ro dzi nie, bo tez
pi sa no kie dyś, że jeź dzi sa mo cho dem, a pew nie mógł by
cho dzić pie cho tą. Bo ta nie przy chyl na sy tu acja wo bec
Pre ze sa trwa od kil ku lat. Daj cie te mu czło wie ko wi 
w koń cu spo kój, zwy kli dział kow cy ma ja te go dość.

Z po wa ża niem 
/-/ Je rzy Ko mar nic ki

Zie lo na Gó ra, 27 wrze śnia 2010 r.
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Ku pu jąc pra sę w na szym kra ju by łem prze ko na ny, że
ar ty ku ły na pi sa ne w nich są opar te na fak tach i obiek tyw -
nym przed sta wie niu te ma tu. Tym cza sem w Pa ni ar ty ku le
umiesz czo nym w „Ga ze cie Praw nej” (sa ma na zwa cza so -
pi sma wska zu je o pro fe sjo na li zmie re da gu ją cych ar ty ku -
ły) te go za bra kło.

Pi sząc wszyst kie ist nie ją ce ogro dy dział ko we, któ rych
jest już po nad 966 ty się cy i któ re zaj mu ją po nad 44 ty sią -
ce hek ta rów (38 ty się cy hek ta rów le ży w mia stach), oraz
ich użyt kow ni cy mu szą na le żeć do tej or ga ni za cji. Sa mi
dział kow cy zo bo wią za ni są pła cić na jej rzecz skład ki, 
a z tych skła dek zaś za rzą dy po szcze gól nych ogro dów wy -
ku pu ją pre nu me ra tę wy da wa ne go przez PZD mie sięcz ni -
ka „Dział ko wiec”.

Pra gnę pa ni przy po mnieć o ar ty ku le 12. Kon sty tu cji
Rze czy po spo li tej Pol skiej Rzecz po spo li ta Pol ska za pew -
nia wol ność two rze nia i dzia ła nia związ ków za wo do wych,
or ga ni za cji spo łecz no -za wo do wych rol ni ków, sto wa rzy -
szeń, ru chów oby wa tel skich, in nych do bro wol nych zrze -
szeń oraz fun da cji.

In for mu ję pa nią, że do bro wol nie sam za pi sa łem się do
PZD i nic zdroż ne go w tym nie wi dzę. Mo głem mieć
dział kę w in nym zrze sze niu, po nie waż są ogro dy w Szcze -
ci nie któ re nie przy na le żą do PZD. Je śli cho dzi o skład ki
to uwa żam, że trze ba mieć du żo wro go ści i ma ło zna jo mo -
ści, aby w tej for mie na pi sać. Obec nie skład ka człon kow -
ska w tym ro ku wy no si 0,17 zł za 1m2 upra wia nej przez
dział kow ca dział ki. Skład ka nie jest na li cza no od po -
wierzch ni ogól no do stęp nych na ogro dach to jest: alej ki,
pla ce za baw, ro wy me lio ra cyj ne itp. Skład ka człon kow -
ska pod le ga na stę pu ją ce mu po dzia ło wi:

– 65% skład ki po zo sta je w dys po zy cji za rzą dów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych,

– 35% skład ki od pro wa dza ne jest przez za rzą dy ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych do okrę go wych za rzą dów
PZD i su ma ta pod le ga dal sze mu, na stę pu ją ce mu po dzia -
ło wi:

– 2/3 po zo sta je do dys po zy cji okrę go wych za rzą dów
PZD, z te go5 % za si la fun dusz sa mo po mo co wy - 1/3 prze -
ka zy wa na jest do Kra jo wej Ra dy PZD.

Przy wo łu jąc Pa na Pio tra Mo skwę ze sto wa rzy sze nia Za -
ci sze – Nie za leż ne Ogro dy w Szcze ci nie, nie spraw dzi ła
Pa ni, dla cze go stał się prze ciw ni kiem ogro dów dział ko -
wych w Pol sce. Stał się za go rza łym „wro giem” z chwi lą
gdy dział kow cy nie po zwo li li mu na ła ma nie pra wa obo -
wią zu ją ce go w Rzecz po spo li tej Pol skiej po nie waż usi łu -
je ła mać Usta wę pra wa bu dow la ne go i Usta wę o Ro-
dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Je śli jest to Pa ni wzór
do na śla do wa nia to ja ko czło wiek bę dą cy na eme ry tu rze,
po prze pra co wa niu 45 lat (ni gdy nie wsze dłem w kon flikt
z pra wem) je stem skłon ny do stwier dze nia: tam gdzie si -

ła i kłam stwo tam jest po czą tek pra wa w mo im Kra ju, nie
ta kich cza sów na sta rość się spo dzie wa łem. W oszczer -
stwach za war tych w Ga ze cie Praw nej wi dać nie jest pa ni
osa mot nio na w tych kłam li wych in for ma cjach w fe lie to -
nach w/w pra sie. Pa ni ko le żan ka Mi ra Su cho dol ska na pi -
sa ła: „Ba stion ko mu ni zmu w de mo kra tycz nym pań stwie -
te sło wa pcha ją mi się pod pió ro, kie dy my ślę o Pol skim
Związ ku Dział kow ców”. A Pierw szy z po nad 5200 pol -
skich ogro dów po wstał w Gru dzią dzu w ro ku 1897. Jest to
pra cow ni czy ogród dział ko wy „Ką pie le Sło necz ne”. Ruch
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ist nie je więc już pra -
wie 113 lat i stał się cząst ką hi sto rii na sze go kra ju. Wte dy
nikt nie wie dział co to jest ko mu nizm. PZD w swo im
obec nym kształ cie zo stał po wo ła ny do ży cia pod czas 
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pra cow ni czych Ogro -
dów Dział ko wych. Zjazd ten od był się w dniach 27 i 28
czerw ca 1981 ro ku w War sza wie i był jed no cze śnie I Zjaz -
dem Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Po wsta nie sa mo -
rząd ne go związ ku dział kow ców by ło moż li we mię dzy
in ny mi dzię ki po wsta niu i dzia łal no ści ma so we go ru chu
spo łecz ne go, ja kim by ła „So li dar ność”. Ob li cza się, że 
w 1981 ro ku licz ba ubie ga ją cych się o dział ki wy no si ła
700 tys. Dział ki w pol skich ogro dach dział ko wych użyt -
ku ją w prak ty ce wszyst kie gru py spo łecz ne i za wo do we.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest człon kiem Mię dzy na -
ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Przy do mo wych,
któ re go sie dzi bą jest Luk sem burg. Obec nie Biu ro Mię -
dzy na ro do we zrze sza związ ki na ro do we z 15 państw: Au -
strii, Bel gii, Czech, Da nii, Fin lan dii, Fran cji, Ho lan dii,
Luk sem bur ga, Nor we gii, RFN, Sło wa cji, Szwaj ca rii,
Szwe cji, Wiel kiej Bry ta nii. Dla cze go dział kow cy ko rzy -
sta ją ze swo ich dzia łek? Bo dla więk szo ści z nich są one
źró dłem po zy ska nia ta nich wa rzyw i owo ców. Bo da ją
zdro we i nie ska żo ne plo ny (po twier dza to wie le ba dań na
za war tość me ta li cięż kich, któ re zo sta ły prze pro wa dzo ne
na ob sza rze ca łe go kra ju). Bo są miej scem od po czyn ku
po pra cy i oa zą spo ko ju dla eme ry tów i ren ci stów. Bo da -
ją ich dzie ciom i wnu kom wa run ki do bez piecz nej i zdro -
wej za ba wy. Bo mo gą ko rzy stać z pół wcza sów or ga -
ni zo wa nych w ogro dach. Bo ma ją kon takt z in ny mi dział -
kow ca mi. Bo ma ją szan sę uczest ni cze nia w im pre zach
kul tu ral nych w ogro dach, któ re nie ob cią ża ją ich skrom -
ne go bu dże tu do mo we go. Bo jest to ich hob by, la ta ich
pra cy. Bo dział ka re kom pen su je im ma łe po wierzch nie
miesz ka nio we. Bo ko cha ją przy ro dę i śro do wi sko na tu -
ral ne. Bo są ich wła sno ścią i miej scem, w któ re za in we sto -
wa li oszczęd no ści. Bo po pro stu są cząst ką ży cia ich
sa mych i ich ro dzin. Tak więc ogro dy dział ko we w Pol sce
w peł ni wy peł nia ją funk cje spo łecz ne (w tym so cjal ne),
re kre acyj ne, in te gra cyj ne i eko lo gicz ne. Oso bi ście nie li -
czę z Pa ni stro ny na ma ły wy si łek i prze pro si ny któ re nam

Ro man Kremp ski ze Szcze ci na
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dział kow com się na le żą, po prze czy ta niu ar ty ku łów. Uwa -
żam, że to bę dzie za du ży wy si łek z Pa ni stro ny i po ni że -

nie, że oto skrom ny eme ryt mo że ma ło wy kształ co ny
ośmie la się wy ty kać brak pro fe sjo na li zmu.

/-/ Ro man Kremp ski 
Szcze cin, 23 wrze śnia 2010 r.

Grze gorz Oracz z Ostrołęki

Pa ni Re dak tor!!! 
Na kan wie ar ty ku łu Pa ni au tor stwa (22.09. br. – Ga ze ta

Praw na nr 185) chcę prze ka zać kil ka re flek sji róż nej na -
tu ry. Nie są dzi Pa ni przy pad kiem, że ple cie du by sma lo -
ne pi sząc o prze zna cza niu skład ki człon kow skiej na za kup
„dział kow ca”? Nie zna jo mość pra wa dział ko we go jest tak
sa mo szko dli wa jak nie zna jo mość w ogó le -wy star czy zaj -
rzeć do tre ści pra wa dział ko we go by nie mieć wąt pli wo -
ści. Na le ża ło by za py tać co ro bił prof. I Pre zes przez ca ły
okres od przy go to wań aż do uchwa le nia przez Sejm RP
w lip cu 2005 ro ku se ko wa nej prze zeń usta wy o ROD.
Gdzie był przez 5 lat? W wal ce z PZD i śro do wi skiem
dział kow ców w nim zrze szo nych „GP” od gry wa nie po -
śled nią ro lę. Bez żad nych osło nek jest for pocz tą i tu bą
pro pa gan do wą PiS -u. Wio sna 2009 ro ku wiesz czy ła ry -
chły ko niec usta wy fo ru jąc bu bel praw ny au tor stwa po sła
De ry (dział kow ca uzna ją ce go ist nie nie PZD), prze gra na
nie na uczy ła Ga ze ty ni cze go, te raz też wcho dzi w scho -
dzo ne bu ty. Po pi sy ta kich tu zów jak p. po seł Sta roń mu -
siał tem pe ro wać Try bu nał Kon sty tu cyj ny -za tem au to ry tet
kre ato ra no we go ła du nie wy da je się być pierw szej świe -
żo ści. Nie ży ją ce mu RPO nie po do ba ło się zwo ły wa nie
wal nych ze brań z moż li wo ścią ich od by cia w tzw. dru gim
ter mi nie, cho ciaż wąt pli wo ści w tej ma te rii nie mia ły or -
ga na re je stru ją ce sta tut Związ ku. W Pol sce są or ga ni za cje
rów nie ega li tar ne co eli tar ne jak PZW czy PZŁ. Ich wy -

ma ga nia dot. upraw nio ne go tyl ko przez człon ków opła -
ca ją cych skład ki ło wie nia lub po lo wa nia na zwie rzy nę nie
wy wo łu ją żad nych re ak cji. W do tych czas pro wa dzo nej
woj nie pod jaz do wej z PZD, i per so nal nie z je go pre ze sem
E. Kon drac kim, wy stę po wa li głów nie har cow ni cy po kro -
ju po słów Mar kow skie go czy De ry -p. po seł Sta roń mia ła
po noć do bre chę ci  – te raz w szran ki wstę pu ją za wod ni cy
zde cy do wa nie le piej wy po sa że ni.

Tak zwa na opty ka, czy li punkt wi dze nia i oce ny po ru -
sza nej przez Pa nią spra wy za le ży od sta tu su oce nia ją ce go.
Jed ni ma ją za mecz ki, pa ła cy ki, re zy den cje a w naj gor -
szym ra zie za bez cen ku pio ne le śni czów ki, in ni ma ją 300
me tro wą dział kę. Au to ry te ta mi mo ral ny mi dla GP mo gą
być za tem lu dzie, któ rzy wła sny, par ty ku lar ny in te res po -
sta wi li po nad obo wią zu ją cym pra wem związ ko wym. Bo
kim że w isto cie są p. Mi cha lak i Mo skwa by nie wy mie -
niać in nych nie mniej za słu żo nych. Dzia ła tu „mo ral ność
Ka le go”-gdy oni bu du ją wil le na dział ce, pod łą cza ją me -
dia i usi łu ją za mie nić te ren ogro du w osie dle to jest to do -
bre, gdy im się te go nie po zwa la czy nić to jest to złe, a oni
zy sku ją mia no bo jow ni ków o wol ność i de mo kra cję dział -
ko wą. Bę dę rów nie uważ nie co z du żą tro ską ob ser wo wał
po czy na nia TK, bę dę też ocze ki wał zmia ny stro ika w trą -
bie, któ rej ro lę nie po śled nią od gry wa GP. 

Grze gorz Oracz, dział ko wiec, czło nek PZD od bli sko
30 lat, ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Dol no ślą skie go po pie ra 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 

III. ZWIÑZKI ZAWODOWE I PARTIE POLITYCZNE
W OBRONIE ROD

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

STA NO WI SKO
Ra dy OPZZ Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

w spra wie za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za pi sów Usta wy
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD
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22 lu te go 2010 r. do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i pod wa -
ża nia wszyst kich praw dział kow ców wy ni ka ją cych z usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Dla nas związ kow ców, po wsta ły pro blem jest bar dzo
bli ski, gdyż wie lu z na szych człon ków jest użyt kow ni ka -
mi ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Ogro dy te dla wie -
lu ro dzin są jed nym, a cza sem je dy nym źró dłem utrzy-
ma nia, a tak że miej scem wy po czyn ku.  

Po raz ko lej ny po dej mo wa ne są dzia ła nia, któ re dą żą do
prze pro wa dze nia zmian w prze pi sach w/w usta wy, co 
w kon se kwen cji mo że do pro wa dzić do li kwi da cji ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Dol no ślą skie go ka te go rycz -
nie sprze ci wia się ko lej nej ma ni pu la cji przy usta wie z dnia
8 lip ca 2005 ro ku „o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”.

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

Wro cław, 11 paź dzier ni ka 2010 r.

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Opol skie go

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD
War sza wa 

Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ ków Za wo do wych,
Ra da Wo je wódz twa Opol skie go w ca łej roz cią gło ści po -
pie ra 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 r. do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
i pod wa że nia wszel kich praw dział kow ców wy ni ka ją cych
z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Związ kow cy Opolsz czy zny, wśród któ rych jest rów nież
wie lu dział kow ców, czu ją się za wie dze ni i obu rze ni z po -

wo du wy stą pie nia Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, w spra wie za skar że -
nia w ca ło ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
a tym sa mym za kwe stio no wa nia wszel kich praw dział -
kow ców.

W tej sy tu acji ma my ja ko ruch związ ko wy peł ne pra wo
i pod sta wy, do wy ra że nia swe go obu rze nia z po wo du ko -
lej nej pró by in ge ren cji w dzia łal ność sta tu to wą Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ ra słu ży dla wie lu se tek ty się -
cy ro dzin - zwłasz cza o niż szym sta tu sie ma te rial nym.

Prze wod ni czą cy Ra dy
/-/ Jó zef Pie cho ta

Opo le, 13 paź dzier ni ka 2010 r.

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go

APEL
Uczest ni ków Se mi na rium Ra dy Wo je wódz kiej OPZZ

Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go
w obro nie ROD i za cho wa nia Usta wy o ROD obo wią zu ją cym ak tu al nie kształ cie

Ro la ro dzin nych ogro dów dział ko wych, w każ dej spo -
łecz no ści miej skiej jest zna czą ca. Ogro dy dział ko we to
nie tyl ko zie leń miej ska, utrzy my wa na kosz tem or ga ni za -
cji związ ko wej dział kow ców, bez po trze by po no sze nia te -
go cię ża ru przez mia sta, ale ogro dy to tak że miej sca
re kre acji i wy po czyn ku dla dzie ci, mło dzie ży, eme ry tów,
ren ci stów, a czę sto osób w wie ku pro duk cyj nym, ale po -
szu ku ją cym moż li wo ści pra cy przy du żym bez ro bo ciu.

Ogro dy dział ko we in te gru ją ro dzi ny, śro do wi sko dział -
kow ców oraz dział kow ców ze spo łecz no ścią lo kal ną.

Za gro że nie dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych, ja kie
wy wo ła ło za skar że nie usta wy o ROD do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, jest dzi -
siaj re al ne i mo że do pro wa dzić od na ru sze nia do brze
funk cjo nu ją cej struk tu ry.

Uza sad nie nie do zło żo ne go wnio sku o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy o ROD jest po dyk -
to wa ne roz wa ża niem ty pu aka de mic kie go, a nie roz wa-
ża niem re aliów w ja kich funk cjo nu ją fak tycz nie ro dzin ne
ogro dy dział ko we.
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Ja ko dzia ła cze związ ko wi ma my z ogro da mi dział ko -
wy mi kon takt na co dzień. Wie lu z nas jest rów nież człon -
kiem Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za rów no OPZZ
jak rów nież PZD re ali zu ją ce le zbli żo ne – do bro lu dzi,
zwłasz cza słab szych. Służ ba czło wie ko wi jest na szym ce -

lem nad rzęd nym. W za ist nia łej sy tu acji uwa ża my za swój
obo wią zek za brać głos w tej tak waż nej spra wie dla se tek
ty się cy ro dzin i wy stą pić o wy co fa nie wnio sku, względ nie
o je go od rzu ce nie.

/-/ 36 pod pi sów

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Po mor skie go

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Kra jo wa Ra da
War sza wa

W od po wie dzi na prze sła ne nam Sta no wi sko Kra jo wej
Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dn. 23 wrze śnia
br. Ra da OPZZ woj. po mor skie go w peł ni po pie ra Wa sze
sta no wi sko do ty czą ce po stę po wa 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 po cząt ko wo 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.

Fakt nie udzie la nia od po wie dzi na kie ro wa ne do Pierw -
sze go Pre ze sa Są du wy stą pie nia w tej spra wie jest obu -
rza ją cy. Za skar że nie obo wią zu ją cej od 5 lat usta wy jest
prze kre śle niem ca łe go do rob ku wy pra co wa ne go przez

kil ka po ko leń dział kow ców, łącz nie z osta tecz nym znie -
sie niem wszyst kich przy słu gu ją cych im praw, dzię ki któ -
rym w Pol sce funk cjo nu je i roz wi ja się ogrod nic two
dział ko we.

Je że li Pierw szy Pre zes SN uzna je, że wszyst kie pra wa
dział kow ców są sprzecz ne z Kon sty tu cją, to na szym zda -
niem po wi nien wy stą pić do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
o wpro wa dze nie od po wied nich zmian w Kon sty tu cji
uzgod nio nych z Ra dą Kra jo wa PZD.

Udzie la jąc wspar cia w wal ce o in te re sy mi lio no wej rze -
szy dział ko wi czów, je ste śmy prze ko na ni, że na by te przez
nich pra wa nie zo sta ną uchy lo ne.

Z po wa ża niem

Prze wod ni czą cy Ra dy OPZZ
/-/ Ka zi mierz Schre iber

Gdańsk, 11 paź dzier ni ka 2010 r.

Ra da OPZZ Wo je wódz twa War miń sko -Ma zur skie go

STA NO WI SKO
Ra dy OPZZ Wo je wódz twa War miń sko -Ma zur skie go

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof. Le cha Gar doc kie go do Try bu na łu 
Kon sty tu cyj ne go w spra wie stwier dze nia nie waż no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów Usta wy o ROD

Bar dzo zdzi wi ła i za sko czy ła nas in for ma cja o tym, że
Pre zes Są du Naj wyż sze go prof. Lech Gar doc ki skie ro wał
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek w ce lu stwier dze -
nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze ściu waż nych dla dział -
kow ców za pi sów ich usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ROD. 

Śro do wi sko dział kow ców i ich pro ble my są nam zna ne.
Wie my jak wie le pra cy i wy sił ku kosz to wa ło ich bu do wa -
nie od pod staw ca łej or ga ni za cji, a przede wszyst kich two -
rze nie i za go spo da ro wa nie sa mych ogro dów. Te re ny, któ re
otrzy ma li od gmin to w więk szo ści nie użyt ki. Cięż ką pra -
cą swo ich rąk do pro wa dzi li do roz kwi tu ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce. I te raz wszy scy w wie lu
mia stach mo że my ko rzy stać z uro ków tych zie lo nych za -

kąt ków. Ogro dy dział ko we to miej sca od po czyn ku i re -
kre acji dla wie lu ro dzin z na sze go wo je wódz twa. Wa rzy -
wa i owo ce są na to miast du żą po mo cą fi nan so wą dla
skrom nych bu dże tów do mo wych wie lu ubo gich ro dzin
na szej spo łecz no ści. Wo je wódz two War miń sko -Ma zur -
skie jest jed nym z bier niej szych wo je wództw na sze go kra -
ju, wiec tym bar dziej zro zu mia łe jest zna cze nie ist nie nia
ogro dów dział ko wych wła śnie na na szym te re nie.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest do brze zor ga ni zo wa -
ny, chro ni in te re sy swo ich człon ków i dba o ich do bro. Te -
raz, chce się im ode brać sa mo dziel ność, sa mo rząd ność 
i nie za leż ność. Nie ro zu mie my, cze mu za jął się tym aku -
rat sę dzia Są du Naj wyż sze go. Bar dzo do brze wszy scy
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wie my, że cho dzi tu o grun ty w do brych punk tach miast,
któ re bę dzie moż na sprze dać z zy skiem bo ga tym in we sto -
rom. A co za tem z dział kow ca mi i ich in te re sa mi? Zo sta -
ną po zba wie ni swo ich ogro dów dział ko wych, za któ re
za pła ci się im znacz nie mniej.

Ja ko or ga ni za cja współ pra cu ją ca z Pol skim Związ kiem
Dział kow ców opo wia da my się sta now czo po ich stro nie i
nie zga dza my się na pró by ogra ni cze nia ich nie za leż no -
ści. PZD zrze sza swo ich człon ków do bro wol nie i ich do -
bro sta wia na pierw szym miej scu. Usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych po win na zo stać w do tych cza so -
wym brze mie niu przede wszyst kim dla te go, że sa mi dział -
kow cy po pie ra ją i ak cep tu ją wszyst kie jej za pi sy. Sko ro

sa mi nie wy stę pu ją z wnio ska mi ojej zmia nę, to po co na
si łę ich uszczę śli wiać.

Ape lu je my za tem do Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Pa na
prof. Le cha Gar doc kie go o za sta no wie nie się i roz sąd ne
po dej ście do ca łej spra wy. Na le ży zde cy do wa nie zwró cić
uwa gę na to, że po ru sza na przez nas kwe stia ma cha rak -
ter po li tycz ny i go dzi w do bro spo łecz ne - dla te go do brym
roz wią za niem by ło by wy co fa nie wnio sku.

Na to miast do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zwra ca my się
z proś bą o od rzu ce nie wnio sku i po zo sta wie nie usta wy z
dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
w obo wią zu ją cym brzmie niu.

Prze wod ni czą cy Ra dy OPZZ
/-/ 

Olsz tyn, 9 wrze śnia 2010 r.

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Ma ło pol skie go

Sza now ny Pan 
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes PZD 
War sza wa 

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Ma ło pol skie go so li da ry zu je
się w ca łej peł ni ze sta no wi skiem 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 r. do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go i pod wa ża nia wszyst kich praw dział kow ców
wy ni ka ją cych z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Or ga ni za cje związ ko we zrze szo ne w OPZZ wy ra ża -
ją swo je obu rze nie pod ję ty mi przez Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go dzia ła nia mi zmie rza ją cy mi do na ru sze -
nia praw na by tych przez dział kow ców dla któ rych ko rzy sta -
nie z upra wia nych dzia łek sta no wi czę sto jed nak bar dzo
istot ną for mę czyn ne go wy po czyn ku i re kre acji dla ca łych
ro dzin w tym tak że dzie ci, jest tak że bez pre ce den so wym

za ma chem na pra wo do ro dzin nej dział ki i od ręb nej wła -
sno ści na nie sień wraz ze zwol nie nia mi po dat ko wy mi.

Ruch związ ko wy bę dzie – tak jak do tych czas – wy stę -
po wał zde cy do wa nie w obro nie praw na by tych przez
dział kow ców, któ re – w świe tle uza sad nie nia ja kim po słu -
żył się Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go -miał by ulec
li kwi da cji wraz ze znisz cze niem wszyst kich przy słu gu ją -
cych dział kow com praw. Je ste śmy i bę dzie my na dal ze
wszyst ki mi zor ga ni zo wa ny mi si ła mi funk cjo nu ją cy mi w
de mo kra tycz nym pań stwie pra wa wspie ra ją cy mi swój
pro test wo bec bez przy kład ne go za ma chu na na by te przez
dział kow ców pra wa i so li da ry zu je my się z obro ną funk -
cjo nu ją ce go od 5 lat usta wo wych ure gu lo wań do ty czą -
cych Rad nych Ogród ków Dział ko wych.

Przewodniczący Ra dy OPZZ 
/-/ Je rzy Król 

Kra ków, 5 paź dzier ni ka 2010 r.

Ra da OPZZ Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go

STA NO WI SKO
Ra dy OPZZ wo je wódz twa ma zo wiec kie go

w spra wie za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za pi sów Usta wy z dnia
8 lip ca 2005 r. o ROD

Ra da OPZZ wo je wódz twa ma zo wiec kie go wy ra ża głę -
bo ki nie po kój wo bec ko lej nej in ge ren cji w dzia łal ność sta -

tu to wą Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz pod wa ża -
nie za pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku „O ro dzin -
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nych ogro dach dział ko wych”. Nie ak cep tu je my re gu lar -
nie po dej mo wa nych dzia łań przez gre mia po li tycz ne, rzą -
do we, a w ostat nim okre sie rów nież au to ry te ty pra wa,
któ re dą żą do prze pro wa dze nia za sad ni czych zmian prze -
pi sów w/w usta wy, w prak ty ce pro wa dzą cych do li kwi da -
cji ogro dów dział ko wych.

W ostat nim cza sie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wpły -
nął wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP sze re gu prze pi sów usta wy do ty czą cych m. in.:

– moż li wo ści nie od płat ne go na by wa nia przez sa mo rząd
dział kow ców pra wa do te re nów pu blicz nych prze zna czo -
nych pod ogro dy dział ko we,

– na by cia przez in dy wi du al ne go dział kow ca pra wa do
dział ki pod le ga ją ce go ujaw nia niu w księ dze wie czy stej,

– za sa dy, zgod nie z któ rą dział ko wiec jest wła ści cie lem
na nie sień i na sa dzeń, któ rych do ko nał na swo jej dział ce,

– po wią za nia pra wa do dział ki z człon ko stwem w sa mo -
rzą dzie dział kow ców - Pol skim Związ ku Dział kow ców,

– upraw nie nia sa mo rzą du dział kow ców do spre cy zo wa -
nia kry te riów przy dzia łu dzia łek w ogro dach dział ko wych,

– pierw szeń stwa osób bli skich do na by wa nia dział ki po
zmar łym dział kow cu.

Za pi sy te ma ją fun da men tal ne zna cze nie dla ca łej spo -
łecz no ści dział kow ców. Ich mo dy fi ka cja lub usu nię cie do -
pro wa dzi do sys te ma tycz ne go li kwi do wa nia po szcze -
gól nych ogro dów i ru go wa nia dział kow ców z te re nów,
któ re cięż ką pra cą i za wła sne oszczęd no ści go spo da ro -
wa li, zgod nie z obo wią zu ją cym w Pol sce pra wem.

Ogro dy dział ko we za wsze by ły bli skie ser cu związ kow -
com z Ra dy OPZZ wo je wódz twa ma zo wiec kie go, gdyż
wie lu na szych człon ków, ich ro dzi ny oraz eme ry ci i ren -
ci ści są za in te re so wa ni użyt ko wa niem tych te re nów.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są czę sto je dy nym miej -
scem wy po czyn ku, a tak że źró dłem utrzy ma nia dla grup
spo łecz nych o naj niż szych do cho dach.

Za sta na wia my się, w czy im in te re sie pro wa dzo ne są
dzia ła nia, któ rych efek tem mo że być li kwi da cja ogro dów
dział ko wych.

Pro te stu je my prze ciw ko prze kształ ca niu te re nów zie lo -
nych, nie zbęd nych dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia lu -
dzi, na osie dla apar ta men tow ców, su per mar ke ty czy
pseu do ga le rie.

Ra da OPZZ wo je wódz twa ma zo wiec kie go

War sza wa, 7 paź dzier ni ka 2010 r.

Pre zy dium Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych

STA NO WI SKO
Pre zy dium Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych
w spra wie za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za pi sów Usta wy

z dnia 8 lip ca 2005 ro ku „o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”

Pre zy dium Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków
Za wo do wych wy ra ża pro test wo bec ko lej nej in ge ren cji 
w dzia łal ność sta tu to wą Pol skie go Związ ku Dział kow ców
oraz pod wa ża nie za pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro -
ku „o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”.

Nie ak cep tu je my re gu lar nie po dej mo wa nych dzia łań
przez gre mia po li tycz ne, rzą do we, a w ostat nim okre sie
rów nież au to ry te ty pra wa, któ re dą żą do prze pro wa dze nia
za sad ni czych zmian prze pi sów ww. usta wy, w prak ty ce
pro wa dzą cych do li kwi da cji ogro dów dział ko wych.

W ostat nim cza sie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wpły -
nął wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP sze re gu prze pi sów usta wy do ty czą cych m.in.:

– moż li wo ści nie od płat ne go na by wa nia przez sa mo rząd
dział kow ców pra wa do te re nów pu blicz nych prze zna czo -
nych pod ogro dy dział ko we,

– na by cia przez in dy wi du al ne go dział kow ca pra wa do
dział ki pod le ga ją ce go ujaw nia niu w księ dze wie czy stej,

– za sa dy, zgod nie z któ rą dział ko wiec jest wła ści cie lem
na nie sień i na sa dzeń, któ rych do ko nał na swo jej dział ce,

– po wią za nia pra wa do dział ki z człon ko stwem w sa -
mo rzą dzie dział kow ców – Pol skim Związ ku Dział kow -
ców,

– upraw nie nia sa mo rzą du dział kow ców do spre cy zo wa -
nia kry te riów przy dzia łu dzia łek w ogro dach dział ko wych,

– pierw szeń stwa osób bli skich do na by wa nia dział ki po
zmar łym dział kow cu.

Za pi sy te ma ją fun da men tal ne zna cze nie dla ca łej spo -
łecz no ści dział kow ców. Ich mo dy fi ka cja lub usu nię cie do -
pro wa dzi do sys te ma tycz ne go li kwi do wa nia po szcze-
gól nych ogro dów i ru go wa nia dział kow ców z te re nów,
któ re za wła sne oszczęd no ści i cięż ką pra cą za go spo da ro -
wa li zgod nie z obo wią zu ją cym w Pol sce pra wem.

Ogro dy dział ko we za wsze by ły bli skie ser cu związ kow -
com z Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo -
do wych, gdyż wie lu na szych człon ków, ich ro dzi ny oraz
eme ry ci i ren ci ści są za in te re so wa ni ich użyt ko wa niem.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są czę sto je dy nym miej -
scem wy po czyn ku, a tak że źró dłem utrzy ma nia dla grup
spo łecz nych o naj niż szych do cho dach.
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Za sta na wia my się w czy im in te re sie pro wa dzo ne są
dzia ła nia, któ rych efek tem mo że być li kwi da cja ogro dów
dział ko wych. Pro te stu je my prze ciw ko prze kształ ca niu te -

re nów zie lo nych, nie zbęd nych dla pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia lu dzi, na osie dla apar ta men tow ców, su per mar ke -
ty czy pseu do ga le rie.

Pre zy dium Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków
Za wo do wych

War sza wa, dnia 7 wrze śnia 2010 r.

Pol ski Zwią zek Ko biet Ka to lic kich Od dział w Ło dzi

Do ty czy wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści Usta wy w ca ło ści 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Wy ra ża jąc pro test i obu rze nie na Pa na sta no wi sko 
w spra wie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych pra gnie -
my stwier dzić, że ini cja ty wa dzia łal no ści Pol skie go
Związ ku Dział kow ców -po par ta do tych cza so wą usta wą -
-zda wa ła wie lo let nie eg za min w ży ciu na sze go spo łe czeń -
stwa i in te gra cji ro dzin. Dla cze go chce Pan ją zbu rzyć? Ta
for ma ak tyw no ści spo łecz nej da wa ła i da je jej uczest ni -
kom wie le sa tys fak cji, po żyt ku dla zdro wia i sa mych po -
zy tyw nych cech po przez jej funk cjo no wa nie. W cza sie,
kie dy to w na szym kra ju jest wie le dzie dzin ży cia do na -
tych mia sto we go wręcz po pra wie nia tj. dzia łal ność służ by
zdro wia, szkol nic two, bez pie czeń stwo na ro do we, no we li -
za cja pra wa bu dow la ne go Pan, w ślad za swo imi po przed -
ni ka mi chce bu rzyć dzia łal ność PZD -coś co spraw dzi ło
się w swym funk cjo no wa niu wie lo let nim, co też sta no wi
wie lo let nią in te gra cję ro dzi ny, jed no cząc jej ruch i re kre -
ację w miej scu za miesz ka nia.

Od no sząc się do za łą czo ne go ar ty ku łu z miej sco wej pra -
sy „Eks pre su ilu stro wa ne go” Py ta my:

– Co mo że prze szka dzać w przy na leż no ści do Związ ku
Dział kow ców?

Odp. na sza – „nic -ni ko mu”
– Co mo że prze szka dzać w two rze niu ogro dów dział -

ko wych w ra mach PZD?
Odp. na sza – „nic -ni ko mu”
– Je że li wła ści ciel grun tu prze ka zał te ren pod dzia łal -

ność PZD a lu dzie swo im wie lo let nim wkła dem pra cy
go upięk szy li – to dla cze go to zmie niać, sko ro jest ty le
wol nych te re nów i nie użyt ków do za go spo da ro wa nia w
kra ju?

- brak moż li wo ści wy własz cza nia dzia łek(i wie lo let nich
na kła dów w na nie sie nia) bez zgo dy PZD na bu do wę np.
dróg, któ rych tra sa mo gła by być wy zna czo na po za te re -
nem ogro dów za bez pie cza dział kow ców i ich pra cę oraz
na kła dy fi nan so we po nie sio ne z funk cjo no wa niem 
ogro du.

– dla cze go po zba wić dział ko wi czów od szko do wań czy
re kom pen sat za li kwi da cję ogro du? Ini cja ty wa Pa na istot -
nie wska zu je na chęć znie sie nia wszyst kich praw dział ko -
wi czów, osła bie nia si ły du że go Związ ku po przez
roz drob nie nie go na mniej sze or ga ni za cje oraz pod wa ża
za sa dy sa mo rząd no ści, gdzie to człon ko wie ROD wy bie -
ra ją swój za rząd. Ist nie je sze ro ki po gląd po da wa ny w me -
diach, że to atrak cyj ność grun tów ROD, zwłasz cza 
w du żych mia stach, jest głów ną przy czy ną po wta rza ją cej
się wal ki o ist nie nie PZD. Za pew ne grun ty te moż na 
by wów czas sprze dać b. dro go - ob cym in we sto rom pod
ho te le, mar ke ty itp. ale tym sa mym znisz czy ło by się nie -
po wta rzal nie wie lo let nią ideę ro dzi mą, spraw dzo ną 
w efek tyw nym swym funk cjo no wa niu i in te gru ją cym ro -
dzi ny.

Wy ra ża my swój sprze ciw dla ta kich dzia łań wska zu jąc
na roz pa try wa nie wie lu waż niej szych spraw do re gu la cji
ży cia w spo łe czeń stwie pol skim.

Zwra ca my się do Pa na ja ko spe cja li sty od pra wa kar ne -
go, by ze chciał Pan po zo sta wić spra wy PZD w do tych -
cza so wej, wie lo let nie spraw dzo nej for mie usta wo daw czej
a wzmoc nił dzia ła nie pra wa kar ne go w na szym kra ju dla
bez pie czeń stwa i do bra je go oby wa te li. Ocze ku je my na
od po wiedź.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Bar ba ra Ga jew ska
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Szanowny Panie Prezesie!
Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku

Działkowców, naczelny organ rozjemczy Związku zwraca
się do Pana Prezesa z prośbą o rozważenie wycofania z
Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie
niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 lipca 2005
r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Szanowny Panie Prezesie!
Objęcie przez Pana stanowiska Pierwszego Prezesa

Sądu Najwyższego przyjęliśmy z zadowoleniem i nadzieją
na zmianę sytuacji, w jakiej Polski Związek Działkowców
znalazł się w związku z inicjatywą podjętą przez Pana
poprzednika. Zaskarżenie przez prof. Lecha Gardockiego
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wywołało
nasze olbrzymie poruszenie i niepokój. W naszej ocenie
był to kolejny atak na niezawisłość, samorządność i
samodzielność naszego Związku i jego struktur. Dążenie
do rozbicia polskiego ponad 100-letniego ruchu

ogrodnictwa oraz chęć przejęcia gruntu użytkowanego
przez milionową rzeszę działkowców, pozbawi ich
dorobku całego życia i miejsca spokojnego wypoczynku.
Przecież to sami działkowcy często ciężką pracą i
wyrzeczeniami inwestowali swoje środki w rozwój
ogrodów. 

Z przykrością stwierdzamy, że Pański poprzednik na
stanowisku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego podjął
próbę oceny ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
nie znając realiów w jakich funkcjonują ogrody, efektem
czego były błędne wnioski. 

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy się do Pana, prosząc o rozważenie naszego

stanowiska, które w naszej ocenie jest zasadne i stanowi
podstawę do ponownej, szczegółowej analizy złożonych
wniosków do Trybunału Konstytucyjnego a w
konsekwencji skłoni do ich wycofania bądź uznania za
bezzasadne. 

Z poważaniem 
Członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej

IV. WŁADZE KRAJOWE

Krajowa Komisja Rozjemcza PZD w Warszawie

Pierwszy Prezes
Sądu Najwyższego
Prof. Stanisław Dąbrowski

Członek KKR
/-/ Jan Kaczmarzyk

/-/ Robert Klimaszewski
/-/ Tadeusz Mańko

/-/ Szymon Marczewski
/-/ Zofia Paderewska

/-/ Józef Pietrzak
/-/ Józef Pisarski

Warszawa, 4 listopada 2010 r.

Przewodnicząca KKR
/-/ Olga Ochrymiuk 

Z-ca Przewodniczącej KKR
/-/ Jerzy Grajek 

Z-ca Przewodniczącej KKR
/-/ Zbigniew Maliszewski 

Sekretarz KKR
/-/ Zofia Maria Mróz
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go

Związ ku Dział kow ców spo łecz nie wy ko nu ją cy swój man -
dat wo bec człon ków i Związ ku, ko lej ny raz zwra ca ją się
z proś bą i ape lem o od rzu ce nie ostat nio zmo dy fi ko wa ne -
go wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o uzna nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku za sprzecz ną z Kon sty tu cją RP.

Trud no nam zro zu mieć, jak moż na za skar żyć usta wę 
w sy tu acji, gdy dział kow cy z ca łej Pol ski zwra ca ją się 
o utrzy ma nie jej praw ne go by tu.

Tak ra dy kal nie sfor mu ło wa ny wnio sek ozna cza, że
praw ni cy za trud nie ni w Są dzie Naj wyż szym przy go to wu -
jąc go dzia ła ją im pul syw nie, pod wpły wem na ci sków, 
a ja kich nie trud no się nam do my śleć.

Ra dy ka li za cja te go po now ne go wnio sku ozna cza te raz
jaw ne żą da nie znie sie nia wszyst kich na szych, pol skich
dział kow ców praw, dzię ki któ rym funk cjo nu je w Pol sce
ogrod nic two dział ko we.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go RP ani ra zu nie ra -
czył od po wie dzieć ko mu kol wiek, ani dział kow com ani
na szym or ga ni za cyj nym struk tu rom na kie ro wa ne pro te -
sty. Dał świa dec two, że na gło sy Oby wa te li nie trze ba re -

ago wać, bo wiem wła dza są dow ni cza prze cież nie pod le -
ga we ry fi ka cji przez spo łe czeń stwo. Wstyd nam za ta kie
poj mo wa nie rze czy przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go.

Sza now ny Pa nie!
Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski w dniu 15 wrze -

śnia 2010 ro ku na do rocz nym Zgro ma dze niu Ogól nym
Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zwra ca jąc się do Sę -
dziów mó wił „– Ma cie wy jąt ko wą wła dzę i wy jąt ko wą
od po wie dzial ność chro nie nia de mo kra cji przed prze -
kształ ce niem jej w dyk ta tu rę i chro nie nia oby wa te li przed
szko da mi, ja kie mo gą po nieść w wy ni ku dzia łań wła dzy”
(cy tu je my za ar ty ku łem p. Ewy Sie dlec kiej opu bli ko wa -
nym w wy da niu kra kow skim „Ga ze ty Wy bor czej” dnia
16 wrze śnia 2010 r.).

Pra gnie my po zo sta wać w prze ko na niu, że sło wa Pre zy -
den ta RP za pad ną w ser cach i umy słach nie tyl ko Sę dziów
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i tym sa mym nie do pu ści cie
do uczy nie nia nam dział kow com krzyw dy i nie pra wo ści.

Wszak in te re su róż nych grup na ci sku nie moż na przed -
kła dać nad in te res dział kow ców, człon ków pol skie go spo -
łe czeń stwa.

Z wy ra za mi sza cun ku

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w War sza wie

Sza now ny Pan dr Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
War sza wa

Na sze ni niej sze wy stą pie nie kie ru je my rów nież do wia do mo ści:
– Pre zy den ta RP B. Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Se na tu RP B. Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP G. Sche ty ny,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP: E. Kierz kow skiej, S. Nie sio łow skie go i J. Wen der li cha,
– Mi ni stra In fra struk tu ry C.Gra bar czy ka i Pod se kre ta rza Sta nu O. Dzie koń skie go,
– Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Prze wod ni czą cy
/-/ Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ol gierd Kau nas -Kow nac ki

Se kre tarz
/-/ Je rzy Jak soń

Człon ko wie:
/-/ Sta ni sław Bu rzyń ski
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

/-/ Ry szard Do rau

/-/ Mie czy sław Gór ski
/-/ Krzysz tof Kap ciak

/-/ Wło dzi mierz Le śnie row ski

/-/ Ka zi mierz Pa bian
/-/ Hen ryk To ma szew ski 

/-/ Do ro ta Ze rba 
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Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zwra ca ją się z ape lem do wszyst -
kich człon ków pio nu re wi zyj ne go o ak tyw ny udział 
w obro nie na szej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

Ko lej ny wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go w War sza wie skie ro wa ny w dniu 6 wrze śnia 2010 ro -
ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o orze cze nie o nie z-
god no ści ca łej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31
ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 oraz z art. 64 Kon sty tu cji Rze -
czy po spo li tej Pol skiej jest naj groź niej szym z do tych cza so -
wych ata ków na na szą Usta wę i nasz Zwią zek. Zmie rza ją
w swej isto cie do li kwi da cji na szych Ogro dów i na sze go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Usta wa o ROD od 5 lat do brze słu ży nam dział kow com

oraz sa mo rzą dom te ry to rial nym. Nasz Zwią zek jest je dy -
nym fak tycz nym gwa ran tem ist nie nia ogro dów dział ko -
wych i ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Uczyń my wszyst ko, co praw nie moż li we, by bro nić do -
rob ku na sze go Związ ku, je go po nad 100-let niej tra dy cji
oraz praw do na szej wła sno ści i wspól ne go mie nia na -
szych Ogro dów. Za bie raj my głos, bo mil cze nie ozna cza -
ło by apro bo wa nie tre ści za war tych w ko lej nym wnio sku
skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Za bie raj my głos in dy wi du al nie i zbio ro wo, bo jest to
nasz sta tu to wy obo wią zek osób de mo kra tycz nie wy bra -
nych do or ga nów kon tro l nych.

Za bie ra jąc głos w obro nie na szej usta wy udo wod ni my
wła dzy pu blicz nej, że jest to głos Oby wa te li dział kow ców,
któ rzy ma ją pra wo ocze ki wać sza cun ku i po waż ne go trak -
to wa nia ze stro ny in sty tu cji i or ga nów pań stwo wych.

Z dział ko wym po zdro wie niem

APEL
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w War sza wie do Człon ków Pio nu Re wi zyj ne go Związ ku

w spra wie obro ny na szej Usta wy o ROD z 2005 ro ku

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Prze wod ni czą cy
/-/ Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ol gierd Kau nas -Kow nac ki

Se kre tarz
/-/ Je rzy Jak soń

Człon ko wie: 

/-/ Sta ni sław Bu rzyń ski
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

/-/ Ry szard Do rau

/-/ Mie czy sław Gór ski
/-/ Krzysz tof Kap ciak

/-/ Wło dzi mierz Le śnie row ski

/-/ Ka zi mierz Pa bian
/-/ Hen ryk To ma szew ski 

/-/ Do ro ta Ze rba

War sza wa, dnia 17 wrze śnia 2010 r.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Jesz cze nie umil kły echa Pań skie go wnio sku do Try bu -

na łu Kon sty tu cyj ne go z 22 lu te go 2010 r. żą da ją ce go, tak
żą da ją ce go, stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
sze ściu za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych – któ rym to wzbu dził Pan szcze re zdu mie nie w krę -

gach praw ni czych i nie tyl ko – a po now nie wy stą pił Pan 
i tym ra zem z żą da niem, żą da niem stwier dze nia nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją ca łej Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

W związ ku z tym, że uza sad nie nie jest na der miał kie,
in ny mi sło wy za wie ra ją ce du żo słów a ma ło tre ści, po -
zwo lę so bie zwró cić Pań ską uwa gę na od biór spo łecz ny

V. WŁADZE OKR¢GOWE

Okrę go wy Za rząd PZD w Bia łym sto ku

I Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa



36

Pa nie Pre ze sie!
Pod jął Pan wprost nie wia ry god ną pró bę znisz cze nia 

i uni ce stwie nia ogrod nic twa dział ko we go w prze ci wień -
stwie do in nych kra jów eu ro pej skich, UE, USA i Ja po nii,
któ re roz wi ja ją ogrod nic two dział ko we na po dob nych do
na szych za sa dach. Od we to wym wnio skiem dał Pan wy raz
lek ce wa że nia du żej czę ści na sze go spo łe czeń stwa li czą -
ce go kil ka mi lio nów oby wa te li, po su nął się, we dług nas,
do uka ra nia pro te stu ją cych wy ko rzy stu jąc do te go pra wo
bę dą ce w Pa na za się gu.

Pro szę wie dzieć, że po nad dwa dzie ścia dwa ty sią ce pod -
la skich dział kow ców nie ak cep tu je sto so wa ne go in stru -
men tal nie pra wa do ce lów wal ki z dział kow ca mi,
ogro da mi i Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Pre zes OZP PZD 
/-/ inż. Wie sław Sa wic ki

tych wnio sków. Otóż z ca łe go kra ju, ze wszyst kich miast,
mia ste czek i wsi, gdzie funk cjo nu ją ogro dy dział ko we
pły ną peł ne wzbu rze nia sło wa. Tym bar dziej bę dzie ich
wię cej, gdyż i ska la za gro żeń jest więk sza.

Pa nie Pre ze sie!
Mó wiąc wprost, obec ne żą da nie z 6 wrze śnia 2010 r. od -

bie ra my ja ko od wet za pro te sty, sta no wi ska, re zo lu cje 
i wszel kie wy stą pie nia kie ro wa ne przede wszyst kim na
Pa na rę ce, ale rów nież do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
i do in nych władz kra ju. Za od wa gę wy stą pie nia do naj -
wyż sze go au to ry te tu praw ne go w kra ju i wska za nie na
nie wła ści wość po stę po wa nia i pew ne błę dy.

Otrzy mu ją:
1. Pre zy dent RP,
2. Mar sza łek Sej mu RP, 
3. Pre mier RP ,
4. Try bu nał Kon sty tu cyj ny, 
5. KR PZD.

Bia ły stok, 14 wrze śnia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Rze szo wie

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Po za po zna niu się z Pań skim wnio skiem do ty czą cym

za skar że nia ca łej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. je ste śmy moc no za sko cze -
ni i obu rze ni ta ką po sta wą.

Pa nie Pre ze sie!
Od sy ła my Pa na do hi sto rii po wsta nia ogro dów dział ko -

wych w Pol sce. Grun ty pod ogro dy wy ku pi ły na sze Za kła -
dy Pra cy za pie nią dze z fun du szu so cjal ne go i prze ka za ły
Gmi nom z prze zna cze niem na dział ki dla swo ich pra cow -
ni ków. Ja kim więc pra wem te raz Gmi na ma za rzą dzać ty -
mi grun ta mi i sprze da wać je na wol nym ryn ku. Prze cież
to jest jaw ne wy łu dze nie.

Dział kow cy wła sny mi si ła mi i środ ka mi fi nan so wy mi
zbu do wa li i za go spo da ro wa li czę sto nie użyt ki, te re ny zde -

gra do wa ne i miej sca któ rych nikt nie po trze bo wał, a Pan
chce nas te go wszyst kie go po zba wić. Czy to jest aby
zgod ne z Kon sty tu cją?

Dla cze go pró bu je Pan uka rać wal czą cych o swo je pra -
wa dział kow ców?

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Pod jął Pan pró bę znisz cze nia Ogro dów Dział ko wych 

w Pol sce. A prze cież Ogro dy Dział ko we to dział kow cy,
a dział kow cy to spo łe czeń stwo. Czyż by to spo łe czeń stwo
by ło „dru giej ka te go rii?”

Za pra sza my do od wie dze nia ogro dów dział ko wych, aby
prze ko nać się jak funk cjo nu ją i jak są za go spo da ro wa ne.
Pod kar pac cy dział kow cy w licz bie 65 ty się cy sta now czo
pro te stu ją prze ciw ko za ma cho wi na ich ro dzi ny i do ro bek
ca łe go ży cia.

Pre zes OZ Rze szów 
/-/ mgr inż. Agnieszka Sycz 

Do wia do mo ści:
1. Pre zy dent RP,
2. Mar sza łek Sej mu, 
3. Mar sza łek Se na tu,

4. Pre mier RP, 
5. Try bu nał Kon sty tu cyj ny,
6. Kra jo wa Ra da PZD,
7. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.

Rze szów, 16 wrze śnia 2010 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Wy stą pie nie Pa na do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z roz -

sze rza ją cym wnio skiem do pier wot nie zło żo ne go w dniu
22 lu te go 2010 r. w spra wie orze cze nia o nie zgod no ści ca -
łej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych ja ko nie zgod nej z Kon sty tu cją RP ro zu mie -
my ja ko akt ura żo nej am bi cji. Pa nie Pre ze sie Są du Naj -
wyż sze go, czy Pan do brze się za sta no wił, iż swo im
po stę po wa niem i dzia ła niem za mie rza zbu rzyć pod sta wy
funk cjo no wa nia po nad wie ko we go ru chu dział ko we go 
w Pol sce i po zba wić pra wie mi lion pol skich ro dzin utrwa -
lo ne go po rząd ku praw ne go, któ ry gwa ran tu je nam usta -
wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Jest to do ku ment bar dzo do bry – gwa ran tu ją cy dal szy
roz wój ogro dów i po pra wę ży cia miesz kań ców miast.
Ruch dział ko wy w Pol sce ma swój udział w roz wo ju na -
sze go kra ju, przy czy nił się do li kwi da cji ol brzy mich po -
wierzch ni odło gów, wy sy pisk śmie ci i in nych nie użyt ków
za go spo da ro wa nych dla po trzeb lud no ści. Pań stwo pol -
skie przed woj ną i obec nie szu ka ło po zy tyw nych roz wią -

zań dla oby wa te li w ce lu bez kosz to we go przy wró ce nia
zie mi do sta nu po ży tecz ne go użyt ko wa nia. Zro bi li to
dział kow cy, któ rzy wła sną pra cą i za wła sne pie nią dze po -
mo gli Pań stwu za go spo da ro wać odło gi i przy wró cić je 
w uro dzaj ną gle bę. Dział kow cy wraz z ro dzi na mi dla do -
bra na szej Oj czy zny do pro wa dzi li na sze ogród ki i dział ki
do roz kwi tu, do ko rzyst nej zmia ny kra jo bra zu – te raz naj -
waż niej szy au to ry tet sę dziow ski po trak to wał nas przed -
mio to wo i uznał, że ja ko nie li czą cy się „ele ment dział-
ko wy”, któ ry nie po wi nien mieć żad nych praw. 

Ma my od wa gę wal czyć o swo je, i oce niać lu dzi, któ rzy
chcą swój au to ry tet i sza cu nek bu do wać na krzyw dzie
ludz kiej, wy ko rzy stu jąc w tym ce lu swo ją wła dzę.

Zdu mie wa nas Pań ska od wa ga w nisz cze niu te go co od
wie ku słu ży do brze pol skim ro dzi nom – te go Pa nu nikt
nie wy ba czy.

Nasz wnio sek jest je den – ra tu jąc swo ją twarz i au to ry -
tet – na le ży szyb ko wy co fać oby dwa wnio ski skie ro wa ne
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Człon ko wie Pre zy dium
/-/ 12 podpisów

Okrę go wy Za rząd PZD w Opo lu

I Pre zes Sądu Naj wyż sze go
War sza wa 

Opo le, 18 wrze śnia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu

Pierw szy Pre zes Sądu Najwyższego 
War sza wa 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Ka li szu re pre zen tu ją cy po nad 22 ty sią ce ro dzin dział ko -
wych z Wiel ko pol ski po łu dnio wo-wschod niej jest obu rzo -
ny i zbul wer so wa ny in for ma cją, że w dniu 6 wrze śnia
2010 ro ku wy stą pił Pan do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
z żą da niem stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
ca łej Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku.

Jest to Pa na ko lej ne wy stą pie nie do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go obok wy stą pie nia z dnia 22 lu te go 2010 ro ku
zmie rza ją ce do znisz cze nia i uni ce stwie nia ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Od bie ra my to ja ko Pa na od we to -
wą re ak cję na bli sko dwu ty sięcz ne wy stą pie nia ogro dów
dział ko wych i dział kow ców skie ro wa ne do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie Pa na wnio sku o stwier dze -

nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu pod sta wo wych
za pi sów wspo mnia nej usta wy.

Jest nam szcze gól nie przy kro, że to Pan sto ją cy na stra -
ży prze strze ga nia pra wa wy stę pu je do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go z żą da niem ode bra nia dział kow com praw na -
by tych przez dzie się cio le cia.

In for mu je my Pa na, że ogrod nic two dział ko we w in nych
kra jach Unii Eu ro pej skiej, w Sta nach Zjed no czo nych i Ja -
po nii funk cjo nu je i roz wi ja się na po dob nych za sa dach jak
w Pol sce. Swo im ko lej nym wy stą pie niem do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go lek ce wa ży Pan kil ku mi lio no wą część
spo łe czeń stwa pol skie go upra wia ją cą dział ki.

Dział kow cy z Wiel ko pol ski po łu dnio wo-wschod nią sta -
now czo pro te stu ją prze ciw ko ta kim dzia ła niom i do ma -
ga ją się od Pa na wy co fa nia zło żo nych wnio sków.

Z po wa ża niem
Pre zes OZ 

/-/ Jerzy WdowczykKa lisz, 17 wrze śnia 2010 r.
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Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju ni niej -
szym prze ka zu ją Try bu na ło wi Kon sty tu cyj ne mu sta no -
wi sko śro do wi ska dział kow ców z Okrę gu Su dec kie go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

W mie sią cu wrze śniu każ de go ro ku ro dzin ne ogro dy
dział ko we w na szym Okrę gu ob cho dzą Dzień Dział kow -
ca. W obec nym ro ku uczest ni cy Dni Dział kow ca zo sta li
po ra że ni wia do mo ścią o ko lej nym wnio sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia 6 wrze śnia 2010 r. skie -
ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o orze cze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. oraz wnio sku
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ko lej nych 
7 prze pi sów tej usta wy, gdy by Try bu nał Kon sty tu cyj ny
nie uwzględ nił wnio sku pierw sze go. Śro do wi sko dział -
kow ców z Okrę gu Su dec kie go ode bra ło te wnio ski ja ko
od wet na swo ją po sta wę i pro te sty wo bec wnio sku Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia 22 lu te go 2010 r.
skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o orze cze -
nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze ściu prze pi sów na szej
usta wy.

Dział kow cy nie ma ją już żad nej wąt pli wo ści co do fak -
tycz nych dą żeń opcji po li tycz nej, któ ra z ni mi wal czy już
od 20 lat wszel ki mi spo so ba mi i me to da mi. Ma ją oni na -
to miast świa do mość, że w tej wal ce cho dzi o uwol nie nie
grun tów zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we
w ce lu ich sprze da ży, a tym sa mym o po mna ża nie fi nan -
sów Gmin lub Skar bu Pań stwa, nie mó wiąc już o po mna -
ża niu ka pi ta łu pod mio tów, któ rym grun ty ro dzin nych
ogro dów dział ko wych zo sta ną sprze da ne.

Dział kow cy wie dzą, że wnio ski Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go to nie tro ska o zgod ność za pi sów na szej
usta wy z Kon sty tu cją lecz to, że Pierw szy Pre zes Są du
Naj wyż sze go wy ko nu je zle co ne za da nie oba le nia na szej
usta wy i tym sa mym zli kwi do wa nie na szej or ga ni za cji 
– Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry przez owych
20 lat nie rów nej wal ki wła dzy ze spo łe czeń stwem dział -
ko wym sku tecz nie od pie rał fron tal ne ata ki na pol skie
ogro dy dział ko we.

Do bit nym do wo dem na to, ja kie są fak tycz ne in ten cje
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, jest wnio sek al -
ter na tyw ny z dnia 6 wrze śnia 2010 r., a więc wnio sek roz -

sze rza ją cy pier wot ny wnio sek z dnia 22 lu te go 2010 r.
Tym ra zem Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go kwe stio -
nu je na stęp nych 7 ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. W su mie za kwe stio no wał 13 ar ty ku łów,
na któ rych opie ra się byt praw ny i eko no micz ny Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a więc nasz dział ko wy byt.

W ten spo sób w au re oli pra wa i w pań stwie pra wa prze -
ciw ni cy ogrod nic twa dział ko we go dą żą do uni ce stwie nia
na sze go Związ ku, na szej po nad stu let niej pol skiej tra dy -
cji, na sze go wła sne go wie lo po ko le nio we go do rob ku, cięż -
kiej pra cy wło żo nej na zde gra do wa nych te re nach, któ re
od da wa no na ogro dy dział ko we. Ten do ro bek i tę pra cę
przy uży ciu au to ry te tu stró ża pra wa ska zu je się na za gła -
dę i otwie ra się dro gę do le gal nej gra bie ży do rob ku pra wie
mi lio no wej spo łecz no ści dział ko wej i ich ro dzin.

Zda niem dział kow ców uwzględ nie nie wnio sku Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w od nie sie niu do kwe -
stio no wa nych prze pi sów spo wo du je, że sy tu acja praw na
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i je go człon ków bę dzie
nie zgod na z Kon sty tu cją.

Nie mo że bo wiem stać się tak, aby Zwią zek i je go człon -
ko wie by li po trak to wa ni od mien nie od pod mio tów, któ -
rym Kon sty tu cja gwa ran tu je ochro nę wła sno ści. A tak
sta ło by się, gdy by np. zgod nie z wnio skiem Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go mie nie na dział kach, bę dą ce
wła sno ścią dział kow ców i mie nie Pol skie go Związ-
ku Dział kow ców zo sta ło sko mu na li zo wa ne. Dla cze go 
w przy pad kach wy własz cze nia z grun tów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych na ce le pu blicz ne Związ ko wi 
i dział kow com ma nie przy słu gi wać od szko do wa nie?
Czyż by Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go człon ko wie
mie li być w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa trak to wa ni
przed mio to wo? – py ta ją dział kow cy.

Sta no wi sko dział kow ców z Okrę gu Su dec kie go jest jed -
no znacz ne w od nie sie niu do wnio sków Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go, a mia no wi cie do ma ga ją się oni
nie uwzględ nie nia tych wnio sków oraz, aby Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny usza no wał ich wie lo po ko le nio wy do ro bek i tra -
dy cję, a przede wszyst kim nie na ru szał przy słu gu ją cej im
kon sty tu cyj nej ochro ny praw na by tych a tym sa mym po -
zwo lił na dal sze ich trwa nie w or ga ni za cji, któ ra z ich wo -
li zo sta ła po wo ła na i im słu ży.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szczaw nie Zdrój

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

Pre zes OZS PZD 
/-/ Win cen ty Ku lik

Se kre tarz OZS PZD 
/-/ Ma ria Klim ków 

Szczaw no Zdrój, 20 wrze śnia 2010 r.



39

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Zgło sze niem wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o

stwier dze niu nie waż no ści 6 ar ty ku łów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w lu tym bie żą ce go ro ku wy -
wo łał sze reg uza sad nio nych pro te stów dział kow ców,
któ rzy w tym wy stą pie niu upa tru jąc za gro że nia dla fun -
da men tal nych praw, gwa ran to wa nych usta wą, wy ra zi li
swo je oba wy, a nie rzad ko rów nież sta now czy sprze ciw
pod wa ża niu obo wią zu ją cej usta wy.

Nie wie my czy był Pan kie dy kol wiek w ro dzin nych
ogro dzie dział ko wym? Czy cho ciaż je den raz otarł się Pan
o pro ble my nur tu ją ce ogro dy? Czy Pan wie kto tak na -
praw dę użyt ku je te dział ki? Ja ka to spo łecz ność i ja kie tra -
pią ją pro ble my co dzien ne?

Z wy stą pie nia wy ni ka, że pań skie po ję cie jest mgli ste.
Nie prze szka dza to jed nak two rzyć teo rie o nie kon sty tu -
cyj no ści za pi sów w usta wie i szu kać przy sło wio wej dziu -
ry w ca łym. Czy czy ni Pan to z prze ko na niem, czy
kie ru jąc się ja kąś ide olo gią? Prze cież Pan nie jest je dy -
nym i naj waż niej szym au to ry te tem pra wa, a wy su wa Pan
nie mal żą da nie zmie rza ją ce do stwier dze nia, że za pi sy
usta wy o ROD są nie kon sty tu cyj ne, pod pie ra jąc swo je te -
zy spra wie dli wo ścią spo łecz ną, wol no ścią zrze sza nia się,
pań stwem pra wa, itp.

Za sta na wia my się, dla cze go aku rat na pań skie biur ko
tra fi ły ogro dy dział ko we? Czy to dla Pol ski jest te mat je -
dy ny i naj waż niej szy, a je że li tak nie jest to czym kie ro wał
się Pan po dej mu jąc tak żar li wie pro ble ma ty kę, co do pro -
wa dzi ło do no we go olśnie nia i wnio sku, że by ło to za ma -
ło i za cho dzi po trze ba roz sze rze nia wnio sku z ini cja ty wą
stwier dze nia nie kon sty tu cyj no ści ca łej usta wy o ROD.

Tym ra zem po szedł Pan ostro twier dząc, iż usta wa

utrwa la spe cy ficz ny sta tut PZD, że prze no si żyw cem za -
pi sy z „po przed niej epo ki”, utrwa la mo no pol, ogra ni cza
zrze sza nie się, pra wa sa mo rzą dów, a na wet utwo rzył Pan
po ję cie „pu sty ty tuł Praw ny”. Pod wa ża Pan pra wo do
grun tów o nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym, nie moż li -
wość zwro tów w na tu rze w przy pad ku rosz czeń. Twier -
dzi Pan, że dział kow cy to klien ci PZD, że usta wa o ROD
za bez pie cza in te re sy ma jąt ko we PZD, nie spój ność de fi -
ni cji, nie wła ści we in ter pre ta cje, dys kry mi na cję, na ru sza -
nia pra wa wła sno ści. Kwe stio nu je Pan sa mo rząd ność
PZD, do cho dzi Pan do ab sur dal nych wnio sków o nie moż -
li wo ści li kwi da cji ogro dów na ce le pu blicz ne, do pa trzył
się pan na wet dzia łal no ści go spo dar czej w upra wia niu wa -
rzyw, a w przy pad ku za miesz ki wa nia na dział ce for my
wy po czyn ku. Nie od po wia da Pa nu ochro na okre su we ge -
ta cyj ne go, bo le je Pan nad fi nan sa mi sa mo rzą dów, itd. itp.
Ile jesz cze moż na by za rzu cić tej usta wie?

Ten wnio sek skie ro wa ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go za wie ra nie mal wszyst kie po stu la ty, któ re gło szą pseu -
do dział kow cy na ru sza ją cy pra wo. Jak się więc ma to
wszyst ko do god no ści peł nio nej przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, sko ro na ru sza nie pra wa jest wręcz to le ro wa ne
i roz grze sza ne.

Wy stą pie nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 14 wrze -
śnia 2010 r. jest od ru chem nie znaj du ją cym uza sad nie nia.
We dług wnio sko daw cy na le ży usta wę uni ce stwić, na pi -
sać ją od no wa na za mó wie nie okre ślo nych sfer, aby speł -
nić wszyst kie wa run ki wy łusz czo ne we wnio sku, a
wów czas usta wą bę dzie zgod na z wir tu al nym świa tem,
ale czło wiek znaj dzie się na zie lo nej traw ce, z któ rej nie
ma po wro tu.

Za tę tro skę ser decz nie Pa nu dzię ku je my -dział kow cy.

/-/ 12 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie 

I Pre zes Sądu Najwyższego RP 
Prof. Lech Gar doc ki 
War sza wa 

Szcze cin, 16 wrze śnia 2010 r.

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

Pan Prof.
Lech Gar doc ki
I Pre zes SN
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Kie ru je my do Pa na ko lej ne list w spra wie usta wy 

o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. Już pierw sze Pa na wy stą pie -

nie, kwe stio nu ją ce kon sty tu cyj ność sze ściu ar ty ku łów tej -
że usta wy, wzbu dzi ło na sze głę bo kie zdzi wie nie, co wy -
ni ka ło za rów no z wy bo ru za pi sów, jak i te go, że sta ło się
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to po pię ciu la tach funk cjo no wa nia te go do ku men tu. Jed -
nak że ko lej ne Pa na wy stą pie nie, o uzna nie za nie zgod ną
z Kon sty tu cją ca łej usta wy, od bie ra my do praw dy z moc -
no mie sza ny mi od czu cia mi.

Zdu mie wa nas przede wszyst kim me to da pra cy – swo -
iste roz kła da nie za strze żeń „na ra ty”, co pod da je w wąt pli -
wość rze czy wi ste in ten cje Pa na Pre ze sa co do chę ci obro ny
pra wo rząd no ści. Żą da nie uzna nia ca łej usta wy za nie kon -
sty tu cyj ną, po tak dłu gim cza sie od jej wpro wa dze nia, i tak
sta wia pod zna kiem za py ta nia stan prze strze ga nia pra wa 
w ca łym kra ju, w tym, nie ste ty, pod czas uchwa la nia przez
par la ment naj waż niej szych do ku men tów. Aż strach po my -
śleć, ja ki jest stan praw ny in nych ustaw.

W tym miej scu, w tro sce o au to ry tet Pa na Urzę du, po -
zwa la my so bie prze słać ra dę: je śli do głęb na ana li za praw -
na wy bra ne go do ku men tu spra wia tak du że trud no ści, że
nie moż na jej prze pro wa dzić w „jed nej ra cie”, pro po nu je -
my al bo nie po dej mo wać ana li zy, al bo zmie nić styl pra cy
lub współ pra cow ni ków od po wie dzial nych za przy go to -
wa nie ma te ria łu. Zwłasz cza, że uza sad nie nie za rów no jed -
ne go jak i dru gie go wnio sku wca le nas nie prze ko nu je.
Chy ba, że jest to wnio sek na po li tycz ne za mó wie nie, wte -
dy trud no dys ku to wać o ra cjach.

Nie mo że my się też oprzeć wra że niu, ani uwol nić od
wy raź nie na su wa ją cych się re flek sji, że oto zo sta li śmy po -
trak to wa ni jak nie grzecz ne dzie ci, któ re ośmie li ły się
wyjść po za wy zna czo ną li nię. Je śli w ta ki spo sób gro zi

nam Pan pal cem za to, że po zwo li li śmy so bie wy ra zić
prze ciw ną do Pa na opi nię w spra wie przy szło ści ogro dów
dział ko wych, to chce my uprzej mie zwró cić uwa gę, że jest
to gest chy bio ny, bo ma my pra wo i bę dzie my wy po wia dać
swo je zda nie w ży wot nej dla nas spra wie.

W żad nym ra zie nie po zwo li my, aby nie prze my śla nym
po su nię ciem, po przez znie sie nie praw dział kow ców,
znisz czo na zo sta ła pra ca wie lu po ko leń, dzię ki któ rym
trwa i roz wi ja się ogrod nic two dział ko we w Pol sce, Pan,
Sza now ny Pa nie Pre ze sie, z ca łą pew no ścią ma świa do -
mość, że ogrod nic two dział ko we nie jest w na szym kra ju
za ję ciem dla bo ga tych.

Nie ma my też za mia ru mil czeć, gdy w imię par ty ku lar -
nych in te re sów co chwi lę ja kaś waż na in sty tu cja, w tym
rów nież Urząd, któ ry Pan pia stu je, wpi su je się w po dej -
mo wa ną przez pra wie dwa dzie ścia lat ak cję do pro wa dze -
nia do znisz cze nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, co
dzi wi nie tyl ko nas, ale i na szych ko le gów - dział kow ców
z wie lu kra jów Eu ro py.

Za smu ca nas to, że do te go mar ne go ce lu wie lu, w tym
rów nież, nie ste ty, Pan, Pa nie Pre ze sie, pró bu je wy ko rzy -
stać pra wo. To nie dział kow cy uchwa la li pra wo, ale par -
la ment, przy ak cep ta cji Se na tu i Pre zy den ta i na pod sta wie
praw nej opi nii Pa na Ko le gów – praw ni ków.

W tej sy tu acji spo dzie wa my się, że Pa na wnio sek zo sta -
nie wy co fa ny – w tro sce o przy szłość po trzeb nych lu -
dziom ogro dów, ale i w tro sce o Pa na au to ry tet.

Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze

Zie lo na Gó ra, 24 wrze śnia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

STA NO WI SKO
uczest ni ków bio rą cych udział w okrę go wych Dniach Dział kow ca PZD w Gdań sku

z dnia 21 sierp nia 2010 r.
w spra wie wy stą pień Wła dzy Są dow ni czej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w przed mio cie 

Kon sty tu cyj no ści art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, art. 24 ust. 1, art. 30 i art. 31 ust. 1–4 
Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD

Dział kow cy re pre zen tu ją cy ogro dy dział ko we na sze go
Okrę gu, uczest ni czą cy w uro czy stym pod su mo wa niu
Okrę go wych Dni Dział kow ca Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Gdań sku, ze bra ni w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym im. An to nie go Do ma gal skie go w Gdy ni 
w dniu 21 sierp nia 2010 ro ku przed sta wia ją swo je sta no -
wi sko w przed mio to wej spra wie. Dział kow cy Okrę gu
Gdań skie go użyt ku ją cy od dzie się cio le ci dział ki w 247
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych wy ra ża ją zdzi wie nie
i za nie po ko je nie wy stą pie nia mi przed sta wi cie li wła dzy
są dow ni czej w Pol sce pod wa ża ją cych sens ist nie nia sied -
miu ar ty ku łów Usta wy o ROD. Kwe stio no wa nie Kon sty -
tu cyj no ści tych ar ty ku łów Usta wy o Ro dzin nych Ogro -

dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku jest skie ro wa -
ne wy łącz nie prze ciw ko człon kom jed nej z naj licz niej -
szych w Pol sce or ga ni za cji spo łecz nych. W swej isto cie
wnio ski wła dzy są dow ni czej zmie rza ją do po zba wie nia
nas dział kow ców, człon ków pol skie go spo łe czeń stwa
usta wo wych i Kon sty tu cyj nych gwa ran cji, za gra ża jąc tym
sa mym pra wom słusz nie na by tym i w do brej wie rze.
Obec nie obo wią zu ją ce unor mo wa nia praw ne za war te 
w Usta wie o ROD da ją nam człon kom Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców po czu cie bar dzo nam po trzeb nej sta bi li -
za cji.

Czy Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go i Wo je wódz ki
Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Bia łym sto ku kie ru jąc do Try bu na -
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łu Kon sty tu cyj ne go swo je wnio ski zda wa li so bie spra wę,
że uchy le nie tych sied miu ar ty ku łów Na szej Usta wy 
o ROD po zba wi nas ochro ny praw nej, pra wa do wszyst -
kie go, co po sia da my na na szych dział kach w na szych
Ogro dach? Czy w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa moż -
na sto so wać róż ne mia ry sto so wa nia pra wa? Czyż by
wnio sko daw cy nie wie dzie li, że wszyst ko, co obec nie
znaj du je się na na szych dział kach po wsta ło wy łącz nie
dzię ki na szym, czę sto bar dzo skrom nym środ kom fi nan -
so wym, a wszyst ko, co ma my w na szych Ogro dach ist -
nie je przy znacz nym wspar ciu fi nan so wym na sze go
Związ ku? Grun ty w prze szło ści prze ka zy wa ne Związ ko -
wi przez urzęd ni ków wła dzy pu blicz nej by ły zwy kle nie -
chcia ny mi przez ni ko go, nie przed sta wia ją cy mi żad nej
war to ści, ugo ra mi, czę sto wy sy pi ska mi lub nie użyt ka mi!

Dzi siaj te te re ny za mie ni li śmy w zie lo ne płu ca na szych
miast, któ re utrzy mu je my bez wspar cia fi nan so we go wła -
dzy pu blicz nej. W prze szło ści Skarb Pań stwa do pusz czał
do na ru sze nia pra wa, a obec nie ja koś dziw nie i nie zro zu -
mia le, nie prze ja wia żad nej ocho ty na po no sze nie skut -
ków tam tych de cy zji! Dzi siaj or ga ny Pań stwa chcą
prze rzu cić na Pol ski Zwią zek Dział kow ców peł ną od po -
wie dzial ność za skut ki wów czas po peł nia nych błę dów w
go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi! Czy na tym ma po le gać

prze strze ga nie pra wa w Pol sce? Dział kow cy nie tyl ko na -
sze go Okrę gu za sta na wia ją się, gdzie by li ci wszy scy dzi -
siej si wnio sko daw cy, gdy 5 lat te mu uchwa la no Usta wę
o ROD? Czy wów czas wszyst kie unor mo wa nia praw ne

za war te w tej Usta wie by ły Kon sty tu cyj ne, a dzi siaj już
nie? Czy wia ra Oby wa te li w Kon sty tu cyj ną ochro nę wła -
sno ści ma stać się pu stym slo ga nem lub nic nie zna czą cym
fra ze sem? Dział kow cy i nasz Zwią zek w za ufa niu do wła -
dzy pu blicz nej za go spo da ro wy wa li nie gdyś otrzy ma ne w
użyt ko wa nie nie ru cho mo ści bę dąc prze świad czo ny mi, że
za in we sto wa ny ma ją tek bę dzie chro nio ny ko rzy sta jąc 
z kon sty tu cyj nej gwa ran cji ochro ny. Dział kow cy na sze go
Okrę gu Gdań skie go, jak ty sią ce w ca łym kra ju, nie chcą
żad nych ko lej nych zmian w na szej usta wie, bo jest do bra
za bez pie cza jąc na sze pra wa i obo wiąz ki. Nie zga dza my
się, by w imię nie zro zu mia łych przez nas po li tycz nych 
i go spo dar czych in te re sów róż nych grup, znisz czo no do -
ro bek wie lu po ko leń dział kow ców i po nad wie ko wą tra dy -
cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Uczest ni cy
ze bra ni na dzi siej szym spo tka niu zwra ca ją się do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go z ape lem i proś bą o od mo wę nada -
nia dal sze go bie gu wnio sko wi Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go i Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
w Bia łym sto ku.

Z upo waż nie nia uczest ni ków Okrę go wych 
Dni Dział kow ca Gdańsk 2010

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ Jó zef Pi sar ski

Pre zes Za rzą du ROD im. A. Do ma gal skie go
/-/ Le szek Nie wiń ski

Gdy nia, 21 sierp nia 2010 r.

Człon ko wie OZ PZD To ruń sko -Wło cław skie go i prze wod ni czą cych Ko mi sji Sta tu to wych

STA NO WI SKO
pod ję te w dniu 30 wrze śnia 2010 r.

przez człon ków Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go
i Prze wod ni czą cych Okrę go wych Ko mi sji Sta tu to wych

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej Usta wy o ROD z 2005 r.

W lu tym 2010 r. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go za -
skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 6 ar ty ku łów usta -
wy, gwa ran tu ją cych pod sta wo we pra wa dział kow ców m.in.
pra wo do dział ki, pra wo wła sno ści do na nie sień na dział ce,
pra wa czyn ne i bier ne w sa mo rząd no ści ogro do wej.

W obro nie swo ich praw dział kow cy w ca łym kra ju 
a tak że w na szym okrę gu wy sy ła li zbio ro we i in dy wi du -
al ne pro te sty do au to ra wnio sku, do Pre ze sa Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go oraz do na czel nych władz pań stwa i klu -
bów par la men tar nych.

Pro te sty dział kow ców, do pusz czal ne w struk tu rze de -
mo kra tycz nej pań stwa, zde ner wo wa ły Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go, któ ry w od we cie roz sze rzył swój
wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i co uwi -
dacz nia się w uza sad nie niu, jest to tak że wo tum nie uf no -
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ści wo bec Sej mu -Se na tu, któ re tę usta wę uchwa li ły oraz
Pre zy den ta RP, któ ry usta wę pod pi sał.

Uchwa lo na usta wa nie wzbu dza ła do tąd żad nych wąt -
pli wo ści co do jej zgod no ści z Kon sty tu cją. Pan Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go jak by obu dził się po 5 la tach
funk cjo no wa nia usta wy i na za koń cze nie swo je go urzę -
do wa nia chce spra wić pre zent prze ciw ni kom ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go i znisz czyć wie lo mi lio no wą or ga ni -
za cję sa mo rzą do wą.

Przy pa da ją ce w tym ro ku 5-le cie funk cjo no wa nia usta -
wy wy ka za ło, że do brze ona słu ży dział kow com oraz
kształ tu je po praw ne, przy ja zne sto sun ki z wła dza mi sa mo -
rzą dów lo kal nych. Uczest ni czą cy w ob cho dach świę ta
dział kow ca przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych w bez -
po śred nich wy stą pie niach oraz li stach gra tu la cyj nych pod -
kre śla ją waż ną funk cję ogro dów dział ko wych w pa no ra mie
miast oraz wy ra ża ją wo lę wspie ra nia i obro ny ogro dów
dział ko wych. Go ście tych uro czy sto ści utoż sa mia ją się 
z ru chem ogrod nic twa dział ko we go, po nie waż w prze wa -
ża ją cej więk szo ści są człon ka mi Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców i upra wia ją dział kę w ro dzin nych ogro dach.

Ogro dy dział ko we sta no wią urzą dze nia uży tecz no ści
pu blicz nej a ich wła dze sta tu to we wy ka zu ją wo lę współ -

pra cy z wła dza mi gmin w re ali za cji waż nych lo kal nych
przed się wzięć. Przy kła dem jest tra sa śred ni co wa w Gru -
dzią dzu oraz tra sa mo sto wa w To ru niu, gdzie na rzecz tych
in we sty cji PZD prze ka zał te re ny użyt ko wa ne przez Ro -
dzin ne Ogro dy Dział ko we.

Sza now ni Wło da rze Sa mo rzą dów – Pre zy den ci, Bur mi -
strzo wie, Wój to wie człon ko wie za rzą dów miast i gmin
zwra ca my się do Was w mo men cie po waż ne go za gro że -
nia o wspar cie nas w obro nie ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w ce lu ura to wa nia usta wy o ROD. Sku tecz ną for mą
wspar cia bę dą pań stwa sta no wi ska kie ro wa ne do Pre ze sa
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz władz Pań stwa i Par la -
men tu. Uchy le nie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny na szej
usta wy spo wo du je to tal ny cha os w ogrod nic twie dział ko -
wym oraz wzbu dzi ogól no kra jo wy pro test z ma ni fe sta cja -
mi włącz nie.

Zwra ca my się tak że do or ga nów sa mo rzą do wych Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych na sze go okrę gu – za rzą -
dów, ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych o po dej mo wa nie
ko lej nych pro te stów zbio ro wych i in dy wi du al nych, 
w obro nie usta wy o ROD i kie ro wa nie ich do Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, władz Pań stwa i Par la men tu.

Pre zes OZ PZD
/-/ dr inż. Ry szard Cho dy nic ki

/-/ 26 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

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

z dnia 11 paź dzier ni ka 2010 r. 
w spra wie udzia łu dział kow ców w wy bo rach sa mo rzą do wych 2010

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są nie roz łącz ną cząst ką
spo łe czeń stwa na sze go re gio nu. Tkwią w nich, a za ra zem
je two rzą. Dla te go nie jest obo jęt ne dział kow com, kto re -
pre zen tu je sa mo rzą dy gmin, po wia tów czy wo je wódz twa.

Do bry go spo darz re gio nu to ta ki, któ ry do ce nia ro lę 
i isto tę ro dzin nych ogro dów dział ko wych na swo im te re -
nie. Ja ko dział kow com za le ży nam na tym, aby do władz
sa mo rzą do wych we szli lu dzie naj lep si, ale rów nież ta cy,
któ rzy w swo jej wi zji pro gra mo wej nie za tra ca ją ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Ape lu je my do wszyst kich dział kow ców i ich ro dzin 
o po wszech ny i ma so wy udział w wy bo rach w dniu 21 li -
sto pa da 2010 ro ku. Wy bierz my lu dzi, któ rzy przy in nych

wa lo rach po sia da ją tak że ser ce otwar te dla ogrod nic twa
dział ko we go. Tych, któ rzy nie do ce nia ją przy szło ści ogro -
dów dział ko wych po pro stu nie wy bie raj my.

Dzi siaj, gdy po waż ne za gro że nie wy stę pu je w sto sun ku
do przy szło ści ca łe go ru chu spo łecz ne go ogrod nic twa,
mu si my trzeź wo spoj rzeć na re alia w kon tek ście przy szłe -
go roz wo ju ROD.

My ja ko oby wa te le ma my pra wo do wy bo ru, ale tak że
do re pre zen ta cji w sa mo rzą dach przez na szych przed sta -
wi cie li. Po pie raj my na szych kan dy da tów, przez PZD
a tak że wszyst kich, któ rzy w spo sób re al ny po ma ga ją
ogro dom dział ko wym i PZD w pro wa dze niu ogro dów 
w służ bie nie tyl ko dział kow ców, ale rów nież spo łe czeń stwa.

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

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ Sta ni sław Iw ko

Se kre tarz 
/-/ Edward Gra bow ski 
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Za gro że nie dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych ja kie
zo sta ło wy wo ła ne wy stą pie niem I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za skar ża ją cym ca łą
usta wę o ROD, stwo rzy ło no wą ja kość w sy tu acji ca łe go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Sy tu acja jest po waż na i wy ma ga zde cy do wa ne go sta -
no wi ska dział kow ców.

Uak tyw ni li się prze ciw ni cy ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go in spi ro wa ni róż ny mi po bud ka mi.

Po ja wia ją się ata ki na Zwią zek oraz na je go kie row nic -
two, a tak że na Za rzą dy ROD.

Dzia łal ność za czy na ją prze ja wiać róż ne go ro dza ju „re -
for ma to rzy”, któ rzy Szka lu ją Zwią zek, a sa mi są w nie -
zgo dzie z pra wem.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szczec nie ape lu je do wszyst -
kich dział kow ców o:

– za po zna nie się z do ku men ta mi do ty czą cy mi za skar -
że nia usta wy o ROD,

– śle dze nie roz wo ju sy tu acji,
– na tych mia sto wą re ak cję na nie od po wie dzial ne wy stą -

pie nia prze ciw ni ków,
– ma so we wy stą pie nia z pro te sta mi i ape la mi o za cho -

wa nie usta wy,
– ści słe prze strze ga nie pra wa przez wszyst kich człon -

ków PZD.
W wy bo rach sa mo rzą do wych na le ży po przeć kan dy da -

tów, któ rzy w swo ich pro gra mach uję li po stu la ty za cho -
wa nia ogro dów w przy szło ści.

W obro nę usta wy mu si my włą czyć się wszy scy, gdyż
od jej za cho wa nia za le ży przy szłość na sza, na szych ogro -
dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Apel
do wszyst kich Za rzą dów, Ko mi sji Re wi zyj nych, Ko mi sji Roz jem czych ro dzin nych ogro dów 

dział ko wych oraz dział kow ców i ich ro dzin

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

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ Sta ni sław Iw ko

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

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Bia łym sto ku

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go PZD w Bia łym sto ku

z dnia 21 wrze śnia 2010 r.

W związ ku z wnio skiem I Pre ze sa SN z dnia 6 wrze śnia
2010 r. skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go roz -
sze rza ją cym wnio sek z 22 lu te go 2010 r. na ca łą usta wę o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r., że jest
nie zgod na z Kon sty tu cją RP, Okrę go wy Za rząd Pod la ski
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Bia łym sto ku uzna je
go ja ko prze jaw agre sji i na paść na dział kow ców, na ogro -
dy dział ko we i Zwią zek oraz od wet za ma so we pro te sty
skła da ne do I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go i naj wyż szych władz w na szym kra ju.

To już nie jest za kwe stio no wa ny je den prze pis, na wet
je że li nie jest fun da men tal ny. To jest atak sys te mo wy na
ca łą usta wę i Zwią zek.

Co sta ło się z Usta wą o ROD po 22 lu te go 2010 r., że 
I Pre zes SN mu siał wy stą pić do TK z żą da niem uchy le nia
ca łej usta wy? We dług na szej wie dzy żad ne zmia ny nie na -
stą pi ły. Na to miast w tym okre sie Zwią zek przy stą pił do
do stęp nej nam me to dy po dej mo wa nia sta no wisk, uchwał
i re zo lu cji w obro nie usta wy i dział kow ców, wy ty ka jąc 
I Pre ze so wi prze kro cze nie swo ich upraw nień i brak ro ze -
zna nia w re aliach funk cjo no wa nia ogro dów i ogrod nic twa
dział ko we go w kra ju. To le gło u pod staw po now ne go wy -

stą pie nia I Pre ze sa SN do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 
A ca ła otocz ka za war ta w uza sad nie niu jest fal sy fi ka tem
rze czy wi sto ści ma ją cym upraw do po dob nić pod ję te dzia -
ła nia. Na ta kie trak to wa nie dział kow ców przez I Pre ze sa
SN Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go w Bia -
łym sto ku nie mo że wy ra zić zgo dy, gdyż nie jest ono
obiek tyw ne.

Obec nie obo wią zu ją ca usta wa o ROD z 2005 r. jest wy -
ni kiem pra cy i do świad czeń kil ku po ko leń lu dzi, któ rym
na ser cu le ży słu żeb ność pań stwa wo bec słab szej gru py
spo łecz nej, gdyż jest gru pą za słu gu ją cą na sza cu nek, choć -
by ze wzglę du na przy wra ca nie spo łecz no ściom zde gra do -
wa nych te re nów i ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go,
nie otrzy mu ją cą od pań stwa i sa mo rzą dów żad nych środ -
ków fi nan so wych na swo ją dzia łal ność.

Obec na usta wa słu ży utrzy ma niu i roz wo jo wi ogrod nic -
twa dział ko we go w kra ju. Jest jed ną z naj lep szych, je że li
nie naj lep szą, w Unii Eu ro pej skiej i w ca łej Eu ro pie, jest
wzo rem na wet dla USA i Ja po nii.

Nasz kraj, obok Nie miec, jest pre kur so rem w za kła da -
niu, or ga ni zo wa niu i pro wa dze niu ogro dów dział ko wych,
któ re funk cjo nu ją nie tyl ko w bied nych, ale rów nież 
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i w bo ga tych kra jach. Ogro dy dział ko we po win ny ist nieć
do tąd, do pó ki jest na nie za po trze bo wa nie. A za po trze bo -
wa nie, jak do tąd, jest du że, gdyż jest to naj tań sza for ma
do stęp na każ de mu do wy po czyn ku, re kre acji, czyn ne go
wy ko rzy sta nia wol ne go cza su i uzy ski wa nia po żyt ków z
upra wy grun tu. Je ste śmy za obro ną ist nie ją ce go sta nu
praw ne go i sta tu su dział kow ców i ogro dów dział ko wych

i wy stą pi my do na czel nych władz Pol skie go Związ ku
Dział kow ców o po in for mo wa nie opi nii mię dzy na ro do wej
i władz Unii Eu ro pej skiej o pod ję tych przez I Pre ze sa SN
od we to wych dzia ła niach bez po śred nio zmie rza ją cych do
zli kwi do wa nia w ma je sta cie pra wa naj więk szej pol skiej
sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji po za rzą do wej.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD Pod la skie go 
w Bia łym sto ku 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le

Pan dr Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców w Pi le obec ni na po sie dze niu 
w dniu 20 wrze śnia 2010 ro ku oraz Prze wod ni czą cy Okrę -
go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej PZD po za po -
zna niu się z roz sze rzo nym wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go o orze cze nie o nie zgod no ści ca łej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku
z Kon sty tu cją RP zwra ca ją się po raz ko lej ny w tym ro ku
z proś bą do Sę dziów Try bu na łu o od rzu ce nie wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du w ca ło ści.

Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia
6 wrze śnia 2010 ro ku od bie ra my, ja ko szcze gól nie nie -
przy ja zny dla dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, bo jak ina czej od nieść się ma my do stwier dze nia
naj wyż szej wła dzy są dow ni czej w na szym kra ju, że usta -
wa na ru sza ład kon sty tu cyj ny de mo kra tycz ne go pań stwa
pra wa. Prze cież ta kim stwier dze niem ob ra ża się nie tyl ko
nas dział kow ców, ale rów nież wła dzę usta wo daw czą
– Sejm, Se nat i Pre zy den ta RP. 

Ca łe uza sad nie nie wnio sku świad czy, że Pre zes Są du
Naj wyż sze go nie zna po nad 120 let niej hi sto rii ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, nie zna ogro dów 
i śro do wi ska dział ko we go, nie zna rów nież po zy tyw ne go
zda nia na szych władz sa mo rzą do wych do Usta wy. Uwa -
ża my, że wnio sek ten to nie uza sad nio na nie chęć do ogro -
dów dział ko wych, dział kow ców zrze szo nych w PZD oraz
do dzia łal no ści ich Związ ku. Nie zga dza my się z ta kim
trak to wa niem na szej Usta wy i PZD, bo usta wa spraw dza
się do brze w funk cjo no wa niu ogro dów a Zwią zek do brze
wy peł nia swo je za da nia wo bec swo ich człon ków. 

Wnio sek Pre ze sa Są du Naj wyż sze go od bie ra my, ja ko
od wet na licz ne pi sma, sta no wi ska pod ję te w tej spra wie
pod czas wal nych ze brań spra woz daw czo – wy bor czych
w 2010 ro ku oraz ostat nie re zo lu cje pod pi sa ne licz nie
przez ro dzi ny dział ko we, wła dze sa mo rzą do we i par la -
men ta rzy stów zie mi pil skiej pod czas do ży nek dział ko -
wych z oka zji Dni Dział kow ca.

Nie spo cznie my w wal ce o usta wę o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

Z po wa ża niem

Człon ko wie Pre zy dium OZ PZD 
Prze wod ni czą cy Okrę go wych Ko mi sji Sta tu to wych:

Na sze wy stą pie nie kie ru je my rów nież do wia do mo ści:
– Pre zy den ta RP B. Ko mo row skie go,

Pre zes
/-/ Ma rian Pra czyk

Wi ce pre zes 
/-/ Hen ryk Mach nacz 

Wi ce pre zes
/-/ Ma ria Fojt 

Se kre tarz
/-/ Ry szard Ku kaw ka 

Czło nek
/-/ Sta ni sław Le miesz ka 

Czło nek
/-/ Adam Dasz kow ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ Bru non Sem rau 

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ Ja ro gniew Skrzyp czak 
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Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach na swym
po sie dze niu w dniu 14 wrze śnia 2010 ro ku za po zna ło się
z wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
z dnia 6 wrze śnia 2010 r. roz sze rza ją cym wcze śniej szy
wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
wy bra nych za pi sów Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

Z ogrom nym zdzi wie niem a za ra zem obu rze niem przy -
ję li śmy no wą ini cja ty wę Pro fe so ra Le cha Gar doc kie go w
tym za kre sie.

Cią gle ży we i po wszech ne gło sy cał ko wi te go nie zro zu -
mie nia i bra ku apro ba ty co do tre ści pierw sze go wnio sku
zło żo ne go w dniu 22 lu te go 2010 ro ku zo sta ły spo tę go -
wa ne na no wo.

Pierw sze wy stą pie nie Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go w na szej oce nie, ale przede wszyst kim w oce -
nie in dy wi du al nych dział kow ców nie za wie ra w so bie
me ry to rycz nych ar gu men tów prze ma wia ją cych za je go
za sad no ścią, co wię cej, zmie rza ją one do cał ko wi te go pa -
ra li żu a w kon se kwen cji li kwi da cji bli sko mi lio no wej or -
ga ni za cji spo łecz nej.

Tym więk sze jest na sze wzbu rze nie z fak tu roz sze rze nia
pier wot ne go wnio sku o ko lej ne ar ty ku ły Usta wy o ROD
aż po za rzu ce nie nie kon sty tu cyj no ści ca łe go ak tu.

Oba po wyż sze wnio ski zbie ga ją się z ju bi le uszem 5-le -
cia przed mio to wej Usta wy, któ ra swy mi za pi sa mi za bez -
pie cza w peł ni pra wi dło we funk cjo no wa nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i idei ogrod nic twa dział ko we go 
w na szym kra ju. 

Po raz ko lej ny jak wi dać, głos po nad 620 ty się cy użyt -
kow ni ków dzia łek, któ rzy swo imi pod pi sa mi wy ra zi li po -
par cie dla obo wią zu ją cych za pi sów zo stał w ca ło ści
po mi nię ty.

Ob cho dy 5-le cia Usta wy zmu sze ni je ste śmy po łą czyć 
z wal ką o dal sze ist nie nie ogro dów dział ko wych. Nie tak
wy obra ża li śmy so bie ten ju bi le usz.

Ży wi my jed nak na dzie ję, że skład orze ka ją cy Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go RP nie po dzie li ar gu men ta cji obu
wnio sków Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
i umoż li wi tym sa mym dal szy, nie prze rwa ny roz wój po -
nad 100 let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go zor ga -
ni zo wa ne go w ra mach Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pre zy dium OZ Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach
/-/ 

– Mar szał ka Se na tu RP B. Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP Grze go rza Sche ty ny,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP: E. Kierz kow skiej, S. Nie sio łow skie go i J. Wen der li cha,
– Pre mie ra Rzą du D. Tu ska,
– Par la men ta rzy stów zie mi pil skiej,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Pi ła, 20 wrze śnia 2010 r. 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Kiel cach

RE ZO LU CJA
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach

z dnia 14 wrze śnia 2010 r.
pod ję ta w spra wie obro ny obo wią zu ją cej Usta wy o ROD

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Rze szo wie

Pan prof. dr hab. Lech Gar doc ki
I Pre zes SN
War sza wa

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD w Rze szo wie

Człon ko wie Pre zy dium OZP Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Rze szo wie zgro ma dze ni na po sie dze niu 

w dniu 5 paź dzier ni ka 2010 r. za po zna li się z ko lej nym
wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w spra wie stwier -
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dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

Dzia ła nie Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wy ni ka z po bu -
dek po li tycz nych i jest in spi ro wa ne przez kon kret ne ugru -
po wa nia, któ re przez po nad 20 lat wal czą z na szy mi
dział kow ca mi. Sko ro Kon sty tu cja gwa ran tu je wszyst kim
rów ność wo bec pra wa, dla cze go za tem trak tu je się dział -
kow ców jak lu dzi gor szej ka te go rii? Uwa ża my, że eme ry -
ci i ren ci ści, któ rych nie stać na za gra nicz ne wcza sy, też
ma ją pra wo do wy po czyn ku po wie lu la tach cięż kiej pra -
cy. No wo bo gac kich stać na bu do wę oka za łych re zy den -
cji, a dział kow com mu szą wy star czyć 3 aro we dział ki,
bę dą ce ich miej scem wy po czyn ku. Czy na praw dę jest tak
waż ne, aby to wszyst ko znisz czyć? Jak to się ma do za sa -
dy spra wie dli wo ści spo łecz nej, obo wią zu ją cej w de mo -
kra tycz nym pań stwie pra wa.

Po raz ko lej ny od sy ła my Pa na Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go do hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Grun ty pod ogro dy dział ko we wy ku pi ły na sze za kła dy
pra cy za pie nią dze z fun du szu so cjal ne go i prze ka za ły
gmi nom z prze zna cze niem na dział ki dla swo ich pra cow -

ni ków. Ogro dy dział ko we urzą dzi li sa mi dział kow cy cięż -
ką pra cą i du ży mi na kła da mi fi nan so wy mi, prze kształ ca -
jąc nie użyt ki, te re ny zde gra do wa ne i za nie dba ne, w kwit-
ną ce oa zy zie le ni. Za pra sza my Pa na Pre ze sa do od wie -
dze nia na szych ogro dów, aby prze ko nać się, jak wy glą da -
ją ogro dy dział ko we, jak funk cjo nu ją i cze mu one słu żą.

Wnio sek Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zmie rza do uchy -
le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra
gwa ran tu je dział kow com praw zwią za nych z użyt ko wa -
niem dział ki ro dzin nej. Re pre zen tu jąc in te re sy lob by pry -
wat ne go biz ne su Pre zes Są du Naj wyż sze go za mie rza
znisz czyć ogro dy dział ko we i otwo rzyć furt kę dla ni czym
nie skrę po wa ne go przej mo wa nia ich grun tów.

W bie żą cym ro ku ob cho dzi my 5-le cie ist nie nia usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Za sta na wia ją ce jest,
dla cze go wła śnie te raz Pre zes Są du Naj wyż sze go skar ży
ca łą na szą usta wę, sko ro przez 5 lat by ła zgod na z Kon sty -
tu cją. Ma my na dzie ję, że na sze sta no wi sko, od zwier cie -
dla ją ce głos pra wie 70 tys. pod kar pac kich dział kow ców,
nie zo sta nie zlek ce wa żo ne.

/-/ 13 pod pi sów

Rze szów, 5 paź dzier ni ka 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku

Sza now ny Pan
Dr Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Spo łecz nie wy ko nu ją cy swo je obo wiąz ki człon ko wie

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców wraz z Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD i Prze wod ni czą cym Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku ob ra du ją cy na sta -
tu to wym po sie dze niu, ko lej ny raz zwra ca ją się do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go o od mo wę roz pa try wa nia wnio s-
ków skie ro wa nych przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go w War sza wie i Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny w Bia łym sto ku, w któ rych kwe stio nu je się kon sty-
tu cyj ność usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 r.

Uchwa lo na przed 5 la ty na sza usta wa sta ła się do peł nie -
niem sta rań człon ków spo łe czeń stwa zrze szo nych w na -
szej spo łecz nej or ga ni za cji o praw ne za bez pie cze nie
te raź niej sze go by tu i przy szło ści ogro dów i ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Sejm RP uchwa la jąc ten akt praw -
ny za warł w nim do ro bek po nad 100 let niej hi sto rii i tra -
dy cji ogro dów dział ko wych oraz prze wi dział wszel kie
re alia, któ re sto ją dzi siaj i w przy szłość).

Do ce nia ne przez sze ro kie rze sze dział kow ców, człon -
ków pol skie go spo łe czeń stwa istot ne i waż kie zna cze nie
Usta wy o ROD dla na sze go spo łecz ne go i po za rzą do we -
go ru chu oby wa tel skie go spra wia, że ju bi le usz 5-le cia jej
uchwa le nia za słu gu je na szcze gól ne pod kre śle nie, tym
bar dziej, że od sa me go po cząt ku jest ata ko wa na z róż nych
stron. Prze ciw ni cy usta wy za po mi na ją, że isto tą ogrod nic -
twa dział ko we go jest słu że nie naj uboż szym war stwom
spo łe czeń stwa po przez po wszech ny do stęp do dzia łek, bo
na in ny ich po pro stu nie stać. Prze ciw ni cy usta wy za po -
mnie li, że pod wa ża ją pra wo moc ny akt praw ny uchwa lo -
ny przez Sejm RP, za twier dzo ny przez Se nat RP i
pod pi sa ny przez Pre zy den ta RP. Zwłasz cza Pierw szy Pre -
zes Są du Naj wyż sze go pia stu ją cy tak waż ny urząd za -
miast bro nić pra wa sta no wio ne go po sta no wił swym
zmo dy fi ko wa nym wnio skiem skie ro wa nym do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go po ka zać dział kow com – oby wa te lom,
że nie istot ne jest ich zda nie, bo wiem naj waż niej sze jest
je go poj mo wa nie rze czy.

Żą da nie uzna nia usta wy za nie kon sty tu cyj ną spo wo du -
je przy spie sze nie li kwi da cji wie lu ogro dów dział ko wych
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w na szym kra ju, od pro wa dza jąc do nie kon sty tu cyj ne go
wy własz cze nia dział kow ców i związ ku i ma jąt ku bę dą ce -
go ich wła sno ścią.

Dział kow cy na sze go Okrę gu Gdań skie go od po wia da -
jąc na Apel Kra jo wej Ra dy PZD in dy wi du al nie i zbio ro -
wo pro te stu ją prze ciw ko tym nie zro zu mia łym ini cja ty-

wom wła dzy są dow ni czej. Bo ga ci w swo je do świad cze nia
ak tyw nie sta ją w obro nie na szej Usta wy z 2005 ro ku.

Wy ra ża my prze ko na nie, że gło sy po cho dzą ce od oby -
wa te li, któ rych usta wa bez po śred nio do ty czy nie bę dą
zlek ce wa żo ne i usta wa po wszech nie ak cep to wa na nie ule -
gnie ja kim kol wiek zmia nom.

Pre zes OZ PZD
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Jan Da wi do wicz

Se kre tarz OZ PZD
/-/ Wal de mar Le wan dow ski

Skarb nik OZ PZD
/-/ Woj ciech Pera

Gdańsk, 28 wrze śnia 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy

PRO TEST
Człon ków Pre zy dium OZ PZD w Byd gosz czy wo bec ko lej nych dzia łań po dej mo wa nych przez

Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
w spra wie za rzu tu nie zgod no ści z Kon sty tu cją Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD

W związ ku z ko lej ną ini cja ty wą pod ję tą przez Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof. Le cha Gar doc kie -
go w spra wie zmia ny wnio sku za skar ża ją ce go nie któ re
ar ty ku ły usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dn.
8 lip ca 2005 r., obec nie roz sze rza ją ce go zło żo ny wnio sek
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po przez za skar że nie ca łej
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 na
swo im po sie dze niu w dniu 15 wrze śnia 2010 r. jed no myśl -
nie wy ra zi li swój pro test dla dzia łań po dej mo wa nych
przez or gan wła dzy są dow ni czej, pod wa ża ją cych pra wo -
moc ny akt praw ny. Za skar żo na usta wa usta no wio na przez
Sejm Rzecz po spo li tej 5 lat te mu, zo sta ła za twier dzo na
przez Se nat, pod pi sa na przez Pre zy den ta RP, a więc na -
czel ne or ga ny na sze go Pań stwa re pre zen tu ją ce na ród. Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców uzy skał wpis do Kra jo we go
Re je stru Są do we go a sta tut PZD zo stał za twier dzo ny orze -
cze niem są do wym.

Wy stą pie nia kwe stio nu ją ce za pi sy pra wo moc ne go ak tu
praw ne go przez oso bę pia stu ją cą naj wyż szą funk cję 
w pań stwie w za kre sie orzecz nic twa są do we go, po dej mo -
wa ne w re ak cji na ma so we pro te sty za in te re so wa nych,
czy li pol skich dział kow ców i ich ro dzi ny, a tak że ca łych
spo łecz no ści ogro do wych, pra gną cych bro nić przez za -

gła dą ogro dy dział ko we, bro nić swo ich praw za pi sa nych
w usta wie o ROD, świad czą o bez względ no ści je go po -
stę po wa nia. Roz sze rze nie wnio sku, obec nie za skar ża ją -
ce go już ca łą usta wę – w re ak cji na obro nę – po zwa la nam
doj rzeć w oso bie nie za wi słe go sę dzie go – na sze go prze -
ciw ni ka. Za sta na wia ją cym jest rów nież ter min wy stą pie -
nia zmie nia ją ce go wnio sek do TK, na ko niec ka den cji
Pierw sze go Pre ze sa SN upły wa ją cej w dniu 18 paź dzier -
ni ka br., co uza sad nia po trze bę „do pil no wa nia spra wy
dział kow ców”.

W ża den spo sób nie prze ma wia ją do nas ar gu men ty i lo -
gi ka przy ję ta w uza sad nie niu wnio sku za skar ża ją ce go
usta wę z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, świad czą ca o two rze niu
pol skie go pra wa dla sa me go pra wa, bez naj bar dziej istot -
ne go wi dze nia lu dzi, dla któ rych to pra wo ma słu żyć.
Niech bę dzie na wet nie spra wie dli wie, ale za to w zgo dzie
z lo gi ką praw ną nie do bre go pra wa. Tak od bie ra my wy stą -
pie nie I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i zgod nie z Kon sty tu -
cją ko rzy sta my z pra wa do pro te stu i wy ra że nia swo jej
opi nii w spra wie do ty czą cej na szych praw wy ni ka ją cych
z do tych czas obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku (Dz. U. Nr
169, poz. 1419; zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz 
z 2008 r. Nr 223, poz. 1475).

W imie niu Pre zy dium OZ PZD w Byd gosz czy

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

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

Byd goszcz, 15 wrze śnia 2010 r.
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Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Gdań sku ob ra du ją ce w dniu 14 wrze śnia
2010 r. z nie po ko jem przyj mu je ko lej ne wy stą pie nie
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z wnio skiem o za skar że nie usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r., ja -
ko nie zgod nej z Kon sty tu cją RP.

Sta no wi sko Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
kwe stio nu ją ce tym ra zem ca łą Usta wę o ROD uzna je my
ja ko ce lo we – prze my śla ne dzia ła nie prze ciw ko Pol skie -
mu Związ ko wi Dział kow ców

– jed nej z licz niej szych or ga ni za cji spo łecz nych w Pol -
sce oraz zmie rza ją ce do po zba wie nia dział kow ców usta -
wo wych i kon sty tu cyj nych gwa ran cji i praw słusz nie

na by tych. Nie po tra fi my zro zu mieć jak Or gan Pań stwa,
wie dząc o tym, że nasz kraj po sia da do roz wią za nia sze -
reg waż nych pro ble mów spo łecz no -go spo dar czych i po li -
tycz nych miast za an ga żo wać się w ich roz wią za nie
an ga żu je in sty tu cje i czyn ni ki rzą do we, do po dej mo wa nia
spraw daw no już roz wią za nych w usta wie o ROD z 8 lip -
ca 2005 r. po wszech nie ak cep to wa nej przez pra wie mi lion
ro dzin dział ko wych w Pol sce.

Stąd też ko lej ne sta no wi sko Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, któ re mu je ste śmy zde cy do wa nie prze ciw -
ni, uzna je my ja ko ce lo we dzia ła nie zmie rza ją ce do po zba -
wie nia dział kow ców praw na by tych, dzię ki któ rym roz wi ja
się i funk cjo nu je ogrod nic two dział ko we w Pol sce. 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku 

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

Na sze sta no wi sko w obro nie usta wy o ROD kie ru je my po raz ko lej ny do:
– Pre zy den ta RP – Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar szał ku Sej mu RP – Pa na Grze go rza Sche ty ny,
– Mar szał ka Se na tu RP – Pa na Bog da na Bo ru se wi cza,
– Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP,
– Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD – Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Pre zes
/-/ Cze sław Smo czyń ski

V -ce Pre zes
/-/ Jan Da wi do wicz

Se kre tarz
/-/ Wal de mar Le wan dow ski

Gdańsk, 14 wrze śnia 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Go rzo wie Wlkp.

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Go rzo wie Wlkp.

w spra wie za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Usta wy o ROD
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Go rzo wie Wlkp. wy ra ża zde cy do wa ny
pro test wo bec ko lej nej pró by in ge ren cji w sta tu to wą dzia -
łal ność PZD po przez pró bę pod wa że nia za pi sów usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 
2005 ro ku przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
Le cha Gar doc kie go.

Nie mo że my się zgo dzić z to kiem my śle nia Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry przy jął te zę we dług któ -
rej, gdy by Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie uchy lił za pi sów
ca łej usta wy, to wnio sku je o uchy le nie 11 ar ty ku łów 

z usta wy. Na szym zda niem jest to wy so ce po kręt ny tok
ro zu mo wa nia ma ją cy za za da nie li kwi da cję ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Pan Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go w Pol sce Lech
Gar doc ki nie zda je so bie spra wy z te go, że obu dził śpią ce
upio ry, któ re przy po mo cy naj wyż sze go au to ry te tu praw -
ne go usi łu ją wy pro wa dzić na uli ce lu dzi, któ rzy uwie rzą
już w dniu 21 paź dzier ni ka 2010 ro ku. Kto weź mie od po -
wie dzial ność za skut ki, któ re mo gą się wy da rzyć na uli -
cach War sza wy.

Pan Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go swo im wy stą -
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pie niem de sta bi li zu je sy tu ację w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców. Za mie nił rze czo wą dys ku sję w ob rzu ca nie róż -
ne go ro dza ju epi te ta mi lu dzi ofiar nie pra cu ją cych dla
po nad 100-let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go i dla
dział kow ców. Czyż by ta ka by ła ro la czło wie ka, któ ry jest
Pierw szym Pre ze sem Są du Naj wyż sze go?

Za sta na wia my się w czy im in te re sie pro wa dzo ne są
dzia ła nia, któ rych efek tem mo że być tyl ko li kwi da cja

ogro dów dział ko wych. Ko mu tak bar dzo na tym za le ży?
Wy ra ża my swo ją dez apro ba tę dla pod ję tych dzia łań

przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ re za -
koń czą się prze kształ ce niem te re nów zie lo nych w pla ce
bu dów su per mar ke tów, apar ta men tow ców i za la nych be -
to nem ob sza rów, a wcze śniej do róż ne go ro dza ju burd na
uli cach i ogro dach. Sta wia my ko lej ne py ta nie – kto za to
po nie sie od po wie dzial ność? – a mia ło być „zgo da bu du je”.

Pre zy dium OZ PZD

/-/ Ta de usz Śmi giel
/-/ Al fred Wój to wicz 

/-/ Piotr Wilms

/-/ Ire na Krzy ża now ska
/-/ Ta de usz Cent kow ski 
/-/ Zbi gniew Krzy wak

/-/ Ro mu ald Si kor ski
/-/ Hen ryk Wie licz ko 

/-/Wła dy sław Przy mu sza ła

Go rzów Wlkp., 29 wrze śnia 2010 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Gdań sku

STA NO WI SKO
Przy ję te na na ra dzie Prze wod ni czą cych Ko mi sji Re wi zyj nych ROD z udzia łem człon ków Okrę go -

wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku
w dniu 20 wrze śnia 2010 r.

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie 
nie zgod no ści Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD znaj du ją -
cych się w Choj ni cach, Skar sze wach, Sta ro gar dzie Gdań -
skim wraz z człon ka mi Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
PZD w Gdań sku przed sta wia ją swo je sta no wi sko 
w przed mio to wej spra wie.

Uczest ni cy na ra dy stwier dza ją, że wnio sek Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ny do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go jest bez przy kład nym i nie spo ty ka nym
ata kiem wła dzy są dow ni czej w Pol sce na nas dział kow -
ców i nasz sa mo dziel ny Zwią zek.

Wy ra ża my swój sprze ciw wo bec ta kiej ini cja ty wie, któ -
ra w nie upraw nio ny i nie uza sad nio ny spo sób in ge ru je 
w pra wa i obo wiąz ki pra wie mi lio no wej rze szy użyt kow -
ni ków dzia łek do bro wol nie zrze szo nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców. Dział kow cy wraz ze swo imi ro -
dzi na mi to dwa na ście pro cent pol skie go spo łe czeń stwa i
wiel ka szko da, że wnio sko daw ca o tym za po mi na.

Po pu li stycz na i jaw nie po li tycz na ini cja ty wa przed sta -
wi cie la pol skie go są dow nic twa sta no wi pod wa że nie fun -
da men tal nych re gu la cji praw nych i za sad, na któ rych
opie ra się jed na z naj licz niej szych w Pol sce spo łecz na or -
ga ni za cja, ja kim jest Nasz Zwią zek.

Ta ini cja ty wa w swej kon se kwen cji, pod płasz czy kiem
gór no lot nych ha seł i zwro tów stric te praw ni czych, zmie -
rza wprost do pa ra li żu i li kwi da cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Ru chu, któ ry ist nie je już po nad 110 lat i któ ry za wsze
wy cho dził na prze ciw spo łecz nym ocze ki wa niom.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go nie wie lub za po -
mniał, że jed ną z ge nez po wsta wa nia idei ogro dów dział -
ko wych by ła chęć udzie la nia po mo cy war stwom
spo łe czeń stwa o ni skich do cho dach, naj uboż szym człon -
kom lo kal nych spo łecz no ści.

Więk szość z nas człon ków Związ ku swą mło dość i swe
la ta pra cy prze ży ła w po przed nim sys te mie spo łecz no -po -
li tycz nym, bo in ne go nie by ło. Czy te raz ma to sta no wić
za rzut wo bec nas?

Tra gi ko micz nie brzmią ko lej ne wy stą pie nia pły ną ce z
róż nych stron wła dzy pu blicz nej prze ciw ko dział kow com,
prze ciw ko pol skim Oby wa te lom.

Jed no znacz nie stwier dza my, że obo wią zu ją ca od 5 lat
Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych spraw dzi ła
się w co dzien nej prak ty ce oraz w peł ni za bez pie cza na sze
obo wiąz ki i pra wa gwa ran to wa ne tak że w Kon sty tu cji RP.

Na sza Usta wa o ROD gwa ran tu je rów nież, że ist nie nie
i roz wój ogro dów dział ko wych po sia da ją cych sta tus urzą -
dzeń uży tecz no ści pu blicz nej bę dzie trwa łym ele men tem
ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści.

Przy ta cza na nie zwy kle czę sto we wnio sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go treść art. 2 Kon sty tu cji RP ja -
koś dziw nie nie pa su je do uży tej ar gu men ta cji. Chcie li by -
śmy na dal wie rzyć, że Pol ska jest na praw dę de mo -
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kra tycz nym pań stwem pra wa oraz urze czy wist nia ją cym
za sa dy spra wie dli wo ści spo łecz nej.

Uczest ni cy na ra dy zwra ca ją się do Sę dziów Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio sku Pierw sze go Pre -

ze sa Są du Naj wyż sze go RP, bo wiem go dzi on w in te re sy
człon ków pol skie go spo łe czeń stwa i w nasz Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców.

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat

Ni niej sze sta no wi sko dro gą elek tro nicz ną, nie ste ty w dzi siej szej Pol sce naj pew niej szą i naj szyb szą, kie ru je my do:
– Pre zy den ta RP B. Ko mo row skie go,
– Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Mar szał ka Se na tu RP B. Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP G. Sche ty ny,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP E. Kierz kow skiej, S. Nie sio łow skie go i J. Wen der li cha,
– Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych: PO - T. Tom czy kie wi cza, PSL - S. Że li chow skie go 
i Le wi cy – G. Na pie ral skie go,
– Po słów na Sejm RP: J. Ku la sa, S. Ka lem by i W. Szcze pań skie go,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cze sła wa Smo czyń skie go.

Czło nek 
/-/ Ur szu la Nie wiń ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD
w Sta ro gar dzie Gdań skim, Choj ni cach i Skar sze wac

Prze wod ni czą cy OKR PZD w Gdań sku
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Elż bie ta Se nec ka 

Se kre tarz
/-/ Jo lan ta Rut kow ska 

/-/ 20 pod pi sów uczest ni ków na ra d

Gdańsk, 20 wrze śnia 2010 r. 

STA NO WI SKO
Przy ję te na na ra dzie prze wod ni czą cych Ko mi sji Re wi zyj nych ROD

z udzia łem człon ków Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku
w dniu 20 wrze śnia 2010 r.

w spra wie wnio sku 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 kwe stio nu ją ce go zgod ność art. 24 ust. 1

Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. z Kon sty tu cją

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD znaj du ją -
cych się w Gdań sku, Gro ma dzi nie, Jusz ko wie, Ostrzy -
cach, Prusz czu Gdań skim, So po cie, Stra szy nie, Wa rzen ku
z udzia łem człon ków Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
PZD w Gdań sku przed sta wia ją swo je sta no wi sko w
przed mio to wej spra wie.

Uczest ni cy na ra dy stwier dza ją, że skie ro wa ne przez
Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Bia łym sto ku za py ta -
nie praw ne, czy art. 24 ust. 1 Usta wy o ROD jest zgod ny
z Kon sty tu cją RP, od bie ra my, ja ko ni ko mu nie po trzeb ną
pró bę po zba wie nia nas OBY WA TE LI – człon ków Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców usta wo wych i Kon sty tu -
cyj nych gwa ran cji.

Obec nie obo wią zu ją ca od 5 lat Usta wa o ROD gwa ran -
tu je nam ochro nę praw ną oraz tak po trzeb ne po czu cie sta -
bi li za cji.

Za py ta nie praw ne zmie rza ją ce do uchy le nia te go ar ty ku -
łu w kon se kwen cji po zba wi nas tej tak po trzeb nej ochro -
ny praw nej oraz pra wa do te go, co po sia da my na Na szych
dział kach w Na szych Ogro dach.

Za sta na wia nas, czyż by przed sta wi cie li wła dzy są dow -
ni czej ogar nę ła wszech obec na nie pa mięć, iż to wy łącz nie
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na szą cięż ką pra cą, na szy mi i Związ ku środ ka mi fi nan so -
wy mi przy wró ci li śmy przy ro dzie i spo łe czeń stwu, nie -
gdyś otrzy ma ne ugo ry, nie użyt ki czy zwy czaj ne wy sy-
pi ska oraz przez ni ko go nie chcia ne grun ty, za mie nia jąc je
w oa zy zie le ni, zie lo ne płu ca na szych zur ba ni zo wa nych
miast dla człon ków lo kal nych spo łecz no ści?

Czyż by ta amne zja by ła tak da le ko po su nię ta, że nie pa -
mię ta się al bo ra czej nie chce się pa mię tać, że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców żad nych obec nie użyt ko wa nych
te re nów nie obej mo wał sa mo wol nie?

Czy tak trud no so bie przy po mnieć, że te re ny te w ma je -
sta cie pra wa prze ka zy wa li na sze mu Związ ko wi urzęd ni -
cy wła dzy pu blicz nej?

Dzi siaj w za dzi wia ją cy spo sób Skarb Pań stwa nie chce
po no sić żad nych kon se kwen cji swych de cy zji po dej mo -
wa nych przed la ty!

Dzi siaj or ga ny Pań stwa chcą prze rzu cić na Pol ski Zwią -

zek Dział kow ców, czy li na dział kow ców, od po wie dzial -
ność za skut ki po peł nio nych nie gdyś błę dów w go spo dar -
ce nie ru cho mo ścia mi pro wa dzo nych przez or ga ny
ad mi ni stra cji pu blicz nej!

Czy na tym ma po le gać prak tycz na re ali za cja art. 2 Kon -
sty tu cji RP stwier dza ją ce go, że Pol ska jest de mo kra tycz -
nym pań stwem pra wa oraz urze czy wist nia ją cym za sa dy
spra wie dli wo ści spo łecz nej?

Czy wła sność by łych wła ści cie li nie ru cho mo ści jest lep -
sza od wła sno ści dział kow ca i je go Związ ku?

Czy tak ma wy glą dać spra wie dli wość po pol sku?
Uczest ni cy na ra dy zwra ca ją się, za tem do Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go z proś bą i ape lem o od mo wę nada nia
dal sze go bie gu wnio sko wi WSA w Bia łym sto ku, bo stoi
on w ja skra wej sprzecz no ści z kon sty tu cyj ną gwa ran cją
ochro ny wła sno ści i na szych praw na by tych w słusz nej
wie rze.

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat

Na sze sta no wi sko dro gą elek tro nicz ną kie ru je my do:
– Pre zy den ta RP B. Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Se na tu RP B. Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP G. Sche ty ny,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP: E. Kierz kow skiej, S. Nie sio łow skie go i J. Wen der li cha,
– Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych: PO - T. Tom czy kie wi cza, PSL - S. Że li chow skie go 
i Le wi cy – G. Na pie ral skie go,
– Po słów na Sejm RP: J. Ku la sa, S. Ka lem by i W. Szcze pań skie go,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cze sła wa Smo czyń skie go.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD w Gdań sku, Jusz ko wie, Ostrzy cach, 
Prusz czu Gdań skim, So po cie, Stra szy nie, Wa rzen ku 

Prze wod ni czą cy OKR PZD w Gdań sku
/-/ Bo gu sław Dą brow ski 

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Elż bie ta Se nec ka

Se kre tarz
/-/ Jo lan ta Rut kow ska

Czło nek
/-/ Ur szu la Nie wiń ska 

/-/ 77 po do pi sów uczest ni ków na ra dy

Gdańsk, 20 wrze śnia 2010 r.

STA NO WI SKO
Przy ję te na na ra dzie prze wod ni czą cych Ko mi sji Re wi zyj nych ROD z udzia łem człon ków okrę go wej

Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku
w dniu 27 wrze śnia 2010 r.

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie 
nie zgod no ści Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD znaj du ją -
cych się w Gnie wie, Kwi dzy nie, Mal bor ku, No wym Sta -

wie, Sztu mie, Tcze wie wraz z człon ka mi Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku przed sta wia ją swo je
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sta no wi sko w przed mio to wej spra wie. Uczest ni cy na ra dy
stwier dza ją, że wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go skie ro wa ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest
bez przy kład nym i nie spo ty ka nym ata kiem wła dzy są dow -
ni czej w Pol sce na nas dział kow ców i nasz sa mo dziel ny
Zwią zek. Wy ra ża my swój sprze ciw wo bec ta kiej ini cja ty -
wie, któ ra w nie upraw nio ny i nie uza sad nio ny spo sób in -
ge ru je w pra wa i obo wiąz ki pra wie mi lio no wej rze szy
użyt kow ni ków dzia łek do bro wol nie zrze szo nych w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców. Dział kow cy wraz ze swo -
imi ro dzi na mi to dwa na ście pro cent pol skie go spo łe -
czeń stwa i wiel ka szko da, że wnio sko daw ca o tym za po -
mi na. Po pu li stycz na i jaw nie po li tycz na ini cja ty wa przed -
sta wi cie la pol skie go są dow nic twa sta no wi pod wa że nie
fun da men tal nych re gu la cji praw nych i za sad, na któ rych
opie ra się jed na z naj licz niej szych w Pol sce spo łecz na or -
ga ni za cja, ja kim jest Nasz Zwią zek. Ta ini cja ty wa w swej
kon se kwen cji, pod płasz czy kiem gór no lot nych ha seł 
i zwro tów stric te praw ni czych, zmie rza wprost do pa ra li -
żu i li kwi da cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Ru chu, któ ry ist nie je już po nad 110 lat i któ ry za wsze wy -
cho dził na prze ciw spo łecz nym ocze ki wa niom. Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go nie wie lub za po mniał, że jed -
ną z ge nez po wsta wa nia idei ogro dów dział ko wych by ła
chęć udzie la nia po mo cy war stwom spo łe czeń stwa o ni -
skich do cho dach, naj uboż szym człon kom lo kal nych spo -

łecz no ści. Więk szość z nas człon ków Związ ku swą mło -
dość i swe la ta pra cy prze ży ła w po przed nim sys te mie
spo łecz no -po li tycz nym, bo in ne go nie by ło. Czy te raz ma
to sta no wić za rzut wo bec nas? Tra gi ko micz nie brzmią ko -
lej ne wy stą pie nia pły ną ce z róż nych stron wła dzy pu blicz -
nej prze ciw ko dział kow com, prze ciw ko pol skim Oby-
wa te lom. Jed no znacz nie stwier dza my, że obo wią zu ją ca
od 5 lat Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
spraw dzi ła się w co dzien nej prak ty ce oraz w peł ni za bez -
pie cza na sze obo wiąz ki i pra wa gwa ran to wa ne tak że 
w Kon sty tu cji RP. Na sza Usta wa o ROD gwa ran tu je rów -
nież, że ist nie nie i roz wój ogro dów dział ko wych po sia da -
ją cych sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej bę dzie
trwa łym ele men tem ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści.

Przy ta cza na nie zwy kle czę sto we wnio sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go treść art. 2 Kon sty tu cji RP ja -
koś dziw nie nie pa su je do uży tej ar gu men ta cji. Chcie li by -
śmy na dal wie rzyć, że Pol ska jest na praw dę de mo kra -
tycz nym pań stwem pra wa oraz urze czy wist nia ją cym za sa -
dy spra wie dli wo ści spo łecz nej. Uczest ni cy na ra dy zwra -
ca ją się do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od-
rzu ce nie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go RP, bo wiem go dzi on w in te re sy człon ków pol skie go
spo łe czeń stwa i w nasz Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat

Ni niej sze sta no wi sko dro gą elek tro nicz ną, nie ste ty w dzi siej szej Pol sce naj pew niej szą i naj szyb szą, kie ru je my do:
– Pre zy den ta RP B. Ko mo row skie go,
– Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Mar szał ka Se na tu RP B. Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP G. Sche ty ny,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP E. Kierz kow skiej, S. Nie sio łow skie go i J. Wen der li cha,
– Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych: PO – T. Tom czy kie wi cza, PSL – S. Że li chow skie go
i Le wi cy  – G. Na pie ral skie go,
– Po słów na Sejm RP: J. Ku la sa, S. Ka lem by i W. Szcze pań skie go,
– Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cz.Smo czyń skie go.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD: 
im. Kra zie wi cza, „Ma ry sień ka” w Gnie wie; „Nad Li wa”, „Nad Ru cza jem”, im. Si kor skie go, „Sto krot ka” 

w Kwi dzy nie; „Ju ran da”, im. Obroń ców Pocz ty Pol skiej, „Za to rze”, im. l Ma ja w Mal bor ku; „Sien kie wi cza” 
w No wym Sta wie; „Re laks” w Sztu mie; im. Ka spro wi cza, „Ko le jarz”, im. Ko per ni ka, „Ma li no we”, „Nad Wi słą”,

„Sam bo ra II”, im. Sien kie wi cza, im. Si kor skie go, i im. Wi to sa w Tcze wie

Prze wod ni czą cy OKR PZD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Elż bie ta Se nec ka

Se kre tarz
/-/ Jo lan ta Rut kow ska

Czło nek
/-/ Ur szu la Nie wiń ska

/-/ Ma rian na Kraw czyk
/-/ 25 pod pi sów uczest ni ków na ra dy

Gdańsk, 27 wrze śnia 2010 r.
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Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD znaj du ją -
cych się w Gnie wie, Kwi dzy nie, Mal bor ku, No wym Sta -
wie, Sztu mie, Tcze wie z udzia łem człon ków Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku przed sta wia ją swo -
je sta no wi sko w przed mio to wej spra wie. Uczest ni cy na ra -
dy stwier dza ją, że skie ro wa ny przez Wo je wódz ki Sąd
Ad mi ni stra cyj ny w Bia łym sto ku za py ta nie praw ne, czy
art. 24 ust. l Usta wy o ROD jest zgod ny z Kon sty tu cją RP,
od bie ra my, ja ko ni ko mu nie po trzeb ną pró bę po zba wie nia
nas OBY WA TE LI – człon ków Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców usta wo wych i kon sty tu cyj nych gwa ran cji. Obec -
nie obo wią zu ją ca od 5 lat Usta wa o ROD gwa ran tu je nam
ochro nę praw ną oraz tak po trzeb ne po czu cie sta bi li za cji.
Za py ta nie praw ne zmie rza ją ce do uchy le nia te go ar ty ku -
łu w kon se kwen cji po zba wi nas tej tak po trzeb nej ochro -
ny praw nej oraz pra wa do te go, co po sia da my na Na szych
dział kach w Na szych Ogro dach. Za sta na wia nas, czyż by
przed sta wi cie li wła dzy są dow ni czej ogar nę ła wszech -
obec na nie pa mięć, iż to wy łącz nie na szą cięż ką pra cą, na -
szy mi i Związ ku środ ka mi fi nan so wy mi przy wró ci li śmy
przy ro dzie i spo łe czeń stwu, nie gdyś otrzy ma ne ugo ry, nie -
użyt ki czy zwy czaj ne wy sy pi ska oraz przez ni ko go nie -
chcia ne grun ty, za mie nia jąc je w oa zy zie le ni, zie lo ne
płu ca na szych zur ba ni zo wa nych miast dla człon ków lo -
kal nych spo łecz no ści?

Czyż by ta amne zja by ła tak da le ko po su nię ta, że nie pa -
mię ta się al bo ra czej nie chce się pa mię tać, że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców żad nych obec nie użyt ko wa nych
te re nów nie obej mo wał sa mo wol nie? Czy tak trud no so -
bie przy po mnieć, że te re ny te w ma je sta cie pra wa prze ka -
zy wa li na sze mu Związ ko wi urzęd ni cy wła dzy pu blicz nej?
Dzi siaj w za dzi wia ją cy spo sób Skarb Pań stwa nie chce
po no sić żad nych kon se kwen cji swych de cy zji po dej mo -
wa nych przed la ty! Dzi siaj or ga ny Pań stwa chcą prze rzu -
cić na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, czy li na dział-
kow ców, od po wie dzial ność za skut ki po peł nio nych nie -
gdyś błę dów w go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi pro wa dzo -
nych przez or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej! Czy na tym
ma po le gać prak tycz na re ali za cja art. 2 Kon sty tu cji RP
stwier dza ją ce go, że Pol ska jest de mo kra tycz nym pań -
stwem pra wa oraz urze czy wist nia ją cym za sa dy spra wie -
dli wo ści spo łecz nej? Czy wła sność by łych wła ści cie li
nie ru cho mo ści jest lep sza od wła sno ści dział kow ca i je go
Związ ku? Czy tak ma wy glą dać spra wie dli wość po pol -
sku?  Uczest ni cy na ra dy zwra ca ją się, za tem do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go z proś bą i ape lem o od mo wę nada nia
dal sze go bie gu wnio sko wi WSA w Bia łym sto ku, bo stoi
on w ja skra wej sprzecz no ści z Kon sty tu cyj ną gwa ran cją
ochro ny wła sno ści i na szych praw na by tych w słusz nej
wie rze.

STA NO WI SKO
Przy ję te na na ra dzie prze wod ni czą cych Ko mi sji Re wi zyj nych ROD z udzia łem człon ków okrę go wej

Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku
w dniu 27 wrze śnia 2010 r.

w spra wie wnio sku 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 kwe stio nu ją ce go zgod ność art. 24 ust. 1

Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku z Kon sty tu cją

Na sze sta no wi sko dro gą elek tro nicz ną kie ru je my do:
– Pre zy den ta RP B. Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Se na tu RP B. Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP G. Sche ty ny,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP: E. Kierz kow skiej, S. Nie sio łow skie go i J. Wen der li cha,
– Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych: PO – T. Tom czy kie wi cza, PSL – S. Że li chow skie go 
i Le wi cy  – G. Na pie ral skie go,

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat:
Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD: im. Kra zie wi cza, „Ma ry sień ka” w Gnie wie; „Nad Li wa”, 

„Nad Ru cza jem”, im. Si kor skie go, „Sto krot ka” w Kwi dzy nie; „Ju ran da”, im. Obroń ców Pocz ty Pol skiej,
„Za to rze”, im. l Ma ja w Mal bor ku; „Sien kie wi cza” w No wym Sta wie; „Re laks” w Sztu mie; im. Ka spro wi cza,

„Ko le jarz”, im. Ko per ni ka, „Ma li no wo”, „Nad Wi słą”, „Sam bo ra II”, im. Sien kie wi cza, im. Si kor skie go 
i im. Wi to sa w Tcze wie

Prze wod ni czą cy OKR PZD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Elż bie ta Se nec ka

Se kre tarz
/-/ Jo lan ta Rut kow ska

Czło nek
/-/ Ur szu la Nie wiń ska

/-/ Ma rian na Kraw czyk
/-/ 25 pod pi sów uczest ni ków na ra dy
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Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Szcze ci nie przy -
łą cza się do po wszech ne go pro te stu ty się cy dział ko wi -
czów prze ciw ko po li tycz ne mu „za ma cho wi” na ogro dy
dział ko we w Pol sce.

Za ta ki za mach uwa ża my wy stą pie nie I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uzna nie
nie zgod no ści Usta wy o Ogro dach Dział ko wych z Kon sty -
tu cją. Pra gnie my w tym miej scu pod kre ślić wiel ka ro lę
spo łecz na w tym wy cho waw cza ja ką speł nia ją Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we.

Na ogro dach ro dzą się wie lo let nie przy jaź nie mię dzy ro -
dzi na mi i oso ba mi, któ re owo cu ją wza jem ną po mo cą w

trud nych sy tu acjach ży cio wych. Li kwi da cja Ogro dów do
cze go zmie rza wnio sko daw ca po zba wi ła by ty sią ce lu dzi
te go do bro dziej stwa wza jem ne go współ ży cia. Dzię ki du -
że mu do świad cze niu i dłu go let niej dzia łal no ści umie my
w spo łecz no ści ogro do wej zna ko mi cie roz wią zy wać kon -
flik ty mię dzy ludź mi, któ re są pla gą wspól not miesz ka -
nio wych.

W imie niu na szych Dział kow ców pro si my, aże by po li -
ty cy zo sta wi li nas w spo ko ju i za ję li się wie lo ma waż niej -
szy mi pro ble ma mi na sze go ży cia. A słu dzy po li ty ków
po win ni odejść ze sta no wisk.

– Po słów na Sejm RP: J. Ku la sa, S. Ka lem by i W. Szcze pań skie go,
– Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cz. Smo czyń skie go.

Gdańsk, 27 wrze śnia 2010 r.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Szcze ci nie

PRO TEST

Se kre tarz Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Kry sty na Użyk

V -ce Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Je rzy Mar czuk

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ma rian Am bro sie wicz

Szcze cin, 8 paź dzier ni ka 2010 r.

Uczest ni cy po sie dze nia ple nar ne go OZ PZD we Wro cła wiu

RE ZO LU CJA
w obro nie Usta wy o ROD przy ję ta przez uczest ni ków XIV -te go po sze rzo ne go po sie dze nia ple nar ne go

Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu
w dniu 18 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy XIV -te go po sze rzo ne go i uro czy ste go po sie -
dze nia ple nar ne go Okrę go we go Za rzą du Pol skie go
Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu z głę bo kim obu -
rze niem przy ję li wia do mość o zło że niu przez I -go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go – Pa na Le cha Gar doc kie go ko lej-
ne go wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go – tym ra -
zem o uzna nie za nie zgod ną z Kon sty tu cją Rze czy po spo -
li tej Pol skiej ca łą usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, a w przy pad ku od stą pie nia o roz pa trze nie
te go wnio sku o uzna nie za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP

ko lej nych 8 ar ty ku łów Usta wy o ROD. Przy po mnieć na -
le ży, że pierw szy wnio sek I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go z dnia 22 lu te go 2010 r. do ty czył za skar że nia do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 6 prze pi sów usta wy o ROD,
w tym o uzna nie za sprzecz ne z Kon sty tu cją za pi sy do ty -
czą ce wła sno ści skład ni ków ma jąt ko wych dział kow ców i
wła sno ści urzą dzeń ogól ne go użyt ku – Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Ten pierw szy wnio sek do ty czył tak że znie sie nia pod sta -
wo wych praw na szej sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej
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w spra wie za rzą dza nia te re na mi ogro dów dział ko wych,
przy dzia łu dział ki i spraw człon kow skich Związ ku. Już
wów czas w ob li czu za gro że nia ze stro ny I -go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go swój sprze ciw wra zi li śmy w sta no wi sku
z dnia 9 kwiet nia 2010 r. Swo je głę bo kie obu rze nie 
i sprze ciw wy ra zi ło po nad 70 ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych okrę gu wro cław skie go, kie ru jąc za wie ra ją ce ty -
sią ce pod pi sów dział kow ców pro te sty do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, oraz do naj wyż szych władz Rze czy po -
spo li tej Pol skiej.

Dzi siaj nie wie dząc cze mu i z ja kich po wo dów do wia -
du je my się, że I -szy Pre zes Są du Naj wyż sze go skie ro wał
no we wnio ski do Try bu na łu, w któ rych za żą dał uzna nia
za nie zgod ną z Kon sty tu cją ca łą usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Ko lej ne dzia ła nia I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go od -
bie ra my ja ko pre ce dens nie ma ją cy żad ne go uza sad nie -
nia, je go wro gi akt po li tycz ny skie ro wa ny prze ciw ko
spo łe czeń stwu i prze ciw ko uzna nej na are nie mię dzy na ro -
do wej spo łecz nej or ga ni za cji. W swo im wnio sku I Pre zes
SN w szcze gól no ści za ata ko wał art. 6 usta wy o ROD - bę -
dą cy de fi ni cją ro dzin ne go ogro du dział ko we go, art. 13 ust
1 mó wią cy o po dzia le ogro du na dział ki, art. 13 ust. 4
okre śla ją cy ko mu i cze mu słu ży dział ka w ogro dzie, art.
17 ust. 2 stwier dza ją cy ko niecz ność uzy ska nia zgo dy Za -
rzą du na li kwi da cje te re nów ogro dów na in ny niż pu blicz -
ny cel, art. 18, art. 19 i art. 20 okre śla ją cy obo wią zek
in we sto rów oraz pra wa dział kow ców i Związ ku do od -
szko do wań i te re nu za stęp cze go w przy pad ku li kwi da cji
ogro du oraz art. 24 od da la ją cy rosz cze nia wo bec Związ -
ku osób trze cich do te re nów ROD, łącz nie I -wszy Pre zes
Są du Naj wyż sze go za kwe stio no wał ca łą usta wę o ROD
lub 14 naj waż niej szych prze pi sów.

Dzia ła nia I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go jed no znacz -
nie od bie ra my ja ko dzia ła nie na wy raź ne za mó wie nie po -
li tycz ne. Od bie ra my jak akt ze msty za ty sią ce pro te stów
prze ciw ko I wnio sko wi zło żo ne mu do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go.

Jest nie wy mow nym skan da lem, by ten naj wyż szy ran -
gą Praw nik - Sę dzia re pre zen tu ją cy tzw. „trze cią wła dzę”
w Rze czy po spo li tej Pol skiej, któ ry po wi nien stać na stra -
ży pra wa sam to pra wo dep cze i w swo im dzia ła niu ob ra -
ca się prze ciw ko oby wa te lom, spo łe czeń stwu, naj bied niej -
szej je go czę ści – ro dzi nom eme ry tów, ren ci stów, bez ro -
bot nych, na uczy cie li i ca łej sfe ry bu dże to wej.

Dzia ła nia I -ego Pre ze sa Są du Naj wyż sze go nie moż na
ina czej na zwać niż, ja ko za mach na pod sta wo we pra wa
oby wa tel skie, na na by te od dzie się cio le ci pra wa dział kow -
ców, na po nad wie ko wą tra dy cję ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go i ukształ to wa ne już od okre su przed wo jen ne go
pra wa spo łecz nej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców,

Uczest ni cy ze bra nia pod kre śla ją prze stęp czy cha rak ter
wnio sku I- go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, gdyż dą ży on
do ode bra nia bez ja kich kol wiek od szko do wań ma jąt ku
pry wat ne go dział kow ców i ma jąt ku spo łecz ne go Or ga ni -
za cji, gdyż dą ży on do bez po śred niej li kwi da cji te re nów
ogro dów po przez znie sie nie wszel kich prze pi sów do ty -
czą cych wa run ków li kwi da cji ogro dów, w tym pra wa do
ogro du za stęp cze go. Sta wia on te re ny ogro dów do bez po -
śred niej dys po zy cji Sa mo rzą dów te ry to rial nych co 
w przy pad ku Wro cła wia spo wo du je szyb ko li kwi da cję
wszyst kich ogro dów.

I -wszy Pre zes Są du Naj wyż sze go w swo im sza leń czym
za my śle dą ży do po głę bie nia zu bo że nia spo łe czeń stwa po -
przez ode bra nie pra wa do dział ki w ogro dach, do po głę -
bie nia kry zy su spo łecz ne go, ka ta stro fy bio lo gicz nej i
psy chicz nej.

Wzbu rze ni uczest ni cy XIV -te go po sze rzo ne go ze bra nia
ple nar ne go Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców re pre zen tu ją cy 226 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i 58 ty się cy ro dzin dział kow ców wy ra ża ją
ostry sprze ciw wo bec prak tyk i wnio sków I -go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go i pod kre śla ją, że ta kie dzia ła nia pro -
wa dzą wprost do wy wo ła nia nie po ko jów spo łecz nych.

Uczest ni cy po sie dze nia pod kre śla ją z ca łą mo cą i przy -
po mi na ją, że w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra wspa nia le słu ży miesz kań com miast 
i gmin zło ży ło swo je pod pi sy po nad 45 tys. dział kow ców
Okrę gu Wro cław skie go i nie po zwo lą na ode bra nie im
usta no wio nych, ukształ to wa nych od wie lu dzie się cio le ci
praw.

Wo bec ha nieb ne go po stę po wa nia I -go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go żą da my na tych mia sto wej Je go dy mi sji lub
od wo ła nia go z peł nio nej funk cji za wy bit nie szko dli wą
dzia łal ność wo bec spo łe czeń stwa pol skie go.

Ta ki Czło wiek jak Pan Lech Gar doc ki w opi nii ro dzin
dział kow ców okrę gu wro cław skie go jest nie god ny peł nie -
nia tak za szczyt ne go sta no wi ska.

Wie rzy my głę bo ko, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny sto ją cy
na stra ży pra wa i praw oby wa te li Rze czy po spo li tej Pol -
skiej, przy czy nia jąc się do po pra wy, a nie po gor sze nia by -
tu naj uboż szych ro dzin w Pol sce od rzu ci wszyst kie
wnio ski I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Uczest ni cy po sze rzo ne go ze bra nia ple nar ne go Okrę go -
we go Za rzą du wzy wa ją wszyst kich człon ków Związ ku,
wszyst kie spo łecz ne Or ga ny PZD do ak tyw ne go i czyn ne -
go prze ciw sta wie nia się wnio sko wi I -go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go.

W wy stą pie niach do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go mu si -
my pod jąć wal kę w obro nie ogro dów i praw za war tych w
usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

W wal ce nie mo że za brak nąć żad ne go dział kow ca, żad -
ne go or ga nu na sze go Związ ku.

/-/ Re zo lu cją pod pi sa ło 88 uczest ni ków po sie dze nia
ple nar ne goWro cław, 18 wrze śnia 2010 r.
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Sza now ni Sę dzio wie Try bu na łu!
Roz pa tru jąc wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -

sze go pod wa ża ją cy wszyst kie zby te w cią gu po nad 
110-cio let niej hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go, usank -
cjo no wa ne przez Sejm Rzecz po spo li tej w usta wie z 8 lip -
ca 2005 r. pra wa nie chaj do Wa szych serc, su mień, ro zu mu
tra fi go rycz za wie dze nia, roz cza ro wa nia i roz ter ki dział -
kow ców ze skraw ka cheł miń skiej zie mi.

Je ste śmy głę bo ko prze ko na ni, że wnio sek o li kwi da cję
praw dział kow ca to nie tro ska o praw ność pol skie go pra -
wa. To wal ka po li tycz na. To wal ka z eme ry ta mi, ren ci sta mi,
ty sią ca mi bez ro bot nych i bez dom nych. To wal ka ze Związ -
kiem, któ rych nas sku pił i któ ry nas sku tecz nie bro ni.

Nikt nie uwie rzy w to, że ta ki znaw ca pra wa, wiel ki au -
to ry tet w tej dzie dzi nie po trze bo wał 5 lat by uznać usta wę
uchwa lo ną przez Sejm za sprzecz ną z Kon sty tu cją RP.

VI. ORGANY STATUTOWE ROD

Nie je ste śmy znaw ca mi pra wa, ale ni gdy nikt nas nie
prze ko na, że po zba wie nie mi lio na dział ko wych ro dzin ich
praw i ochro ny to do bro dziej stwo pra wo rząd no ści.

Stru dze ni wie lo let nią pra cą, w dział ko wych ogród kach
od na leź li śmy sens ży cia, wła snym tru dem, wy su pła ny mi
zło tów ka mi z ubo gich eme ry tur i rent utrzy mu je my zie lo -
ne płu ca za be to no wa nych miast.

Nie od bie raj cie nam te go, co nie sie do bro i ra dość.
Dział ka to czę sto, bar dzo czę sto miej sce, gdzie czu je my
chęć ży cia.

Nie niszcie i nie od bie raj cie nam te go, co po nad wiek
te mu stwo rzy li świa tli lu dzie, przed pię ciu la ty utrwa li li
se na to ro wie i po sło wie pol skie go par la men tu.

Usta wa z 8 lip ca 2005 r. do brze nam słu ży a Pol ski
Zwią zek Dział kow ców do brze peł ni go spo da rza na szych
dział ko wych ogro dów.

Za rząd ROD „Wa len te go Fiał ka” w Chełm nie

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

Skarb nik ROD
/-/ Eryk Woj ta szek

Chełm no, 30 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD im. J. Gru dziń skie go w Gdy ni

Pro fe sor dr hab. Lech Gar doc ki
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

Pre zes ROD
/-/ Cze sław Ko zi kow ski

Wi ce pre zes ROD
/-/ Bar bra Płasz czy kow ska

Se kre tarz ROD
/-/ Ma rek Gasz kow ski

Sza now ny Pa nie!
Człon ko wie sta tu to wych or ga nów Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy -
ni pro te stu ją prze ciw ko Pa na naj now sze go po my słu roz -
bi cia i znisz cze nia pol skie go ru chu ogrod nic twa dział-
ko we go. Czy Pan swo im zmo dy fi ko wa nym wnio skiem
skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za skar ża ją -
cym ca łą Usta wę o ROD chce nam OBY WA TE LOM udo -
wod nić, że mo no pol na wie dzę po sia da tyl ko Pan? Czy
fakt, że funk cjo nu ją ca od 5 lat Usta wa o ROD prze szła,
przed jej uchwa le niem, ca łą pro ce du rę le gi sla cyj ną w trak -
cie, któ rej nikt z wła dzy są dow ni czej nie pod wa żał jej
kon sty tu cyj no ści ma nic nie zna czyć w Pa na po ję ciu? A
gdzież Pan był 5 lat te mu, gdy Sejm RP uchwa lał dłu go

ocze ki wa ną przez pol skich dział kow ców usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych? Czyż by wów czas nie do pa -
try wał się jej nie kon sty tu cyj no ści a te raz na gle ją Pan
za uwa żył? Czy uwa ża Pan kie ru jąc swój spo łecz nie szko -
dli wy wnio sek, że dział kow cy, człon ko wie spo łe czeń stwa
to lu dzie bez myśl ni i bez wol ni? Je że li Pa na ce lem by ło
udo wod nie nie, że na sze zda nie na te mat Usta wy o ROD
się nie li czy, to jest Pan w to tal nym błę dzie! Za sta na wia
nas, ja kież to po wo dy spo wo do wa ły, że jak do tąd nie kwe -
stio no wa ny au to ry tet Są du Naj wyż sze go RP dał się
wprząść do wal ki z na mi ma lucz ki mi try bi ka mi pol skie go
spo łe czeń stwa? Czy by ły ni mi bar dzo licz ne skar gi wie lu
dział kow ców idą ce w set ki czy na wet ty sią ce? NIE, po ty -
siąc kroć NIE! Za re ago wał Pan na jed nost ko we skar gi lu -
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dzi świa do mie ła mią cych pra wo związ ko we i co gor sza
ła mią cych pra wo po wszech nie obo wią zu ją ce ta kie jak
cho ciaż by Pra wo Bu dow la ne! Czy go dzi się tak po stę po -
wać Pierw sze mu Pre ze so wi Są du Naj wyż sze go RP? Czy
w swo im dzia ła niu uwzględ nił Pan fakt, że swo im po stę -
po wa niem na ra ził Pan na szwank au to ry tet spra wo wa ne -
go urzę du? Nie zga dza my się, aby nas dział kow ców,
człon ków pra wie mi lio no wej spo łecz nej or ga ni za cji trak -
to wać lek ce wa żą co by nie rzec po gar dli wie! Nie zna my
ani jed ne go przy pad ku, aby ra czył Pan od po wie dzieć na
ja ki kol wiek list, sta no wi sko czy pro test dział kow ca czy
sta tu to wych or ga nów PZD. Za pew nia my, że zna my na sze
oby wa tel skie pra wa i bę dzie my z nich ko rzy stać, aby do -
cho dzić na szych ra cji.

Sza now ny Pa nie!
Swo im nie prze my śla nym wnio skiem skie ro wa nym do

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go chce Pan ogra bić nas z praw
słusz nie na by tych oraz w do brej wie rze i to włącz nie 
z wła sno ścią ma jąt ku znaj du ją ce go się na na szych dział -
kach i w ogro dzie. Ta ma ni fe sta cja te raz już jaw nie oka zy -
wa nej nie chę ci a na wet wro go ści wo bec na sze go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców jest że nu ją ca i trud na do za ak cep -
to wa nia, bo wiem oka zu je ją nie by le kto, tyl ko Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go. Pa na nad zwy czaj na ak tyw ność
w koń ców ce swej ka den cji na pa wa nas smut kiem, ale i ra -
do ścią, bo wiem ma my na dzie ję, że Pań ski na stęp ca na tym
urzę dzie prze my śli skie ro wa ne przez Pa na wnio ski i wy co -
fa je z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, bo nie ma ją one nic
wspól ne go ze spra wie dli wo ścią spo łecz ną.

Z upo waż nie nia człon ków sta tu to wych or ga nów ROD

Na sze sta no wi sko kie ru je my po nad to do:
– Pre zy den ta RP B. Ko mo row skie go,
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go dr B. Zdzien nic kie go,
– Mar szał ka Se na tu RP B. Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP G. Sche ty ny,
– Klu bów Par la men tar nych PO, PSL i Le wi cy,
– Po słów na Sejm RP: J. Ku la sa, S. Neu man na, S. Ka lem by, K. Ma ty jasz czy ka i W. Szcze pań skie go,
– Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cz. Smo czyń skie go.

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Jó zef Ma twies

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/ Cze sław Ku czyń ski

Gdy nia, 29 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Si ła” w Gniew ko wie

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

Sta no wi sko pre zen to wa ne przez Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go w skar dze kie ro wa nej do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go jest nie wła ści we. Usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w kwe stio no wa nych przez Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go nie na ru sza prze pi sów usta wy za -
sad ni czej. Art. 10 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych był już za skar żo ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go i wpraw dzie orzekł o je go nie kon sty tu cyj no ści, ale 
w zu peł nie in nych przy czyn niż Pre zes Są du Naj wyż sze -
go pod no si w skar dze kon sty tu cyj nej. Try bu nał bo wiem
za kwe stio no wał nie sa mą ideę ure gu lo wa ną w tym prze -
pi sie, ale ra czej na ru sze nie po zy cji ustro jo wej jed nost ki

sa mo rzą du te ry to rial ne go. W art. 10 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych nie moż na upa try wać ani na ru sze -
nia za sa dy de mo kra tycz ne go pań stwa praw ne go, ani na ru -
sze nia za sa dy rów no ści wo bec pra wa trud no też do pa trzeć
się na ru sze nia za sa dy ochro ny wła sno ści pry wat nej. 
W skar dze po mi nię to bo wiem oko licz ność, że aku rat 
w art. 64 Kon sty tu cji RP wła sność wy stę pu je ja ko ele ment
praw i wol no ści jed nost ki a nie ja ko ele ment ustro ju go -
spo dar cze go Rze czy po spo li tej Pol skiej. Art. 10 re ali zu je
pew ne ce le spo łecz ne o ist nie niu, któ rych za po mi na się 
w skar dze kon sty tu cyj nej. Stąd też usta wo daw ca wska zał
na użyt ko wa nie ja ko for mę wła da nia nie ru cho mo ścią i to
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użyt ko wa nie nie od płat nie. Nie moż na rów nież się zgo dzić
z na ru sze niem przez usta wo daw cę prze pi sów Kon sty tu -
cji przez art. 14 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go za rzu ca, iż
prze pis ten na ru sza art. 2 Kon sty tu cji art. 31 ust. 1 i ust. 3
art. 32 i art. 58 ust. 1. W art. 14 skar żą cy upa tru je na ru sze -
nia wol no ści zrze sza nia się po przez przy mu so we okre śle -
nie kom pe ten cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a tak że
kre owa nie nie wła ści we pra wa rze czo we go w zna cze niu
przed mio to wym. Ża den z tych za rzu tów nie za słu gu je na
uwzględ nie nie. Pierw szy z uwa gi na to, że zrze sza nie się
w Pol skim Związ ku Dział kow ców jest do bro wol ne a na -
stęp nie okre śle nie je go kom pe ten cji do kre owa nia sto sun -
ków praw nych człon kiem i ma je dy nie cha rak ter wtór ny.
Z ko lei usta wo daw ca ma pra wo wy kre ować w usta wie
każ de pra wo rze czo we ja kie tyl ko uzna za wła ści we. By -
le by pra wo to wy ni ka ło wprost z usta wy.

Trud no rów nież uznać, że art. 15 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych na ru sza art. 2 i art. 21, art. 64 
ust. 2 Kon sty tu cji. Prze pis ten ko re spon du je z art. 46 kc
oraz art. 191 kc. Sta no wi on wy ją tek od za sa dy su per fi -
cies so lo ce dit. Wy łącz nie od usta wo daw cy za le ży czy
uczy ni on rze czy ru cho me trwa le po łą czo ne z grun tem 
z przed mio tem od ręb nym wła sno ści. Za le ży to wy łącz nie
od te go jak moc no pra wo daw ca jest przy wią za ny do
rzym skiej za sa dy su per fi cies so lo ce dit oraz od stop nia
zło żo no ści sto sun ków spo łecz nych po le ga ją cych na ko -
rzy sta niu z rze czy. Usta wo daw ca już uczy nił wy łom od

tej za sa dy w art. 49 KC. W na szej oce nie nie sta no wi rów -
nież na ru sze nia Kon sty tu cji art. 30. usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Prze pis ten w isto cie re gu lu je za -
gad nie nia dot. po zy cji praw nej człon ka Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Sta no wi ska Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go zda je się po mi jać oko licz ność pod no szo ną
już wy żej, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za -
cją do browol ną. Trud no upa try wać na ru sze nia norm praw -
nych w usta wie za sad ni czej w ure gu lo wa niu sta tu su
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców ich praw 
i obo wiąz ków. Tak że art. 31 usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych nie sta no wi na ru sze nia usta wy za sad ni -
czej. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go upa tru je na ru -
sze nia praw i wol no ści kon sty tu cyj nie chro nio nych 
w kom pe ten cjach PZD przy dzie la nia dzia łek w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Po raz ko lej ny na le ży pod -
kre ślić, że człon ko stwo w PZD jest do bro wol ne i oso ba,
któ ra nie chce pod le gać ta kiej pro ce du rze nie mu si wca le
być człon kiem tej or ga ni za cji.

Nad mie nić rów nież na le ży prze pis ten w spo sób bar dzo
ra cjo nal ny okre śla spo sób przy dzie la nia ogro dów dział -
ko wych po szcze gól nym człon kom. Z uwa gi na de fi cy to -
wy cha rak ter po szcze gól nych dzia łek ogro do wych
re gla men ta cja jest w peł ni uza sad nio na. Jest to tym bar -
dziej wła ści we roz wią za nie, że usta wo daw ca okre śla ja ki -
mi kry te ria mi na le ży się kie ro wać przy przy zna wa niu
dzia łek.

Pre zes
/-/ Jan Pro cyk

Gniew ko wo, 4 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Pod gro dzie” we Wro cła wiu

Do ty czy sprze ci wu wo bec skie ro wa nia Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD 
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Za rząd PZD ROD „Pod gro dzie” z ca łą sta now czo ścią
stoi na sta no wi sku po par cia dla Usta wy z 8 lip ca 2005 r.
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Usta wa ta w do -
tych cza so wym kształ cie da ję nam pra wo do spo koj ne go
ko rzy sta nia z wy pra co wa ne go ma jąt ku, bez pie czeń stwo
ju tra oraz za bez pie cza wło żo ny ka pi tał fi nan so wy i czyn -
nik ludz ki.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we two rzo ne są przez śred nie
i ni skie war stwy spo łecz ne, nie przez war stwy wy po czy -
wa ją ce w Egip cie, czy po sia da ją ce da cze w ku ror tach. Są
to lu dzie, któ rzy po pra cy czy też już eme ry ci, w po cie
czo ła wy pra co wu ją swój ma ły Eden, ży ją nim, wy po czy -
wa ją. Po wie le kroć Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we sta no wią
dla tej war stwy spo łecz nej sens ży cia i są le kar stwem na
bo lącz ki dzi siej sze go sza re go ży cia, le kar stwem dla du -

szy i cia ła. Od bie ra jąc nam Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
wła dze wy ka żą cał ko wi tą aro gan cje ła miąc pra wo, wy ka -
zu jąc ze sto ją na stra ży do bra lu dzi bo ga tych, któ rzy dą żą
do po więk sze nia swo ich dóbr prze zna cza jąc te re ny ogro -
dów pod ko mer cję. Stra ci my nie tyl ko my dział ko wi cze
oa zę spo ko ju, ale stra cą rów nież swo je płu ca mia sta w któ -
rych ży je my. Nie ma się, co cza ro wać, że radcy miast
prze zna czą te te re ny na par ki. Wia do mo, że cho dzi o wiel -
kie pie nią dze, któ re moż na uzy skać prze zna cza jąc te te -
re ny pod za bu do wę. 

A my lu dzie bę dzie my cho dzić w ma skach chro nią cych
przed smo giem. 

Uchy le nie usta wy jest od bie ra ne przez nas dział kow ców
ja ko za mach na pra wo rząd ność. Ro dzin ne ogro dy dział ko -
we sta no wią szcze gól ne miej sca o ogrom nym zna cze niu
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so cjal nym i pu blicz nym. Po sia da my na by ty ty tuł praw ny
do użyt ko wa nia zie mi, oraz je ste śmy wła ści cie la mi ma -
jąt ku usy tu owa ne go na tej zie mi, któ ry chce my prze ka zać
na szym dzie ciom. Gwa ran tu je to nam Sta tut PZD. Sa mi
wy pra co wa li śmy ma ją tek Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych i my de cy du je my o je go prze zna cze niu.

Uchy le nie Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. w jej do tych -
cza so wym kształ cie sta no wi pró bę za ma chu na wła sność
mi lio nów dział kow ców i jest pró bą uwłasz cze nia.

Sta now czo pro te stu je my przed za ku sa mi zmia ny Usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pre zes Za rzą du 
/-/ Kry sty na Pa ciur ko

Wro cław, 20 wrze śnia 201r. 

Za rząd ROD „Hań cza” w Su wał kach

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Hań cza” w Su wał kach

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof. dr hab. Le cha Gar doc kie go do Try bu na łu 
Kon sty tu cyj ne go o za skar że nie Usta wy o ROD

Za rzu ty wy su nię te we wnio sku do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go uwa ża my za bez pod staw ne tym bar dziej, że
Try bu nał zaj mo wał się już za strze że nia mi wno szo ny mi
przez Pa na Pre ze sa. Wo lę utrzy ma nia Usta wy w do tych -
cza so wym brzmie niu wy ra zi ło do tej po ry pra wie 620 ty -
się cy dział kow ców, co wnio sek zda je się igno ro wać.

Oprócz spo ru praw ne go, po zo sta je jesz cze jed na, być
mo że naj waż niej sza stro na ca łej sy tu acji - ludz ka.. Oko ło
mi lio na osób mo że zo stać po waż nie do tknię tych przez

dzia ła nia Pa na Pre ze sa. Pa mię taj my, że w ogrom nej czę -
ści do ty czy to eme ry tów, ren ci stów czy bez ro bot nych.

Wie le po ko leń dział kow ców od po nad 100 lat swo ją
cięż ką pra cą do pro wa dzi ły ty sią ce hek ta rów zie mi do
obec nej po sta ci. Zmia ny w Usta wie mo gą istot nie ogra ni -
czyć roz wój pol skie go ogrod nic twa dział ko we go lub też
do pro wa dzić do je go upad ku. Ma my na dzie ję, ze do tych
zmian nie doj dzie.

Pre zes ROD
/-/ 

Su wał ki, 25 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie

Ze zdzi wie niem i zgro zą Za rząd Ogro du przy jął in for -
ma cję o zło że niu przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go wnio sku o stwier dze niu nie zgod no ści Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, z dnia 8 lip ca 
2005 r. z Kon sty tu cją Rzecz po spo li tej Pol skiej.

Uwa ża my ta kie po stę po wa nie ja ko na paść na nasz
Zwią zek jak i sa mych dział kow ców pra cu ją cych na
skraw kach zie mi upra wia nej wła sny mi rę ka mi i miej scu
gdzie mo że my od po cząć po cięż kiej pra cy.

Pre zes Ogro du
/-/ Zbi gniew Na pie ra ła

Świe bo dzin, 24 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Zdro wie” w Ole śni cy

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

Za rząd ROD „Zdro wie” w Ole śni cy w imie niu wła -
snym, jak rów nież wszyst kich dział kow ców wy ra ża prze -

ciw ko wnio sko wi zło żo ne mu przez Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go, któ ry kwe stio nu je art. 10, art. 14 
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ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, art. 30 i art. 31 o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. Stwier dza my z całą sta now czo ścią, że
zło żo ny wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go to zmie -
rza ją ce do zli kwi do wa nia ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go. Pod wa ża się pod sta wo we pra wa dział kow ców 
i ich Związ ku w o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Ogród dział ko wy speł nia bar dzo waż ną funk cję spo łecz -
ną. Ja ko obiekt uży tecz no ści pu blicz nej, sta no wi miej sce
od po czyn ku dla ca łych wie lo po ko le nio wych ro dzin.
Ocze ku je my za tem, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny w obro nie
dział kow ców i od rzu ci wnio sek Pierw sze go Są du Naj -
wyż sze go.

Pre zes 
/-/ Gra ży na Sied nien ko

/-/ 20 pod pi sów dział kow cówOle śni ca, 15 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Od ra” w Brze gu Dol nym

Pan 
Grze gorz Sche ty na
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Od ra” 
w Brze gu Dol nym (dol no ślą skie)

PRO TE STU JE
Prze ciw ko wnie sie niu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -

go wnio sku skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
za skar ża ją ce go 6 klu czo wych ar ty ku łów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 2005 r.

W związ ku z ta ką sy tu acją Za rząd Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Od ra” w Brze gu Dol nym pro si Pa na Mar -
szał ka o pod je cie dzia łań ce lem nie do pusz cze nie do no -
we li za cji usta wy o ogro dach dział ko wych z 2005 r.

Za rząd i dział kow cy na sze go Ogro du uwa ża ją, że usta -
wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do brze słu ży

dział kow com i że jest to ko lej ny atak na sa mo rząd ność
dział kow ców i Związ ku. Dla te go też nie zga dza my się,
aby po zba wio no nas pol skich dział kow ców, człon ków
pol skie go spo łe czeń stwa praw na by tych i ła ma no kon sty -
tu cyj ne gwa ran cje.

My dział kow cy, ja ko lo jal ni oby wa te le Rzecz po spo li tej
Pol ski ocze ku je my na opie kę na sze go Pań stwa i po sza no -
wa nie pra wa, a nie trak to wa nie ja ko „zło ko niecz ne” a tym
sa mym tych co wy łu dzi li nie za leż ne świad cze nia i upraw -
nie nia. Wie rząc w mą drość Pa na Mar szał ka, Za rząd ROD
„Od ra” ma na dzie ję, że Pan Mar sza łek sta nie po stro nie
lu dzi, któ rzy po tru dach dnia co dzien ne go ma ją gdzie spę -
dzić swój wol ny czas.

Za Za rząd
/-/ Józef Kuźmiński

Brzeg Dol ny, 8 sierp nia 2010 r.

Za rząd ROD im. M. Ka sprza ka w Kro to szy nie

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD im. M. Ka sprza ka w Kro to szy nie

Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych im. M. Ka -
sprza ka w Kro to szy nie po za po zna niu się z tre ścią pi sma
pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Rzecz po spo li tej
Pol skiej pro fe so ra dok to ra ha bi li to wa ne go pa na Le cha
Gar doc kie go zło żo ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
wy ra ża sta now czy pro test prze ciw ko wnio sko wi. Ja ko
przed sta wi cie le na sze go ogro du wy bra ni do Za rzą du 
w de mo kra tycz nych wy bo rach, je ste śmy od po wie dzial ni
za je go funk cjo no wa nie. Dzię ki te mu, że wszy scy użyt -
kow ni cy dzia łek w na szym ogro dzie są jed no cze śnie

człon ka mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców mo że my
wy stę po wać w ich imie niu i wspól nie pra co wać na rzecz
na szej dział ko wej spo łecz no ści. Nie wy obra ża my so bie
przy dział dział ki nie był rów no znacz ny z człon ko stwem
Pol skie go Związ ku Dział kow ców no bo kto był by od po -
wie dzial ny za spra wy wspól ne w ogro dzie. Pra gnie my za -
uwa żyć, że do brze funk cjo nu je my na pod sta wie usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział kow ców z 8 lip ca 2005 r.
Usta wa ta gwa ran tu je nam pra wo do spo koj ne go go spo da -
ro wa nia na swo jej dział ce, umoż li wia prze ka za nie jej swo -
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im bli skim. Nie ro zu mie my, dla cze go ma ją tek wie lu po ko -
leń dział kow ców miał by się stać wła sno ścią gmi ny. Ogro -
dy dział ko we są osto ją zie lem, to moż li wość spę dze nia

wol ne go cza su, zwłasz cza przez oso by star sze, któ rych na
in ną for mę wy po czyn ku obec nie nie stać.

Pre zes ROD
/-/ Ire na Pa pier ska

/-/ 56 pod pi sów dział kow cówKro to szyn, 11 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Sło necz ny” w Au gu sto wie

Za rząd ROD „Sło necz ny” w Au gu sto wie w imie niu
wła snym i dział kow ców pra gnie prze ka zać swój sprze ciw
oraz roz go ry cze nie wo bec wy stą pie nia I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go RP z wnio skiem do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta -
wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Uwa ża my, że jest to ko lej ny atak na or ga ni za cję spo -
łecz ną, do brze wy ko nu ją cą swo je za da nia i nie ma nic
wspól ne go z re ali za cją są do wej kon tro li norm praw nych.

Oma wia ne prze pi sy usta wy jak – też sta tut PZD. Re gu -

la min Ogro du i Pol ski Zwią zek Dział ko wy w peł ni za bez -
pie cza ją pra wa dział kow ców do ogro du. Dla nas dział -
kow ców to miej sce czyn ne go wy po czyn ku eme ry tów 
i ca łych ro dzin. Ogro dy dział ko we to oa zy zie le ni nie
niszcz my te go co do bre.

Tak więc po zo sta je my w prze ko na niu, że Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny roz pa tru jąc wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go z ocze ki wa ną tro ską spo łecz ną, wraż li wo ścią
po dzie li na sze sta no wi sko i po zwól i nam funk cjo no wać
w do tych cza so wym sta nie.

Pre zes ROD
/-/ Ce cy lia Lu szyń ska

Au gu stów, 24 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Gó ra Za be łec ka” w No wym Są czu

I Prze wod ni czą cy Są du Naj wyż sze go 
War sza wa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Gó ra Za be -
łec ka” w No wym Są czu z ogrom nym zdu mie niem przy -
jął dzia ła nia I Prze wod ni czą ce go Są du Naj wyż sze go RP
po le ga ją ce na wnie sie niu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
pi sma pro ce so we go wnio sko daw cy za wie ra ją ce go roz sze -
rze nie za kre su po przed nie go wnio sku i o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP wszyst kich za pi sów Usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pa nie I Prze wod ni czą cy!
Czy dla Pa na nic nie zna czy fakt, że za usta wą o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku 
opo wie dzia ła się po nad 620-ty sięcz na rze sza oby wa te li

(dział kow ców) skła da jąc pod pis po par cia dla tych roz wią -
zań praw nych?

Ogro dy po wsta wa ły dzię ki wy tę żo nej pra cy dział kow -
ców i ich ro dzin czę sto na nie użyt kach, a na wet na wy sy -
pi skach śmie ci. To dział kow cy, któ rzy do bro wol nie
wstą pi li do PZD, wspól nym wy sił kiem bu du ją i utrzy mu -
ją in fra struk tu rę ogro dów!! W na szej rze czy wi sto ści czę -
sto do cho dzi do fak tycz ne go na ru sza nia Kon sty tu cji RP
oraz praw oby wa te li i dla tak sza cow ne go or ga nu, ja kim
jest Sąd Naj wyż szy ist nie je ogrom ne po le do dzia ła nia!

Pro si my o po zo sta wie nie w spo ko ju spraw dzo nych roz -
wią zań, któ re da ją dział kow com moż li wość dzia ła nia, po -
czu cie sta bi li za cji oraz bez pie czeń stwa.

/-/ 9 pod pi sów
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Za rząd ROD „Aza lia” w Wi dzi sze wie pod czas swo je -
go ze bra nia w dniu 27 wrze śnia 2010 ro ku, jed no gło śnie
za jął ne ga tyw ne sta no wi sko w związ ku z wy stą pie niem
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go i pro te stu je prze ciw ko przy ję tym przez Pa na Pre ze sa
Są du dzia ła niom słu żą cym w kon se kwen cji znisz cze niu
ru chu dział ko we go w Pol sce.

Speł nia jąc ocze ki wa nia dział kow ców bio rą cych udział
w ze bra niu wal nym w ma ju 2010 ro ku, pra gnie my po in -
for mo wać Pa na Pre ze sa, że kie dy bez ma ła 25 lat te mu
przy stę po wa li śmy do za go spo da ro wa nia przy dzie lo nych
nam w użyt ko wa nie dzia łek, sto jąc na grun cie obo wią zu -
ją ce go pra wa przy stą pi li śmy do na sa dzeń na tym ka wał -
ku wła snej zie mi wy ma rzo nych drzew, krze wów czy
kwia tów. W ma je sta cie obo wią zu ją ce go pra wa na no si li -
śmy na tych skraw kach zie mi wła sne al ta ny, skal nia ki czy
oczka wod ne.

Dziś do wia du je my się, że ca ła ta na sza pra ca nie tyl ko
zresz tą na wła snej dział ce, ale i na rzecz ma jąt ku wspól ne -
go, jak ogro do wej in sta la cji wo do cią go wej, elek trycz nej
czy ale jek ogro do wych z par kin ga mi, zbu do wa nych prze -
cież za na sze wła sne pie nią dze mo że prze paść. Stwo rzo ne
przez nas sa mych do bro, mo że się stać mie niem ko mu nal -
nym. Już raz w Pol sce na cjo na li za cję prze ży wa li śmy.

Pa nie Pre ze sie, nie tak po win no się sza no wać pra cę 
i trud nie rzad ko już star szych i scho ro wa nych lu dzi. My ze
swej usta wy, któ ra obo wią zu je, je ste śmy w peł ni za do wo -
le ni. Speł nia ona na sze ocze ki wa nia nie ty ko w tym ar ty -
ku le, któ ry tu zo stał roz wi nię ty, ale i we wszyst kich
po zo sta łych i nie wi dzi my po trze by ma ni pu lo wa nia jej za -
pi sa mi al bo pod wa ża nia jej w ca ło ści.

Wy da je nam się, że pra wo nie mo że dzia łać wstecz.
Prze cież ni cze go złe go nie zro bi li śmy, ni cze go nie ro bi li -
śmy po kąt nie czy wbrew pra wu. Za go spo da ro wa li śmy tyl -
ko otrzy ma ną od gmi ny zie mię.

Pre zes Za rzą du 
/-/ M. Ka lem ba

Za rząd ROD „Aza lia” w Wi dzi sze wie
Pre zes 
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Aza lia” w Wi dzi sze wie

w spra wie wy stą pie nia Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Wi dzi sze wo, 27 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Mal wa” w Su wał kach

Nie ule ga wąt pli wo ści, że dział kow cy za wła sne pie nią -
dze sa dzą drze wa, bu du ją al tan ki, ogro dze nia, szklar nie,
za kła da ją wo dę, elek try fi ku ją ogro dy. Pra cu ją od wie lu lat
z prze ko na niem, że pra cu ją na swo im. Ogro dy dział ko we
sta no wią te re ny zie lo ne miast, two rzą oa zę dla naj bied -
niej szych, dla upraw ogrod ni czych i wy po czyn ku.

Do tych cza so wa usta wa speł nia na sze, dział kow ców
ocze ki wa nia i nie ma pil nej po trze by by ją zmie niać. Bo -
imy się, że „gme ra nie” przy na szej usta wie do pro wa dzi
do znisz cze nia ogro dów i do rob ku wie lu po ko leń dział -

kow ców. W pa mię ci ma my zgub ne skut ki po pra wia nia
spół dziel czo ści. Jed no cze śnie ro zu mie my, że trze ba szu -
kać „ka sy”, ale dla cze go w pierw szym rzę dzie mu si to stać
się kosz tem ste ra nych ży ciem eme ry tów i ren ci stów oraz
mło dych lu dzi za in te re so wa nych wy cho wa niem swo ich
dzie ci w zgo dzie z na tu rą.

Pro si my uprzej mie o za nie cha nie sta rań o no we li za cję
na szej usta wy. Są spra wy waż niej sze w Rzecz po spo li tej.
Po zwól cie nam pra co wać i wy po czy wać na swo ich dział -
kach, a nie upra wiać po li ty kę.

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr Jó zef De miań czuk

Su wał ki, 20 wrze śnia 2010 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Irys” w No -
wej So li na swym po sie dze niu w dniu 7 wrze śnia 2010 ro -
ku roz pa try wał spra wę zło że nia wnio sku do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze ściu
za pi sów w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Człon ko wie na sze go ogro du są
za nie po ko je ni nie usta ją cą pre sją wy wie ra ną wcze śniej
przez po li ty ków na Sejm RP by pod jął pra ce zmie rza ją ce
do po zba wie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców ra cji
by tu a dział kow ców praw na by tych. Obec nie ma my nie -
od par te wra że nie, że re ali za cji te go za da nia pod jął się
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go. Ja ko sze re go wi oby -
wa te le nie nam roz wią zy wać niu an se praw ne, ale ży wot -
nie je ste śmy za in te re so wa ni tym, by skrom ny do ro bek
na szych dziad ków i ro dzi ców z mi nio nych dzie się cio le ci
nie zo stał sko mu na li zo wa ny bez żad nej re kom pen sa ty.

Zrze sza jąc się w Pol skim Związ ku Dział kow ców ma my
pew ność, że je ste śmy wła ści wie re pre zen to wa ni przed
wła dza mi pań stwo wy mi i sa mo rzą do wy mi a na sze in te -
re sy chro nio ne. Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców
jest do ku men tem trans pa rent nym i za pew nia ogro dom
dys cy pli nę, ład i po rzą dek oraz prze ciw dzia ła po wsta wa -
niu na dział kach slum sów. Na za sa dzie po dob nej do PZD
dzia ła w Pol sce wie le in nych sto wa rzy szeń i związ ków.
Na le ży pod kre ślić, że dział kow cy ze zro zu mie niem przyj -
mu ją de cy zje o prze ka zy wa niu te re nów zaj mo wa nych
przez ogro dy na po trze by in we sty cyj ne i in ne lecz z po sza -
no wa niem obec nie obo wią zu ją cych prze pi sów.

W imie niu 380 dział kow ców z na szych ogro dów zwra -
ca my się do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o wzię -
cie pod uwa gę na szych obaw i po zo sta wie nie z tru dem
wy pra co wa nych efek tów or ga ni za cyj nych, le gi sla cyj nych
i ma te rial nych bez zmian.

Za rząd ROD „Irys” w No wej So li
Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

APEL

Pre zes Za rzą du
/-/ Ja ni na Wrze cio no

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Zyg munt Zię tek

/-/ 40 pod pi sów

No wa Sól, 7 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Ma rze nie” w Zie lo nej Gó rze

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Ma rze nie” w Zie lo nej Gó rze

pod ję te w dniu 31 sierp nia 2010 ro ku
w spra wie obro ny Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ROD

Za rząd ROD „Ma rze nie” w Zie lo nej Gó rze po za po zna -
niu się z pi smem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i ar gu men -
ta mi do ty czą cy mi nie zgod no ści Usta wy o ROD z Kon-
sty tu cją i wnio skiem o unie waż nie nie wspo mnia nej usta -
wy – wy ra ża obu rze nie i sta now czy sprze ciw.

Uwa ża my, że sta tus praw ny usta wy o ROD w żad nym
wy pad ku nie ko li du je z Kon sty tu cją ani in ny mi nor ma mi
praw ny mi. Usta wa zo sta ła uchwa lo na przez re pre zen tu ją -
cy ca ły na ród pra wo rząd ny Sejm i od pię ciu lat do sko na -
le speł nia swo je za da nie.Głów ny cel wnio sku I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go to po zba wie nie ogrom nej rze szy dział -
kow ców ich wła sno ści na dział kach, oraz grun tów bę dą -
cych wła sno ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców, aby
udo stęp nić je za bez cen nie wiel kiej gru pie lob by stów, po -

mna ża jąc tym sa mym ich nie ba ga tel ne zy ski. Wi docz nie
Pan Lech Gar doc ki -I Pre zes Są du Naj wyż sze go za po mi -
na, że swo im wnio skiem ude rza w naj bied niej szych, dla
któ rych dział ka to do ro bek ży cia. Nie jed no krot nie wspo -
ma ga rów nież skrom ny bu dżet dział kow ców za pew nia jąc
jed no cze śnie wy po czy nek na świe żym po wie trzu. Nie
moż na prze cież za po mi nać o tym, że więk szość dział kow -
ców to eme ry ci i ren ci ści, lu dzie scho ro wa ni i o naj niż -
szych do cho dach, któ rych nie stać na wy jaz dy i dro gi
wy po czy nek po za miej scem za miesz ka nia.

Dla te go pro si my Try bu nał Kon sty tu cyj ny o uwzględ nie -
nie na szych ar gu men tów, od rzu ce nie wnio sku Pa na Le cha
Gar doc kie go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i po zo sta wie -
nie Usta wy o ROD w do tych cza so wym kształ cie.

Pre zes ROD
/-/ Bog dan Szcze pań ski/-/ 57 pod pi sów dział kow ców
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Za rząd ROD im. St. Mo niusz ki w El blą gu na po sie dze -
niu w dniu 6 wrze śnia 2010 r. za jął sta no wi sko w spra wie
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP, któ ry stwier -
dził nie zgod ność z Kon sty tu cją RP prze pi sów usta wy 
z 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Wnio sek I Pre ze sa Sądu Naj wyż sze go RP za wie ra te zy,

któ rych ce lem jest po zba wie nia nas dział kow ców – człon -
ków PZD ty tu łu praw ne go do użyt ko wa nia dzia łek.

Za rząd wy ra ża zde cy do wa ny prze ciw wo bec ko lej nej
pró by kwe stio no wa nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 8 li pca 2005 r. 

Człon ko wie Za rzą du ROD 
/-/ 4 pod pi sy

Za rząd ROD im. St. Mo niusz ki w El blą gu

PRO TEST

El bląg, 6 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Skow ro nek” w El blą gu

Pierw szy Pre zes 
Są du Naj wyż sze go 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Skow ro nek”

w El blą gu po za po zna niu się z Pa na wnio skiem skie ro wa -
nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie -
zgod no ści ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych z usta wą za sad ni czą, uzna je za wprost nie wia ry -
god ną pró bę znisz cze nia i uni ce stwie nia ogrod nic twa
dział ko we go.

Spo łecz ność na sze go ogro du uzna jąc, że kwe stio no wa -
na przez Pa na usta wa do brze słu ży spo łecz no ści dział ko -
wej i ich ro dzi nom, zgła sza zde cy do wa ny pro test prze -
ciw ko za mia rom zmia ny jej po sta no wień.

Na do wód na sze go sta no wi ska za łą cza my li stę uczest ni -
ków uro czy sto ści z oka zji „Dni Dział kow ca” na któ rej zło -
żo no 92 pod pi sy w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Pre zes ROD 
/-/ Wie sław Lu ber ski

/-/ 92 pod pi sy dział kow cówEl bląg, 6 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Prze my słów ka” w El blą gu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

Człon ko wie Za rzą du ROD „Prze my słów ka” w El blą gu
przed sta wia ją swo je sta no wi sko w spra wie wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP skie ro wa ne go
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu za pi sów Usta wy z dnia
8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

W po wszech nej opi nii dział kow ców na sze go ogro du
zło żo ny wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go to dzia -
ła nie zmie rza ją ce do zli kwi do wa nia ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Pod wa ża się pod sta wo we pra wa dział kow -
ców i ich Związ ku, któ re są za pi sa ne w usta wie o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Zło żo ny wnio sek do Try bu -

na łu Kon sty tu cyj ne go to nie jest dą że nie do za pew nie nia
zgod no ści Usta wy o ROD z Usta wą Za sad ni czą. Uwa ża -
my, że to dzia ła nie zmie rza w isto cie do osła bie nia po zy -
cji dział kow ców i usu nię cia ich z zaj mo wa nych grun tów.
Pod po zo rem za cho wa nia zgod no ści z Kon sty tu cją pod ję -
to dzia ła nia wy mie rzo ne w pod sta wo we pra wa mi lio no -
wej rze szy oby wa te li, któ rzy ma ją pe cha, że są dział-
kow ca mi.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych obo wią zu -
je od lip ca 2005 ro ku. W tym cza sie peł ne prze ko na nie 
o jej zgod no ści z Kon sty tu cją RP miał usta wo daw ca a tak -
że Pre ze si Są du Naj wyż sze go. Przez pięć lat Sąd Naj wyż -
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szy nie znaj do wał żad nych pod staw do kwe stio no wa nia
usta wy o ROD. Naj więk sze zdzi wie nie bu dzi fakt, iż 
I Pre zes Są du Naj wyż sze go kie ru je do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty -
tu cją RP za miast wnio sku o zba da nie zgod no ści usta wy 
z Kon sty tu cją RP. 

Czyż by mia ła miej sce su ge stia co do fak tycz nych in ten -
cji I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i je go ocze ki wań od Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Po prze ana li zo wa niu tre ści
wnio sku uzna je my, że kwe stio no wa ne przez Pa na Pre ze -
sa unor mo wa nia w za kre sie funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych pod wa ża ją fun da men tal ną za sa dę ochro nę
praw słusz nie na by tych. W szcze gól no ści do ty czy to za -
kwe stio no wa ne go art. 15 ust. 2 usta wy, któ ry gwa ran tu je
dział kow com wła sność na sa dzeń i obiek tów usy tu owa -
nych na dział kach. Ochro na tych praw za war ta by ła już 
w de kre cie z 1946 ro ku o ogro dach dział ko wych oraz w
usta wie z dnia 9 mar ca 1949 ro ku o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych, w któ rych za gwa ran to wa no użyt kow -
ni kom dzia łek peł ną re kom pen sa tę za po nie sio ne na kła dy
w przy pad ku li kwi da cji ogro du.

Za rzut po wią za nia użyt ko wa nia dział ki z człon ko stwem
w PZD to głów nie pod wa że nie za sa dy sa mo rząd no ści, bę -
dą cą isto tą ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. To wła -
śnie sa mo rzą dom dział kow ców po wie rzo no pro wa dze nie
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Nie moż na więc po -
słu gi wać się po pu li stycz nym ha słem o ja kimś na szym mo -
no po lu. Usta wa o ROD nie wy klu cza moż li wo ści
two rze nia ogro dów dział ko wych przez in ne pod mio ty niż
PZD. Nie za my ka też dro gi do po dob ne go po zy ska nia 
i ko rzy sta nia z grun tów.

Nie za sad nym jest rów nież za rzut, że funk cjo no wa nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych jest za prze cze niem za -
sa dy swo bod ne go zrze sza nia się. My dział kow cy je ste -
śmy pa sjo na ta mi pra cy na dział ce, upra wy wa rzyw,
kwia tów, drzew i krze wów owo co wych. Dla te go też do -
bro wol nie wstą pi li śmy do Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, po nie waż wła śnie ta or ga ni za cja w od le głej prze sz-

ło ści po wsta ła ce lem za spo ka ja nia w tym za kre sie po trzeb
spo łe czeń stwa. Jak się oka zu je bar dzo du żej czę ści spo łe -
czeń stwa bo oko ło mi lio na osób. Na su wa się py ta nie czy
dzia łal ność Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go, Pol skie go
Związ ku Węd kar skie go to rów nież za prze cze nie za sa dy
swo bod ne go zrze sza nia się, czy do bro wol ne go człon kow -
stwa w wy bra nej przez sie bie or ga ni za cji.

Je ste śmy już za har to wa ni w cią głej wal ce o te raź niej -
szość i przy szłość nas sa mych i na sze go Związ ku. Bę dzie -
my bro nić na szych praw na by tych. W ostat nich la tach to
nie pierw sza ini cja ty wa za ma chu na pra wa na by te dział -
kow ców, na ma ją tek Związ ku, na ist nie nie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Do brze by ło by gdy by na si opo -
nen ci ze chcie li za po znać się do kład niej z tre ścią usta wy 
o ROD, Sta tu tem PZD i Re gu la mi nem ROD i do pie ro
wte dy za czę li for mu ło wać wnio ski.

Wie my, że zie mia dział kow ców jest ła ko mym ką skiem
dla biz ne su. Tam gdzie w grę wcho dzą pie nią dze i to du -
że pie nią dze koń czą się sen ty men ty, za czy na się bez par do -
no wa wal ka. Oka zu je się, że dla do raź nych efek tów
nisz czy się to co mo że przez wie le lat przy no sić nam
wszyst kim wprost nie wy mier ne ko rzy ści. Co raz czę ściej
wi docz ne jest, dla cze go nie po zwa la się na pro wa dze nia
świa do mej po li ty ki Pań stwa w za kre sie okre ślo nym tre -
ścią usta wy o ROD.

Wie my, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny jest or ga nem ze
wszech miar nie za leż nym i kie ru ją cym się w swej dzia -
łal no ści po sia da ną wie dzą w za kre sie pra wa kon sty tu cyj -
ne go. Wszel kie „pod po wie dzi” są rze czą zbęd ną. Je s-
te śmy prze ko na ni co do peł ne go obiek ty wi zmu w po dej -
mo wa nych de cy zjach przez człon ków Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. 

Z pew no ścią Try bu nał do ko na wła ści wej i zgod nej ze
spra wie dli wo ścią spo łecz ną in ter pre ta cją prze pi sów obo -
wią zu ją cych w na szym kra ju. Ze swej stro ny zwra ca my
się do Pa na Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o usza no -
wa nie usta wo wych praw człon ków na sze go Związ ku 
– dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

Pre zes Za rzą du 
/-/ Je rzy Sno pek El bląg, 17 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Ikar” w El blą gu

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Ikar” w El blą gu

w obro nie Usta wy z 8 lip ca 2005 r. skie ro wa ne do Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r., jak wie le po dob nych
ustaw jest do ku men tem, któ ry w spo sób wy star cza ją cy za -
pew nia spraw ne funk cjo no wa nie na szych ogro dów dział -
ko wych oraz do brze za bez pie cza pra wa dział kow ców,

gwa ran tu jąc im wła sność na sa dzeń i obiek tów znaj du ją -
cych się na dział ce.

Za skar że nie przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go Rze czy po spo li tej Pol skiej art. usta wy nr 10; 14; 15;
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30, 31 i ca łej usta wy o ROD oraz skie ro wa nie tych wnio -
sków do roz pa trze nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny (Sy -
gna tu ra K 8/10), to we dług nas zbyt prze sad ny akt, któ ry
w swo jej isto cie za gra ża pod sta wom dzia łal no ści Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż -
sze go Rze czy po spo li tej Pol skiej skła da jąc ta kie wnio ski
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, nie bie rze chy ba pod uwa -
gę gło sów wiel kiej rze szy dział kow ców, któ rzy wy stę pu -
jąc w obro nie swo ich dzia łek zło ży li 619 tys. pod pi sów.

Na szym zda niem wszyst kie pró by po dej mo wa ne, co do
ist nie nia dzia tek, po win ny być kon sul to wa ne z sze ro ką
rze szą dział kow ców po przez ich re pre zen tan ta, któ rym
jest Ra da Kra jo wa PZD. Nie mo że my zgo dzić się na ta kie
trak to wa nie nas dział kow ców - oby wa te li Rze czy po spo li -
tej jak do tej po ry, że cią gle mó wi się o nas oraz po dej mu -

je się de cy zje bez nas. Ja ko or ga nizm w po nad mi lio no wej
rze szy użyt kow ni ków dzia łek sku pio nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców nie zga dza my się na ko lej ne zmia -
ny usta wy o ROD. Je ste śmy prze ko na ni, że licz ne gło sy
pro te stu, ja kie od bie ra ją róż ne or ga na na sze go pań stwa 
a do ty czą ce obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych spo wo du ją, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny bę -
dzie zwo len ni kiem pań stwa oby wa tel skie go i stać bę dzie
na stra ży uchwa lo nych praw je go oby wa te li.

In for mu je my, że dział kow cy w swo ich wy po wie dziach
za pew nia ją, że bę dą wal czyć o swo je pra wa oraz bę dą bro -
nić swo ich ogro dów, na sze go Związ ku i usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. za pew nia ją cej peł nię praw wszyst kich użyt -
kow ni ków dzia tek.

Se kre tarz
/-/ Ta de usz Bu dzich

El bląg, 15 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Od po czy nek” we Wro cła wiu

Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
dr Boh dan Zdzien nic ki 
War sza wa 

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Od po czy nek” we Wro cła wiu

Pre zes
/-/ Zyg munt Wój cik

Człon ko wie Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go „Od po czy nek” we Wro cła wiu z nie po ko je ni przy ję li
wia do mość o zło że niu przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go RP wnio sku o stwier dze nie przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze re gu za -
pi sów Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 r.

Za rząd ROD „Od po czy nek” stwier dza, że skut kiem ini -
cja ty wy Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP prof.
Le cha Gar doc kie go jest po waż nym za gro że niem praw
dział kow ców oraz dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go kwe stio nu je za pi sy
usta wy ma ją ce fun da men tal ne zna cze nie z punk tu wi dze -
nia wspól no ty dział kow ców jak i in dy wi du al ne go dział -
kow ca. Ma my już dość cią głych ata ków na usta wę z dnia
8 lip ca 2005 r. – ak tu praw ne go cie szą ce go się ak cep ta cją
spo łecz ną mi lio na ro dzin zor ga ni zo wa nych w Pol skim

Związ ku Dział kow ców. Ak cep ta cja spo łecz na oraz po zy -
tyw ne do świad cze nia w prak tycz nym sto so wa nia tej usta -
wy nie są wy star cza ją cy mi ar gu men ta mi dla I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go.

Szcze gól na ini cja ty wa bu dzi zdzi wie nie i po waż ne oba -
wy. Je ste śmy zdu mie ni, że je den z naj wyż szych przed sta -
wi cie li pol skie go pra wa pró bu je po pra wiać usta wę, któ ra
do brze słu ży użyt kow ni kom ogro dów dział ko wych. 
W Pol sce jest jesz cze ty le pa to lo gii i nie do ró bek praw nych.

Dla cze go za tem i w czy im in te re sie Pan Pre zes Są du
Naj wyż sze go zaj mu je się aku rat po pra wia niem do bre go
pra wa dział ko we go.

Ape lu je my do Pa na Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go o od rzu ce nie w ca ło ści wnio sku Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go.

Pro si my, aby dać nam szan sę spo koj ne go użyt ko wa nia
na szych dzia łek i nie mar no wać te go co funk cjo nu je do -
brze i zgod nie z wo lą dział kow ców. 

Łą czy my wy ra zy sza cun ku

Pre zes Za rzą du
/-/ Ju lian Le ja

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Hen ryk Pyt ko

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Eu ge niusz Sme re ka

Wro cław, 9 wrze śnia 2010 r.
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Zgod nie z uchwa łą pod ję tą na Ze bra niu Spra woz daw -
czo -Wy bor czym Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „An -
te na” we Wro cła wiu, wy ra ża my sprze ciw wo bec wnio sku
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją, usta wy 
o ROD, zło żo ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go.

Po wyż sza ini cja ty wa wy wo łu je du że za nie po ko je nie
wśród na szej spo łecz no ści, gdyż w przy pad ku wpro wa -

dze nia pro po no wa nych zmian w usta wie o ROD, za gro żo -
nych zo sta nie wie le pod sta wo wych praw dział kow ców, 
a przede wszyst kim pra wo do wła sno ści ma jąt ku na użyt ko -
wa nych dział kach oraz zaj mo wa nia te re nów przez ogro dy.

Nie po dzie la my wąt pli wo ści do ty czą cych Kon sty tu cyj -
no ści usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
i zwra ca my się z proś bą o od rzu ce nie wnio sku Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. 

Człon ko wie ROD 
/-/ 13 pod pi sów

Za rząd ROD „An te na” we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

Wro cław, 13 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Li lia” w Zie lo nej Gó rze

Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP
War sza wa

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Li lia” w Zie lo nej Gó rze pod ję te na Ze bra niu Za rzą du

w dniu 26 sierp nia 2010 r.
w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP 
prze pi sów Usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ROD, (Do ty czy: art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, art. 30,

art. 31 ust.1, 2, 3, oraz art. 31 ust. 4)

Za rząd ROD „Li lia” w Zie lo nej Gó rze po za po zna niu
się z wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP skie ro -
wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w dniu 22 lu te go
2010 r. o stwier dze nie nie waż no ści sze ściu ar ty ku łów na szej
usta wy o ogro dach, kry tycz nie oce nia my nic tyl ko pod ję tą
ini cja ty wę wy stą pie nia z wnio skiem do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, ale rów nież je go me ry to rycz ną stro nę. Wnio sek
za wie ra te zy, któ rych ce lem jest po zba wie nie nas dział -

kow ców -człon ków PZD ty tu łu praw ne go do użyt ko wa -
nych dzia łek.

Wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw wo bec ko lej nej pró -
by kwe stio no wa nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Usta wy, któ ra spraw -
dza się w co dzien nej prak ty ce i któ ra jest ak cep to wa na
przez na szych dział kow ców.

Wi ce pre zes
/-/ Da riusz Du szo wicz

Zie lo na Gó ra, 14 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Ko per nik” z No wej So li

Pre zes Są du Naj wyż sze go 
Lech Gar doc ki 
War sza wa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko per nik”
w No wej So li re pre zen tu ją cy po nad trzy stu człon ków na -
szej spo łecz no ści i ich ro dzi ny ze zdu mie niem i wiel kim
obu rze niem przy jął in for ma cję o Pa na kro kach za skar że -

nia ca łej na szej Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.
Za sta na wia my się, dla cze go kwe stio nu je Pan pra wo mi -

lio no wej rze szy dział kow ców do zaj mo wa nia dzia łek oraz
pra wo do na szej wła sno ści zgro ma dzo nej na na szych
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dział kach? Dla cze go tak sil ny atak na fun da ment na sze go
„wczo raj, dziś i ju tro”, tzn. na szą Usta wę, i na ca ły de mo -
kra tycz ny ruch Ogrod nic twa Dział ko we go, któ ry w ide -
al ny i spraw dzo ny spo sób, za ko rze nio ny w na szym
spo łe czeń stwie od dzie siąt ków lat tak funk cjo nu je? Dla -
cze go tak zma so wa ny atak na lu dzi ubo gich i sta rych, bo
prze cież pol scy dział ko wi cze to w du żej mie rze eme ry ci 
i ren ci ści, w więk szo ści utrzy mu ją cy się, że skrom nych
rent i eme ry tur, a dział ki to dla nich uzu peł nie nie wszyst -
kich bra ków tych ma te rial nych, ale tak że spo łecz no -psy -
cho lo gicz nych.

Uwa ża my, że po zba wie nie tych lu dzi tej je dy nej czę sto
moż li wo ści god ne go i spo koj ne go spę dza nia „je sie ni” ży -
cia go dzi w fun da ment Pań stwa pra wo rząd ne go i de mo -
kra tycz ne go.

Dla te go zwra ca my się do Pa na, Sza now ny Pa nie Pre ze -
sie w imie niu, pol skich Dział kow ców zrze szo nych 
w PZD, za rzą dza nych przez na sze Or ga ny, któ re w pro fe -
sjo nal ny, zgod ny z pra wem i Kon sty tu cją RP słu żą krze -
wie niu sa mo rząd no ści, współ ży cia w har mo nii z na tu rą,
wy cho wa nia na sze go mło de go po ko le nia do za prze sta nia

nisz cze nia ca łe go na sze go do rob ku wie lu po ko leń. Nie
mo że my się zgo dzić na roz bi cie na sze go Związ ku o co za -
bie ga wła śnie Pan Pa nie Pre ze sie Są du Naj wyż sze go przez
upo rczy wy atak na na sze śro do wi sko, nie za uwa ża jąc jak -
by se tek ty się cy pro te stów, sta no wisk w obro nie na szej
Usta wy, po tę gu jąc swo je sta no wi sko skła nia Pan nas do
re flek sji czy aby na pew no ży je my w pań stwie pra wa gdzie
Są dy po win ny być nie za wi słe i po nad po li tycz ne.

Pa nie Pre ze sie ufa my, że spra wie dli wość spo łecz na ma
dla Pa na zna cze nie. Dla te go pro si my z ca łą mo cą o sta nie
na jej stra ży, sta now czo pro te stu je my prze ciw ko ca łej tej
kam pa nii ma ją cej na ce lu znisz cze nie nas, pol skich Dział -
kow ców, wy rzu cić nas po za mar gi nes spo łecz ny.

Uwa ża my, że tak się nie go dzi, prze cież ży je my w środ -
ku Eu ro py, gdzie w wie lu kra jach są sied nich ist nie ją ogro -
dy dział ko we i nikt nie in ge ru je w ich ist nie nie oraz
funk cjo no wa nie, prze ciw nie wspie ra je. Dla cze go więc
nasza oj czy zna, na sza Pol ska ma być wy jąt kiem? Chce my
się czuć bez piecz nie!

Dla te go pro si my Pa na o zmia nę swo je go sta no wi ska 
i wy co fa nie z tej, bądź co bądź, po li tycz nej gry. 

Za rząd ROD
/-/ 2 podpisyNo wa Sól, 16 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Wy tchnie nie” we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

Za rząd ROD „Wy tchnie nie” we Wro cła wiu i wszy scy
na si dział kow cy zwra ca my się do Sę dziów Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z pro te stem prze ciw ko wnio sko wi I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go RP w spra wie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją nie któ rych prze pi sów usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych (art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15
ust. 2, art. 30, art. 31), Uwa ża my, że w/w wnio sek jest
szko dli wy dla mi lio nów dział kow ców i ich ro dzin.

Pła ce nie ro sną. Ży je się co raz cię żej. Od 1 stycz nia
2011 ro ku wzro śnie VAT. Lu dziom bę dzie jesz cze go rzej.
Mi lio nom Po la ków już te raz nie star cza na je dze nie, a co
do pie ro prąd, gaz i in ne ra chun ki. A te raz, przez za kwe -
stio no wa nie czę ści usta wy o ROD dział kow cy ma ją stra -
cić swój i tak już skrom ny do by tek i moż li wość użyt-
ko wa nia swo jej dział ki?

Dział ki są dla dział kow ców źró dłem po ży wie nia i miej -
scem gdzie wy po czy wa ją. Więk szość z nich to lu dzie star -
si i scho ro wa ni. Dział ka jest więc dla nich rów nież je dy ną
re ha bi li ta cją na któ rą ich stać. Je dy ną, bo ni skie eme ry tu -

ry i ren ty nie star cza ją na god ne i sku tecz ne le cze nie. Je -
dy ną, bo wiecz nie nie do fi nan so wa na służ ba zdro wia two -
rzy nie koń czą ce się ko lej ki do le ka rzy i sa na to riów. Za tem
dział ki le czą ich użyt kow ni ków.

Ogro dy dział ko we są fa bry ka mi tle nu dla miast, szcze -
gól nie tak za nie czysz czo nych jak Wro cław. Jest to rów -
nież spo łecz ność. Lu dzie, któ rzy so bie po ma ga ją, cie szą
się z kon tak tu z na tu rą, cie szą się ży ciem. Dla cze go to
wszyst ko ma być im ode bra ne?

Pro si my o od rzu ce nie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go RP, któ ry ma na ce lu znisz cze nie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Uzna nie go bar dzo skrzyw dzi ło by
mi lio ny ubo gich i scho ro wa nych lu dzi.

Do mniej sze go pi sma za łą cza my li stę osób, któ re pod -
pi sa ły re zo lu cję sprze ci wia ją cą się wnio sko wi I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go RP i wie rzy my, że Sę dzio wie Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go roz pa trzą w/w wnio sek ko rzyst nie
dla pol skich dział kow ców.

/-/ 99 pod pi sów dział kow ców

Pre zes 
/-/ Wie sła wa Duś -Ba ła banWro cław, 13 wrze śnia 2010 r. 
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Za rząd ROD „Po la nia” w Gnieź nie wraz z dział kow ca -
mi wy ra ża ją sprze ciw prze ciw ko wnio sko wi Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze ściu ar -
ty ku łów Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Za rzu ty do ty czą:
– na ru sze nia za sad sta no wią cych w pań stwie pra wa i za -

sad spra wie dli wo ści spo łecz nej w za kre sie od mo wy za -
pew nie nia każ de mu wol no ści zrze sza nia się,

– za sad ochro ny wła sno ści po przez usu nię cie prze pi su
za pew nia ją ce go pra wo wła sno ści do al tan i in ne go mie -

nia znaj du ją ce go się na dział kach oraz pra wa dzie dzi cze -
nia dzia łek.

Usta wa speł nia po trze by rze szy dział kow ców w za kre -
sie wy po czyn ku dla ca łych ro dzin. Je ste śmy or ga ni za cją
dzia ła ją cą zgod nie z pra wem na wa run kach okre ślo nych 
w Sta tu cie PZD i Re gu la mi nie ROD. Dział kow cy bę dą cy
wła ści cie lem obiek tów i na sa dzeń na dział ce czy nią oa zę
zie le ni i miej sce czyn ne go wy po czyn ku w mia stach i osie -
dlach dla wie lu miesz kań ców w róż nym wie ku. Ży wi my
na dzie ję, że usta wa po zo sta nie nie zmie nio na w wnio sek
od da lo ny.

Pre zes 
/-/ Zdzi sław Pen kert

Za rząd ROD „Po la nia” w Gnieź nie

Gnie zno, 15 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Oa za” w Su wał kach

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!!!
Jak wi dać z po dej mo wa nych przez Pa na kro ków, strasz -

nie zo sta ła ura żo na Pa na du ma no bo jak to mo że być, że
ta ka na zwij my to gru pa spo łecz na jak dział kow cy mo że
mieć swo je zda nie (pi sze pro te sty zbie ra pod pi sy po dej -
mu je in ne dzia ła nia) na te mat funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych.

Dla cze go tak Pan się uparł co do te go, że po sta no wie nia
za wa ro wa ne w na szej usta wie o ROD z dnia 8 lip ca
2005 r. są złe?

Z te go co ma my na na szych dział kach, a ma my na praw -
dę nie wie le chce Pan po przez do ko na nie zmian w usta wie
po zba wić i te go. My dział kow cy ze swo imi ro dzi na mi ja -
ko wie lo mi lio no wy elek to rat sta now czo za chę ca my Pa na
Pre ze sa aby za nie chał po ję tych dzia łań od no śnie do ko na -
nia zmian w usta wie. Dział kow cy w więk szo ści eme ry ci,

ren ci ści oso by o ni kłych do cho dach w przy pad ku li kwi da -
cji ogro du na praw dę nie bę dzie my mie li gdzie się po dziać.
Za bie ra Pan po przez swo je nie ra cjo nal ne po my sły ra dość
ży cia lu dziom, któ rzy wła sny mi rę ka mi za go spo da ro wa li
ka wa łek nie użyt ków bo w więk szo ści tyl ko ta kie grun ty
zo sta ły nam prze ka za ne.

Re asu mu jąc w przy pad ku nie odej ścia przez Pa na od re -
ali za cji po my słów zwią za nych ze zmia ną usta wy na sze
pro te sty nie bę dą mil kły, a wręcz się eska lo wa ły. Pro sić
bę dzie my rów nież o po moc or ga ni za cje mię dzy na ro do we
gdzie jak wie my dział kow cy mo gą spo koj nie od po czy -
wać, a nie zaj mo wać się pi sa niem próśb, pe ty cji itp. opi -
nii. PA NIE PRE ZE SIE!!!!

Pro si my nas zro zu mieć my nie dzia ła my na ni czy ją
szko dę my chce my mieć wresz cie Świę ty spo kój. DZIĘ -
KU JE MY.

Pre zes Za rzą du
/-/

Su wał ki, 18 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Bo rów ka” w Su wał kach

Za rząd ROD „Bo rów ka” w Su wał kach przy jął z obu -
rze niem i peł nym nie po ko jem wnio sek I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Na sze śro do wi sko dział kow ców po wyż szą ini cja ty wę
Są du Naj wyż sze go po strze ga ja ko ko lej ną pró bę za kwe -

stio no wa nia obec ne go sta nu praw ne go ogro dów w Pol -
sce, aż do li kwi da cji PZD włącz nie.

Wnio sek Pa na go dzi w ele men tar ne pra wa (na by te) ma -
jąt ku znaj du ją ce go się na ogro dach.

Wie rzy my, że Pan Pre zes wy co fa z Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go zło żo ny bez za sad nie swój wnio sek. 

Pre zes ROD
/-/  Stanisław BarszczewskiSu wał ki, 20 wrze śnia 2010 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ja śmin” wy -
ra ża sprze ciw wo bec wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP w
spra wie stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze -
ściu za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Kwe stio no wa ne są prze pi sy do ty czą ce naj waż niej szych
praw dział kow ców, któ rzy nie ma jąc wła snej or ga ni za cji,
żad nej ochro ny, ani pra wa do grun tu, nie bę dą sta no wi li si -
ły i bę dzie ich ła two usu nąć z ogro dów, a te re ny sta ną się
przed mio tem ob ro tu ryn ko we go.

Uwa ża my, że:
– ogro dy dział ko we za go spo da ro wa li śmy kosz tem wła -

snej pra cy i pie nię dzy, kosz tem na sze go wy sił ku,

– za słusz ny uzna je my za pi sy Sta tu tu Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców i Re gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go umoż li wia ją cy prze ka za nie dział ki człon -
kom ro dzi ny,

– za słusz ny uzna je my za pis do ty czą cy po wią za nia
upra wy dział ki z przy na leż no ścią do Pol skie go Związ ku
Dział kow ców,

– za słusz ny uzna je my za pis da ją cy za rzą dza ją ce mu sa -
mo rzą do wi ogro do we mu wy bra ne mu w de mo kra tycz nych
wy bo rach pra wo przy dzie la nia dzia łek.

Za rząd na sze go ogro du ma na dzie ję, że Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny od da li za rzu ty Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
i umoż li wi nam dal sze, spo koj ne funk cjo no wa nie. 

Za rząd ROD „Ja śmin” we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

Za rząd ROD „Związ ko wiec” w Ża rach

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

Pre zes ROD
/-/ Jo lan ta Eciak

Z -ca Pre ze sa ROD
/-/ Ro man Szy mań ski

Se kre tarz ROD
/-/ Syl we ster Pio trow ski

Ape lu je my z ca łą mo cą prze ciw ko pró bie po zba wie nia
nas czę ści praw na by tych i stwo rze nia wa run ków, że mo -
gli by śmy być ła two po zba wie ni na szych pięk nych ogro -
dów. Na szą oso bi stą oraz z na szych pry wat nych,
prze waż nie skrom nych środ ków stwo rzy li śmy ogro dy,
któ re nam i ro dzi nom da ją ra dość, a na sze dzie ci i wnu ki
uczą się kul tu ry ob co wa nia z przy ro dą i dba nia o nasze
śro do wi sko.

Za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go czę ści za -
pi sów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych do -
ty czą pod sta wo wych praw dział kow ców. Ich usu nię cie
mo le skut ko wać nie ko rzyst nie na nasz Zwią zek.

Obiektem ata ku i to ata ku naj mniej spo dzie wa ne go od 
I Pre ze sa SN bu dzi to na sze zdzi wie nie, ale i oba wy.

Pan Pre zes w swo im sta no wi sku kie ro wa nym do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go pod wa ża prze pi sy, któ re ma ją za -
sad ni cze zna cze nie dla funk cjo no wa nia ROD i ist nie nia
sa mo rząd no ści. Za nie zgod na z Kon sty tu cją uznał Pan art.
10 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, art. 30 oraz 
art. 31 usta wy z 2005 r. o ROD. Sa mo rząd ność, pra wo
wła sno ści i pra wo dzie dzi cze nia to fun da men tal ne za sa -
dy pań stwa pra wa, pań stwa oby wa tel skie go.

Ta kie za sa dy gwa ran tu je nam uchwa lo na w 1977 r.,

Kon sty tu cja Rzecz po spo li tej Pol skiej. Czyż nie o ta kie
pra wa wal czy li śmy przez wie le lat? Pań stwo po win no
wspie rać dzia łal ność Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych,
chęt nie to ro bią sa mo rzą dy lo kal ne, przy kła dem nasz sa -
mo rząd w Ża rach, któ ry wi dzi w dział kow cach part ne rów
i trak tu je ich po waż nie. Nie ro zu mie my, dla cze go or ga ny
de mo kra tycz ne go, oby wa tel skie go pań stwa nie chcą brać
przy kła dów z na szych kra jów Eu ro py Za chod niej, któ re
są w Zjed no czo nej De mo kra tycz nej Eu ro pie dłu żej niż
Pol ska. Pań stwa te stwa rza ją wa run ki dla sa mo rząd no ści,
w tym dla dział kow ców, two rząc ra my praw ne uła twia ją -
ce ist nie nie i roz wój. Wszy scy je ste śmy rów ni wo bec pra -
wa, wszy scy ma my pra wo do rów ne go trak to wa nia przez
wła dze pu blicz ne, któ ra ma ją wręcz obo wią zek słu żyć
swo im oby wa te lom.

Uwa ża my, że wnio sek Pa na Pre ze sa jest nie uza sad nio -
ny i krzyw dzą cy dział kow ców, któ re go je dy nym ce lem
jest za blo ko wa nie ist nie nia i roz wo ju ogrod nic twa dział -
ko we go i po zba wie nie nas na szych dzia łek oraz wła sno -
ści w po sta ci na sa dzeń i na nie sień na na szych dział kach.

Zwra ca my się do Pa nów Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go o od da le nie bez pod staw ne go wnio sku, któ ry
zmie rza do znisz cze nia na szych ogro dów i Związ ku.

/-/ 54 pod pi sy dział kow ców 
Ża ry, 10 wrze śnia 2010 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W mie sią cu lu tym br. zło żył Pan wnio sek do Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją RP sze re gu za pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr
169, poz. 1419). Na stęp nie roz sze rzył Pan swój wnio sek
i za skar żył ca łą usta wę.

Z po wo du Pań skich dzia łań na nie ko rzyść mi lio no wej
rze szy dział kow ców i ogro dów dział ko wych, wy ra ża my
ubo le wa nie, nie za do wo le nie i sprze ci wia my się pod ję tym
przez Pa na ini cja ty wom. Głę bo ko je ste śmy roz cza ro wa ni
tym, że or gan ja kim jest Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż -
sze go po wo ła ny do sta nia na stra ży praw i war to ści oby -
wa tel skich zaj mu je się dzia ła nia mi po li tycz ny mi.

Uwa ża my, że jest to ko lej ny atak na nie za wi słość, sa mo -
rząd ność i sa mo dziel ność na sze go Związ ku i je go struk tur.

Za skar że nie ca łej usta wy od bie ra my ja ko od wet za
obro nę swo ich praw przez dział kow ców, uwa ża my, że
dzia ła nia te słu żą wy łącz nie znie sie niu wszyst kich praw
dział kow ców, dzię ki któ rym funk cjo nu je w Pol sce ogrod -
nic two dział ko we.

Pa nie Pre ze sie!
Wszel ki mi me to da mi bę dzie my bro nić in te re sów dział -

kow ców i ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Zwra ca my się do Pa na Pre ze sa o do ko na nie ana li zy zło -

żo ne go (roz sze rzo ne go) wnio sku i wy co fa nia go z TK
względ nie uzna nia za bez za sad ny.

Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku 

Za rząd ROD „Ma lin ka” w Su wał kach

Pre zes ROD
/-/ Da niel Pa ciu ka nis

V -ce Pre zes ROD
/-/ Je rzy Szy mań ski

Se kre tarz Za rzą du ROD
/-/ Mi ro sław Li twi niuk

Człon ko wie Za rzą du
/-/ 5 pod pi sów

Su wał ki, 15 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Ka ba czek” w Rze szo wie

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

Człon ko wie Za rzą du ROD „Ka ba czek” w Rze szo wie
za po zna li się z wnio skiem zło żo nym przez Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go w spra wie stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
sze ściu ar ty ku łów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Na przy kład za kwe stio -
no wa ny art. 15 ust. 2 gwa ran tu je dział kow com wła sność
na sa dzeń i zbu do wa nych urzą dzeń na dział kach. Stwier -
dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją te go ar ty ku łu po zba wi
dział kow ców praw słusz nie na by tych i wią zać się bę dzie
z prze ka za niem go nie od płat nie jed nost kom sa mo rzą du
te ry to rial ne go. Uwa ża my, że nie zgod ny z Kon sty tu cją jest
wła śnie ta ki spo sób dys po no wa nia te re na mi ogro dów oraz
ma jąt kiem na szych dział kow ców, zwłasz cza, że te te re ny
zo sta ły od ku pio ne od pra wo wi tych wła ści cie li przez na sze
za kła dy pra cy. W chwi li obec nej użyt kow ni ka mi dzia łek

są głów nie eme ry ci, dla któ rych dział ka jest je dy nym
miej scem czyn ne go wy po czyn ku na świe żym po wie trzu
oraz szan są na pod re pe ro wa nie do mo we go bu dże tu. Ob -
ser wu je się też prze ka zy wa nie dzia łek młod sze mu po ko -
le niu, któ re na dział kach or ga ni zu je miej sce bez piecz ne go
wy po czyn ku dla swo ich ma łych po ciech.

Na si Dział kow cy to lu dzie miesz ka ją cy w be to no wych
blo kach, dla któ rych dział ki są oa zą ci szy, zie le ni i wy po -
czyn ku. Mo że war to po chy lić się nad po trze ba mi Dział -
kow ców - oby wa te la mi Pol ski i za gwa ran to wać dal sze,
bez piecz ne ist nie nie Ogro dów Dział ko wych?!

Stwier dza my, że usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych stoi na stra ży praw dział kow ców i do brze funk -
cjo nu je w ob ro cie praw nym. Nie do strze ga my żad nej
po trze by do ko ny wa nia w niej zmian, a szcze gól nie ta kich,
któ re szko dzi ły by dział kow com i Związ ko wi.

/-/ 99 pod pi sów

Otrzy mu ją:
- Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP
- Mar sza łek Sej mu i Se na tu RP

- Kra jo wa Ra da PZD
- Okrę go wy Za rząd PZD w Rze szo wie
- a/a
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Za rząd ROD „Po lder” w Bra nie wie za po znał się z wnio -
skiem skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty -
czą cym nie zgod no ści nie któ rych ar ty ku łów Usta wy 
o Ogro dach Dział ko wych z Kon sty tu cją RP.

Wg wnio sko daw cy nie zgod no ści wy stę pu ją w art. 10,
14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, art. 30, art. 31 ust. 1, 2, 3 i 4.

Za rów no człon kom Za rzą du ROD „Po lder”, jak i więk -
szo ści człon ków ROD zna ne są prze pi sy Usta wy o ROD
jak i za sa dy funk cjo no wa nia prze pi sów w ży ciu co dzien -
nym ogro du.

Stwier dze nie, że prze pi sy są nie pra wi dło we oraz nie -
zgod ne z Kon sty tu cją RP ozna cza, że oso ba skła da ją ca
wnio sek nie po sia da pod sta wo wej wie dzy o za sa dach
dzia ła nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Ja ko przed sta wi cie le re pre zen tu ją cy in te re sy człon ków
ROD ma my dość wtrą ca nia się w spra wy dział kow ców
przez oso by z ze wnątrz a nie bę dą ce dział kow ca mi. Chce -
my sa mi de cy do wać i re ali zo wać na sze pla ny bez po mo -
cy „do rad ców”.

Jest ty le waż niej szych spraw w kra ju, któ re wy ma ga ją
pil nej re ali za cji i po dej mo wa nia de cy zji, tym po win ni za -

jąć się po li ty cy i „na pra wia cze”.
Użyt kow ni ka mi dzia łek w więk szo ści – oko ło 85% są

lu dzie star si - eme ry ci i ren ci ści. Swo je dział ki upra wia ją
od wie lu, wie lu lat. Pra ca na dział ce to ich ży cie i ra to wa -
nie skrom nych bu dże tów do mo wych. Pra ca na dział ce po -
zwa la im ode rwać się od sza ro ści dnia co dzien ne go 
i za po mnieć o trud no ściach z nim zwią za ny mi.

Dla cze go ktoś chce im to za brać?
Co raz wię cej mło dych mał żeństw po szu ku je ogro du

dział ko we go, aby móc na niej od po czy wać z ma ły mi
dzieć mi w kon tak cie z na tu rą. Nie wszyst kich stać jest na
wcza sy na Ma jor ce, w Gre cji lub w Egip cie.

Kon sty tu cja Rze czy po spo li tej Pol skiej sza nu je pra wo
wła sno ści i sta wia do bro Oby wa te la ja ko cel nad rzęd ny o
czym nie ste ty na si przed sta wi cie le za rów no w sej mie, se -
na cie i rzą dzie za po mi na ją a tak być nie po win no.

Chce my spo koj nie upra wiać na sze dział ki, od po czy wać
na nich i cie szyć się owo ca mi na szej pra cy.

Ma my do syć co raz to no wych pro jek tów, któ ry mi co ja -
kiś czas chcą nas „uszczę śli wiać” po li ty cy o buj nej wy -
obraź ni.

Pre zes ROD 
/-/ Wł. Łą czyń ski

Za rząd ROD „Po lder” w Bra nie wie 

STA NO WI SKO
w spra wie wnio sku Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do ty czą ce go za skar że nia prze pi sów Usta wy o ROD 

do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Za rząd ROD „Spo łem” w El blą gu

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Spo łem” w El blą gu

z dnia 2 wrze śnia 2010 r.
w obro nie Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r., o PZD oraz je go dział kow cach

Za rząd ROD „Spo łem” w El blą gu na po sie dze niu w dniu
2 wrze śnia 2010 r. wy ra ził za nie po ko je nie i pro test w spra -
wie zło że nia wnio sku przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów z usta wy
z 8 lip ca 2005 r., o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Za rząd ROD „Spo łem” oraz dział kow cy ogro du pro te stu -
ją prze ciw za kłó ca niu usta lo ne mu od lat, przez prze pi sy
Związ ko we, pra wi dło we mu funk cjo no wa niu ogro dów 
w Pol sce. Usta wa o ROD spraw dzi ła się prak tycz nie w

ostat nich pię ciu la tach, gwa ran to wa ła ona bez piecz ne 
i spo koj ne go spo da ro wa nie na na szych dział kach. Dla te -
go w jej obro nie ze bra no po nad 620 000 pod pi sów. Dość
nie ko rzyst nych zmian wpro wa dza nych przez oso by nie -
zwią za ne z PZD, wpro wa dza ją one za mie sza nie, wpły wa -
ją nieko rzyst nie na roz wój i za go spo da ro wa nie dzia łek. 

Chce my upra wiać swo je dział ki w spo ko ju i z po czu -
ciem bez pie czeń stwa oraz moż li wo ścią prze ka zy wa nia ich
swo im dzie ciom. Wie rzy my, że wnio sek Pa na Pre ze sa
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny zo sta nie od rzu co ny. 

Pre zes ROD
/-/ Ta de usz Iwań czyk
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Sza now ny Pa nie!
Za rząd ROD „Przy ro da” w imie niu 350 człon ków na -

sze go ogro du, zwra ca się do Pa na z proś bą o wy co fa nie
swo je go wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Mo ty wu -
je my to tym, że pod ję te przez Pa na dzia ła nia ma ją je dy nie
na ce lu po zba wie nie praw gwa ran to wa nych przez usta wę
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na szych człon ków. 

Uwa ża my, że usta wa któ rą pró bu je Pan pod wa żyć 
w bar dzo do bry spo sób za bez pie cza pra wa dział kow ców.
Ne go wa nie tej usta wy stał się ob se sją władz od kil ku lat
w na szym kra ju. Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko dzia -
ła niom Pa na ja ko oso by, któ ra win na stać na stra ży pra wa
w na szym kra ju.

Z po wa ża niem 

Pre zes Za rzą du
/-/ Jó zef Gu rzyń ski

Za rząd ROD „Przy ro da” w El blą gu

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go 
Sza now ny Pan 
Prof. Lech Gar doc ki

PRO TEST

El bląg, 13 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Chro bry” w Szpro ta wie

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Chro bry” w Szpro ta wie

W imie niu 600 ro dzin dział ko wych Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go im. B. Chro bre go w Szpro ta wie skła da -
my na rę ce Pa na Pre ze sa ka te go rycz ny pro test prze ciw ko
wnio sko wi I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie zgod -
no ści usta wy ROD z Kon sty tu cją RP.

Nasz ogród ist nie je czter dzie ści lat i w tym okre sie pra -
co wa ło się spo koj nie na dział ce a w okre sie ostat nich 
20-tu lat nie mo że my spo koj nie pra cować i wy po czy wać
na wła snych ogród kach.

Ta kim po wo dem są nie któ rych Par tii am bi cje, któ re
chcą nas na si łę uwłasz czyć, a tym sa mym roz bić Zwią zek
od środ ka, by śmy nie mie li żad nej ochro ny praw nej, a za

ra zem mo gły prze jąć na sze ogro dy na ce le ko mer cyj ne i
de we lo per skie.

Mó wi my ta kie mu trak to wa niu nie. Uwa ża ją dział kow -
cy, że nasz Sta tut i Re gu la min re gu lu je w peł ni na sze pra -
wa i obo wiąz ki oraz chro ni nas i nasz Zwią zek przed
za ku sa mi nie któ rych Pro mi nen tów.

Dział kow cy na sze go Ogro du w więk szo ści oso by star -
sze i scho ro wa ne chcą wy po czy wać w spo ko ju i do cze -
kać god nej sta ro ści, a na stęp nie swą krwa wi ce prze ka zać
swo im dzie ciom lub wnu kom, dla te go jesz cze raz wy ra ża -
my swo ją dez apro ba tę wnio sko wi I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze mu jak rów nież wszel kim in nym za ku som.

Pre zes ROD 
/-/ Krzysz tof Gbyl

Se kre tarz ROD
/-/ An drzej Zwol ski

/-/ 51 pod pi sów dział kow ców

Szpro ta wa, 14 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Aster” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Aster” oraz dział kow ców 

w spra wie sy tu acji wy wo ła nej pod wa że niem przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za pi sów Usta wy o ROD

My człon ko wie ROD „Aster” za po zna ni z tre ścią wy stą -
pie nia Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, skie ro wa ne go do Try -

bu na łu Kon sty tu cyj ne go Rze czy po spo li tej Pol skiej nie po -
dzie la my po glą dów za war tych w tym wy stą pie niu.
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Upra wia ne przez nas dział ki to nie tyl ko hob by. To rów -
nież spo sób na ży cie. Ja kie pra wo moż na na zwać pra wem,
gdy już od sze re gu lat pró bu je się nam ode brać dział ki.

My jak Za rząd oraz dział kow cy ROD „Aster” po pie ra -

my Usta wę ROD z 2005 r. Za pi sy w niej za war te da ją nam
po czu cie sta bi li za cji, są w peł ni de mo kra tycz ne i w ni kim
nie po win ny bu dzić nie zdro wych emo cji. 

Pre zes 
/-/ Zdzi sła wa Krzysz to fik

/-/ 67 pod pi sów dział kow ców

Za rząd ROD „Wzgó rze” w Gu bi nie

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Wzgó rze” w Gu bi nie

w spra wie obro ny Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wzgó rze”
w Gu bi nie pro te stu je prze ciw ko zło żo ne mu wnio sko wi 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze ściu za pi -
sów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Uwa ża my ze wnio sek ten jest ko lej ną pró bą li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i zmie rza ją cy do po zby -
cia nas dział kow ców praw ja kie gwa ran tu je nam usta wa
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 r.

W/w usta wa za pew nia do bre funk cjo no wa nie na szych

ogro dów zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców
i nie wy ma ga zmian, a Kra jo wa Ra da i Za rzą dy Okrę go -
we zgod nie z tą usta wą i zgod nie ze sta tu tem i re gu la mi -
nem na sze go Związ ku do brze re ali zu ją na sze pra wa 
i obo wiąz ki.

Dla te go opo wia da my się za obro ną pię cio let niej już
usta wy o ROD i usza no wa nia na by tych przez nas dział -
kow ców praw.

Pre zes ROD
/-/ Cze sław Czy żow ski

Gu bin, 9 wrze śnia 2010 r. 

Do Pre ze sa 
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP 
War sza wa

APEL

My ni żej po pi sa ni dział kow cy z Gu bi na ze bra ni na do -
żyn kach ogro do wych na ogro dzie ROD „Wzgó rze” w Gu -
bi nie ape lu je my: Prze ciw ko pró bom zmian w usta wie 
o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. gdyż w/w usta wa w do tych -
cza so wym kształ cie speł nia na sze ocze ki wa nia i do brze
słu ży nam dział kow com.

Za cho wa nie obo wią zu ją cej usta wy jest dla nas dział -

kow ców bar dzo waż ne z punk tu wi dze nia spo łecz ne go,
go spo dar cze go i eko lo gicz ne go. A za rzu ty zło żo ne przez
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go RP są bez pod staw ne i są ko lej ną pró bą zmie rza ją cą do
li kwi da cji PZD a tym sa mym i na szych dzia łek.

Dla te go ape lu je my o uzna nie zgod nie z pra wem Usta wy
o ROD a za bra nie nam tych praw uwa ża my za nie mo ral ne. 

/-/ 93 pod pi sy dział kow ców 
Gu bin, 11 wrze śnia 2010 r. 
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Za rząd ROD „Tro jan” w Ląd ku Zdro ju prze sy ła li stę
z 61 pod pi sa mi człon ków ROD „Tro jan” w Ląd ku Zdro -

ju po pie ra ją cych Usta wę o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Za rząd ROD 
/-/

Za rząd ROD „Tro jan” z Ląd ku Zdrój

Lą dek Zdrój, 7 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Me ta lo wiec” w Ko żu cho wie

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Me ta lo wiec” w Ko żu cho wie

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Z wiel kim za nie po ko je niem przy ję li śmy wia do mość 
o skie ro wa niu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją 6 za pi sów usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Pod wa ża to przede wszyst kim wia ry god ność Usta wo -
daw cy, któ rym jest Sejm Rze czy po spo li tej i świad czy też
o tym, że Sąd Naj wyż szy i je go I Pre zes nie ma ją in nych
waż niej szych spraw do roz pa trze nia.

Wy stę pu jąc w imie niu se tek na szych dział kow ców pro -

te stu je my prze ciw ko ma ni pu lo wa niu i dal sze mu nę ka niu
dział kow ców, szcze gól nie eme ry tów i przed sta wi cie li ro -
dzin o ni skich do cho dach.

Na sze ogro dy dla dzie siąt ków ty się cy Po la ków to Egipt,
Ma jor ka, Gre cja, Se sze le a na wet Ta hi ti czy Ha wa je.

Zna jąc mą drość i roz są dek Sę dziów Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go je ste śmy prze ko na ni, że Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny Rze czy po spo li tej od rzu ci w ca ło ści wnio sek I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go a tym sa mym po wstrzy ma dal sze ma -
ni pu la cje przy do brej Usta wia.

Z wy ra za mi naj wyż sze go sza cun ku 

Za rząd ROD 
/-/ 7 podpisów

Za rząd ROD „Na dzie ja” we Wro cła wiu

Prof. dr hab. Lech Gar doc ki 
Pierw szy Pre zes
Są du Naj wyż sze go RP 

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Na dzie ja”
we Wro cła wiu zwra ca się z proś bą do Pa na Pro fe so ra 
o roz wa że nie moż li wo ści wy co fa nia swo je go wnio sku 
z dnia 22 lu te go 2010 r. skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
sze ściu ar ty ku łów usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Zmia na tych ar ty ku łów w usta wie i uzna nie ich za nie -
zgod nych z Kon sty tu cją wpro wa dzi wie le nie po ko ju i nie -
pew no ści użyt kow ni ków - dział kow ców.

Po nie waż zde cy do wa na więk szość człon ków ROD nie
jest obe zna na z me an dra mi praw ny mi przed sta wi my Pa -
nu Pre ze so wi czy sto ludz kie aspek ty obaw lu dzi dla któ -
rych dział ka ogro do wa usy tu owa na w nie wiel kiej od le -
gło ści od miej sca za miesz ka nia jest bar dzo waż na w ich
co dzien nym ży ciu.

I tak:

– zde cy do wa na więk szość dział kow ców to lu dzie 
o skrom nym bu dże cie do mo wym a plo ny uzy ska ne z dzia -
łek wspo ma ga ją go od cią ża jąc nie jed no krot nie gmin ne
świad cze nia po mo cy so cjal nej,

– pra ca na dział ce za pew nia tym ro dzi nom wy po czy nek
na świe żym po wie trzu bo nie stać ich na wy jaz dy na
wcza sy,

– ogro dy dział ko we to coś co trzy ma ich przy ży ciu, za -
stę pu je służ bę zdro wia, sa na to ria i re ha bi li ta cję.

Po nad to każ dy skra wek za go spo da ro wa nej zie le nią zie -
mi do do dat ko we płu ca aglo me ra cji miej skich.

Z do świad cze nia ży cio we go wiemy, że w przy pad ku
uzna nia tych ar ty ku łów za nie zgod nych z Kon sty tu cją 
i nie wpro wa dze nia zmian w usta wie o ogro dach dział ko -
wych wzmac nia ją cych sys tem wła sno ści bar dzo i to bar -
dzo du żo ogro dów dział ko wych zo sta nie sprze da nych pod
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za bu do wę za mie nia jąc mia sta w be to no we blo ko wi ska.
Pro si my Pa na Pro fe so ra o wzię cie pod uwa gę tych kil ka,
z bar dzo wie lu, ar gu men tów pod uwa gę i roz wa że nie wy -

co fa nia swo je go wnio sku i za pro po no wa nie in nych roz -
wią zań.

Pre zes ROD
/-/ Sta ni sław Ogo now ski

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Ta de usz Kra soń

Wro cław, 15 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Wy po czy nek” z Zie lo nej Gó ry

I Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Za rząd POD „Wy po czy nek” w Zie lo nej Gó rze na po -

sie dze niu w dn. 17 wrze śnia 2010 r. prze ana li zo wał do -
tych cza so we Pa na dzia ła nia, zmie rza ją ce do znie sie nia
wszel kich praw dział kow ców i ze smut kiem stwier dza, że
do pro wa dzą one do li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go.

Usta wa o ROD w do tych cza so wej for mie nie przy no si
ni ko mu krzyw dy a jed no cze śnie da je po czu cie sta bil no -
ści dla pra wie mi lio no wej rze szy dział kow ców w Pol sce.
Na si dział ko wi cze to w prze wa la ją cej czę ści lu dzie star si,
nie ma ją cy ład nej si ły prze bi cia, nie umie ją cy wal czyć 
o swo je pra we a więc z gó ry ska za ni na prze gra ną.

Za cho dzi py ta nie, czy dla tych star szych lu dzi, zwy kle
naj go rzej fi nan so wo upo sa żo nych, je sień ży cia ma wią -
zać się z nie pew no ścią i nie po ko jem. Prze cież dla wie lu 
z nich dział ka - to ich ŻY CIE!

Pa nie Pre ze sie!
Niech Pen roz wa ży w swo im su mie niu po wzię ta przez

Pa na dzia ła nia, oraz zwią za ne z ni mi skut ki, bio rąc szcze -
gól nie pod uwa gą, ko go one do ty czą!

Chce my wy raź nie wy ra zić swo je zda nie – nie ak cep tu -
je my ta kich dzia łań. 

Pre zes ROD
/-/ Jan Ra czyń skiZie lo na Gó ra, 17 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Związ ko wiec” z Zie lo nej Gó ry

I Pre zes Są du Naj wyż sze go 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Za sta na wia ją cym jest fakt skie ro wa nia przez Pa na wnio -

sku o stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją Usta wy o
ROD w ca ło ści, za sta na wia ją ce jest tym bar dziej co stoi za
tak ra dy kal ną zmia ną sta no wi ska. Kwe stio no wa nie kil ku
ar ty ku łów usta wy pre zen to wa ne w po przed nim wnio sku
na su wa przy pusz cze nia, że usta wa zo sta ła skru pu lat nie
spraw dzo ne i prze ana li zo wa na co skut ko wa ło spo rzą dze -
niem wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Czy Pan re pre zen tu jąc Sąd Naj wyż szy, przy zna je się
tym sa mym do nie do pa trze nia, po mył ki, czy mo że ule ga
bli żej nie okre ślo ne mu lob by wy wie ra ją ce mu wpływ na
funk cjo no wa nie Pań stwa i po rzą dek Kon sty tu cyj ny? Zde -

cy do wa nie nie po tra fi my uwie rzyć w re pre zen to wa nie de -
mo kra tycz ne go in te re su oby wa te li pań stwa pra wa, któ ry -
mi je ste śmy a ma my wra że nie, ze sie o tym za po mi na.

Pro szę po zwo lić, że przy wo ła my je den z ar ty ku łów
Kon sty tu cji RP; art. 12. Rzecz po spo li ta Po la ka za pew nia
wol ność two rze nia i dzie le nie związ ków za wo do wych, or -
ga ni za cji spo łecz no -za wo do wych rol ni ków, sto wa rzy szeń,
ru chów oby wa tel skich, in nych do bro wol nych zrze szeń
oraz fun da cji. Pań ski wnio sek stoi wbrew te mu ar ty ku ło -
wi. Jest to za prze cze nie wol no ści zrze sza nia się, funk cjo -
no wa nia or ga ni za cji spo łecz nych. Czy Pol ski Zwią zek
Dział kow ców ja ko utwo rzo na i dzia ła ją ca w ra mach pra -
wa or ga ni za cja spo łecz na nie me moż li wo ści swo bod ne -
go dzia ła nia i dba nia o in te re sy swo ich człon ków?
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Dla cze go nam dział kow com a jed no cze śnie oby wa te -
lom te go Pań stwa pró bu je się ode brać, pra wo wła sno ści,
ne gu je się za sady wy pła ca nia od szko do wa nia za od bie ra -
ny ma ją tek?

Dział kow cy zrze sze ni w na szym ogro dzie to w zde cy -
do wa nej więk szo ści lu dzie star si, eme ry ci, ren ci ści, któ rzy
prze szedł szy w ży ciu róż ne chwi le chcą mieć spo kój,
odro bi ną ra do ści i gwa ran cją re kre acji, wy po czyn ku na
wła sny mi rę ka mi za kła da nych, za go spo da ro wy wa nych
dział kach. Lu dzie ci nie jed no krot nie kosz tem du żych wy -
rze czeń la ta mi pie lę gno wa li dział ki, wło ży li w nie ogrom

wy sił ku, pra cy, i co naj waż niej sze pie nię dzy. Te raz sły -
sząc o tak bez względ nym ata ku na usta wę gwa ran tu ją ce
im bez pie czeń stwo i pra wa, od bie ra ją to bar dzo oso bi ście,
per so nal nie.

Ma jąc na uwa dze do bro, spo kój, bez pie czeń stwo oraz
gwa ran cje praw i wol no ści oby wa tel skich dział kow ców
ROD „Związ ko wiec”, zde cy do wa nie sprze ci wia my się
Pa na wnio sko wi do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Uwa ża -
my, że dys kry mi nu je on nas dział kow ców, oby wa te li od -
bie ra jąc nam Kon sty tu cyj nie gwa ran to wa ne pra wa.

Pre zes Za rzą du ROD 
/-/ Prze my sław But to

Zie lo na Gó ra, 17 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Ja ćwin gów” w Su wał kach

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ja ćwin gów”
w Su wał kach – głę bo ko za nie po ko jo ny wnio skiem I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP sze ściu za pi sów obo wią zu ją cej Usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
– ape lu je do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od da le nie te go
wnio sku i tym sa mym o za cho wa nie w do tych cza so wym
kształ cie w/w usta wy.

Na szym zda niem za rzu ty nie kon sty tu cyj no ści w 6 przy -
pad kach usta wy o ROD są bez pod staw ne być mo że wy ni -
ka ją z nie zna jo mo ści re aliów i tra dy cji pol skie go 
i za chod nio eu ro pej skie go ru chu dział ko we go. Je ste śmy

jed nak prze ko na ni, że nie są one przy pad ko we. Uwa ża my
je za ko lej ną pró bę (tym ra zem wła dzy są dow ni czej) zmie -
rza ją cą do cał ko wi tej zmia ny obec ne go sta nu praw ne go
na szych ogro dów, a w kon se kwen cji do li kwi da cji Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców i po zba wie nia je go obec -
nych człon ków swo ich praw na by tych. Uwa ża my je za
dzia ła nie w in te re sie sił dą żą cych do opa no wa nia na szych
te re nów w ce lach ko mer cyj nych.

Za rząd ROD „Ja ćwin gów” wy ra ża na dzie ję, że wnio -
sek ten nie uzy ska po par cia w Try bu na le Kon sty tu cyj nym
i zo sta nie w ca ło ści od da lo ny.

Pre zes ROD
/-/ mgr Hen ryk Prze kop

Su wał ki, 6 ma ja 2010 r.

Za rząd ROD im. Kró la St. Lesz czyń skie go w Lesz nie 

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Kró la
Sta ni sła wa Lesz czyń skie go w Lesz nie z nie po ko jem przy -
jął wia do mość, że Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
Pan Lech Gar doc ki wy stą pił do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją prze pi sów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip -
ca 2005 r.

Ogród nasz li czy 203 dział ki i sku pia w znacz nej mie rze
eme ry tów i ren ci stów a tak że lu dzi ubo gich i bez ro bot -
nych, dla któ rych pra ca i wy po czy nek na dział ce sta no wi
je dy ną ra dość i re kre ację.

Lu dzi ta kich nie stać na ja ki kol wiek wy jazd, a dział ka
jest uzu peł nie niem skrom ne go bu dże tu do mo we go.

Chce my za cho wać do tych cza so we war to ści i tra dy cje -
w na szym przy pad ku to bli sko 80 lat ist nie nia ogro du, na
któ rym pra co wa ły po ko le nia.

To one bu do wa ły Ogród i to wa rzy szą cą mu in fra struk -
tu rę, w któ rą in we stu je my wła sne i związ ku środ ki fi nan -
so we i do dnia dzi siej sze go utrzy mu je my Ogród.

Dla te go też ape lu je my o od rzu ce nie w ca ło ści wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP prof. dr hab.
Le cha Gar doc kie go. Uwa ża my, że ist nie ją ca od pię ciu lat
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w peł ni sa -
tys fak cjo nu je dział kow ców i za bez pie cza na sze pra wa na -
by te. Pro si my o po zo sta wie nie jej w obo wią zu ją cym
kształ cie.

Pre zes Za rzą du
/-/ Hen ryk Plisz kaLesz no, 25 wrze śnia 2010 r.
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Za rząd ROD „Ire na” re pre zen tu ją cy spo łecz ność Ogro -
du sta now czo pro te stu je prze ciw ko zło żo ne mu wnio sko -
wi o zmia nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. Wnio sek ta ki zmie rza do po zba wie nia dział kow -
ców ich gwa ran cji usta wo wych, jak rów nież do roz bi cia

po nad 100-let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

Za rząd wy ra ża prze ko na nie, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny
nie do pu ści do znisz cze nia do rob ku i tra dy cji wie lu po ko -
leń dział kow ców w Pol sce.

Za rząd ROD „Ire na” w Ino wro cła wiu

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Ire na” w Ino wro cła wiu

z dnia 12 paź dzier ni ka 2010 r. 
w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP Usta wy 

o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Przew. Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ An to ni Se idler

Przew. Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Ry szard Son dej

Pre zes Za rzą du ROD 
/-/ Bo gu mił Zien kie wicz

Ino wro cław, 12 paź dzier ni ka 2010 r.

Za rząd ROD im. M. Ko nop nic kiej z Su wałk

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD im. Ma rii Ko nop nic kiej w Su wał kach 

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie 
nie zgod no ści z Kon sty tu cją Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.

Do tych cza so wa usta wa sta bi li zu je sy tu ację praw ną 
w spra wie użyt ko wa nia ogro dów dział ko wych. Za kła da -
nie i za go spo da ro wy wa nie ogro dów, za sa dy zrze sza nia się
dział kow ców, przyj mo wa nia do swo ich ogro dów no wych
człon ków, gwa ran tu je dział kow com pra wa do swo ich
dzia łek i mie nia znaj du ją ce go się na nich. 

Zo sta ła ona stwo rzo na na ba zie po nad stu let nich do -
świad czeń dzia łań ogrod nic twa dział ko we go. Usta wa ta
jest po trzeb na na sze mu spo łe czeń stwu. Dział kow cy, to
prze wa ża ją ca licz ba eme ry tów, ren ci stów i lu dzi bez ro -
bot nych. Przy dzie lo ne dział ki słu żą użyt kow ni kom i ich
ro dzi nom do za spo ka ja nia po trzeb w za kre sie wy po czyn -
ku i re kre acji jak i pro wa dze nia upraw ogrod ni czych. Nie -
jed no krot nie jest to je dy na for ma wy po czyn ku. Ak tu al na
usta wa jest do brym pra wem gwa ran tu ją cym ist nie nie 
i roz wój ogro dów dział ko wych w Pol sce. Zmie ni li śmy

prze zna cze nie zbęd nych te re nów wła sny mi środ ka mi i
wła sną pra cą. Bu du jąc ogól no ogro do wą in fra struk tu rę
oraz in we stu jąc wła sne środ ki na przy dzie lo nych nam
dział kach pra gnie my użyt ko wać je w spo ko ju i za cho wać
nasz ogród dla przy szłych po ko leń. Uwa ża my ten wnio sek
za ko lej ną pró bę po zba wie nia dział kow ców praw na by -
tych za gwa ran to wa nych Kon sty tu cją. Oba wia my się
zmian pro wa dzą cych do upad ku ogro dów i do rob ku dział -
kow ców i chce my mieć gwa ran cję, że nikt nas z nich nie
wy rzu ci.

W imie niu 410 dział kow ców i ich ro dzin ROD im. Ma -
rii Ko nop nic kiej w Su wał kach ape lu je my do Sę dziów Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wszyst kich
zgła sza nych wnio sków za rzu ca ją cych nie kon sty tu cjo nal -
ność Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ROD.

Pre zes 
/-/ Ja nusz Adam czyk

Se kre tarz
/-/ Bo że na Ko lo szew ska

Skarb nik
/-/ Ali cja Imioł ko

Su wał ki, 6 paź dzier ni ka 2010 r. 
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Za rząd ROD „War ta” w Pa jęcz nie wraz z nie za leż ny mi

sta tu to wy mi or ga na mi – Ko mi sją Re wi zyj ną i Roz jem czą,
po za po zna niu się z in for ma cją za war tą na stro nie in ter ne -
to wej po wy stą pie niu I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
z wnio skiem o stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści Usta wy
z 8 lip ca 2005 o ROD, zwra ca się z proś bą o od mo wę
nada nia wnio sko wi dal sze go bie gu. Usta wa ta przed
uchwa le niem przez Sejm RP by ła ba da na pod ką tem zgod -
no ści z Kon sty tu cją i w żad nym stop niu nie ko li do wa ła 
z nią, ani in ny mi nor ma mi praw ny mi. Po nad to nie któ re
ar ty ku ły by ły już ba da ne przez TK. 

Uwa ża my, że nie cho dzi tu o sta tus praw ny po wyż szej
Usta wy, lecz o chęć do bra nia się do ogro dów w opar ciu o
ogól ną za sa dę art. 48 k.c., zgod nie z któ rą co jest po wią -
za ne z grun tem, sta no wi wła sność ja go wła ści cie la. 
W kon se kwen cji Pan Pre zes SN pra gnie do pro wa dzić do
ko mu na li za cji ma jąt ku pry wat ne go dział kow ców – wszy-

st ko co na dział ce au to ma tycz nie sta ło by się wła sno ścią
gmi ny lub Skar bu Pań stwa. Czy wy stę pu je w tym wnio -
sku my śle nie o dział kow cach i ich ro dzi nach, któ re upra -
wia ją dział ki z po ko le nia na po ko le nie od XIX w. Ogro dy
dział ko we by ły for mą świad cze nia so cjal ne go dla uboż -
szych człon ków spo łe czeń stwa. 

Po dzień dzi siej szy dział ka wspo ma ga skrom ny bu dżet
dział kow ca, za pew nia czę sto wy po czy nek. Wnio sek Pa na
Pre ze sa Gar doc kie go jest głę bo ko krzyw dzą cy dział kow -
ców i zmie rza do po zba wie nia nas dzia łek oraz wszyst kie -
go te go, co wła sny mi si ła mi zbu do wa li śmy. Ape lu je my 
o po zo sta wie nie Usta wy o ROD w do tych cza so wym kształ -
cie dla do bra mi lio no wej czę ści spo łe czeń stwa pol skie go,
czyż by po zo sta wał nie zau wa żo ny głos pra wie 620 tys.
dział kow ców, opo wia da ją cych się za nie na ru szal no ścią
Usta wy o ROD. W ca łej roz cią gło ści po pie ra my sta no wi sko
na szych władz związ ko wych w obro nie praw za gwa ran to -
wa nych w na szej Usta wie o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Za rząd ROD
/-/ 9 pod pi sów

Za rząd ROD „War ta” w Pa jęcz nie
Sza now ny Pan 
dr Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

Pa jęcz no, 27 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Ró ża” w Słup cy

PRO TEST

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ró ża” 
w Słup cy wraz z Ko mi sja mi Ogro du na swym po sie dze -
niu w dniu 8 paź dzier ni ka 2010 r. dzia ła jąc w imie niu 412
ro dzin dział kow ców jest obu rzo ny i zbul wer so wa ny in -
for ma cją o wy stą pie niu w dniu 6 wrze śnia 2010 Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kons-
ty tu cyj ne go z żą da niem stwier dze nia nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją RP ca łej Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Stwier dza my, że jest to ko lej ne wstą pie nie Pa na Pre ze -
sa zmie rza ją ce do znisz cze nia i uni ce stwie nia ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce. Od bie ra my to ja ko od we to wą

re ak cję na wy stą pie nia dział kow ców i Ogro dów do Pa na
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, o od rzu ce nie wnio sku 
o stwier dze niu nie zgod no ści z Kon sty tu cja RP sze ściu
pod sta wo wych za pi sów wspo mnia nej usta wy.

Jest nam szcze gól nie przy kro, że Pan Pre zes sto ją cy na
stra ży prze strze ga nia pra wa, wy stę pu je do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z żą da niem ode bra nia dział kow com
praw na by tych przez dzie się cio le cia.

Dział kow cy na sze go Ogro du sta now czo pro te stu ją prze -
ciw ko ta kim dzia ła niom i pro szą o od rzu ce nie te go wnio -
sku.

Za rząd i Ko mi sje Ogro do we
/-/ 20 pod pi sów

Słup ca, 9 wrze śnia 2010 r.
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Za rząd ROD „1000-le cia PP” w Gnieź nie z nie po ko jem
przy jął in for ma cję, że Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze -
go Pan Lech Gar doc ki wy stą pił do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go z wnio skiem o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon-
sty tu cją RP sze ściu za pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Je ste śmy zbul wer so wa ni, że ta kim dzia ła niem Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go dą ży do po zba wie nia mi lio no -
wej rze szy dział ko wi czów naj waż niej szych gwa ran cji
usta wo wych.

Dział kow cy ROD „1000-le cia PP” w Gnieź nie pro te -
stu ją prze ciw ko kwe stio no wa niu sze ściu za pi sów usta wy
o obro nie, w któ rej ze bra no 620 tys. pod pi sów w ca łym
kra ju. Za rzu ty przed sta wio ne we wnio sku Pa na Pre ze sa

Sądu Naj wyż sze go uwa ża my za bez pod staw ne, oraz
stwier dza my, że są ko lej ną pró bą in ge ro wa nia w do brze
funk cjo nu ją cą usta wę o ogro dach dział ko wych oraz ode -
bra niu dział kow com pol skim ich unor mo wań praw nych.
Pra wa do ich ma jąt ku znaj du ją ce go się na dział kach wno -
szo ne go wła sny mi si ła mi przez wie le lat. Kwe stio no wa nie
pra wa dział kow ców do uży wa nia dzia łek i pra wa prze ka -
zy wa nia dzia łek oso bom bli skim uwa ża my za krzyw dzą -
ce dział kow ców.

W imie niu dział kow ców Ogro du zwra ca my się do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie zgła sza ne go wnio -
sku i po zo sta wie nie na szej usta wy w do tych cza so wym
kształ cie, któ rej za pi sy gwa ran tu ją dział kow com ich do -
tych cza so we pra wa na by te przez dzie się cio le cia.

Za rząd ROD 
/-/ 5 pod pi sów

Za rząd ROD „1000-le cia PP” w Gnieź nie
Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa 

STA NO WI SKO

STA NO WI SKO

Gnie zno, 27 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Po li gon” w Ka li szu 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa 

Za rząd ROD „Po li gon” w Ka li szu na swo im po sie dze -
niu w dniu 5 paź dzier ni ka 2010 r. z nie po ko jem przy jął
in for ma cje, że Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go Pan
prof. dr hab. Lech Gar doc ki wy stą pił do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go z wnio skiem o stwier dze nie nie zgod no ści z
Kon sty tu cją RP sze ściu za pi sów usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r., a po licz nych
pro te stach, sta no wi skach, ape lach ogro dów dział ko wych,
dział ko wi czów z te re nu ca łej Pol ski jak rów nież władz
Kra jo wych i Okrę go wych PZD Pan Pre zes Są du Naj wyż -

sze go ob ra ził się i do ko nał mo dy fi ka cji swo je go wnio sku
– za skar ża jąc ca łą usta wę o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

W imie niu 100 ro dzin dział ko wych ogro du „Po li gon”
w Ko ściel nej Wsi Okrę gu Ka lisz sta now czo sprze ci wia my
się, aby w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa w ten spo sób
re ali zo wa ne by ły za sa dy spra wie dli wo ści i zwra ca my się
do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie po -
pu li stycz ne go i w grun cie po li tycz ne go wnio sku zmie rza -
ją ce go do li kwi da cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

Pre zes
/-/ Jan Ob szyn ki

Z -ca Pre ze sa
/-/ Bar bra Ka łu ża
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod Brzo -
zą” w Byd gosz czy re pre zen tu jąc ro dzi nę dział kow ców,
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, wy ra ża za -
nie po ko je nie ko lej ną ini cja ty wą Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zmie rza ją cą
do li kwi da cji ogro dów dział ko wych.

Uwa ża my, że „Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych” z dnia 8 lip ca 2005 ro ku jest gwa ran tem bez -
piecz ne go użyt ko wa nia dział ki, za pew nia nam dział -
kow com pra wo do dział ki i ma jąt ku na niej się znaj du ją -
ce go w po sta ci al ta ny, na sa dzeń oraz da je moż li wość je go
prze ka za nia swo im dzie ciom czy wnu kom.

Funk cjo nu je my w opar ciu o wspól ną pra cę i wy si łek or -
ga ni za cyj ny bez żad ne go wspar cia fi nan so we go władz lo -
kal nych. Użyt ku je my dział ki od 28 lat w spo ko ju i z du żą
przy jem no ścią dla nas sa mych i na szych ro dzin. Więk -

szość na szych Dział kow ców to lu dzie star si, ren ci ści 
i eme ry ci o ni skich do cho dach oso bi stych. Ma my świa -
do mość, że po byt na dział ce to ich je dy na for ma wy po -
czyn ku i zdro we go ży cia w sta ro ści. 

Uwa ża my, że wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go go -
dzi w usta wo we pra wa dział kow ców, tę bied niej szą gru -
pę spo łecz ną, a świa do mie po pie ra lu dzi ma jęt nych 
i zdol nych do pro wa dze nia pry wat nych in te re sów.

Ocze ku je my, że Pan Pre zes i Try bu nał Kon sty tu cyj ny
RP po dzie li po gląd wie lu ty się cy ro dzin dział ko wych 
i swo im au to ry te tem, od rzu ci wnio sek Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go oraz wes prze na sze sta ra nia o utrzy -
ma nie obec nie ist nie ją cej usta wy w imie niu ochro ny
sa mo rząd no ści, de mo kra cji i po czu cia spra wie dli wo ści
spo łecz nej.

Z po wa ża niem

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr inż. Jó zef Cho de nio nek

Za rząd ROD „Pod Brzo zą” w Byd gosz czy

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Pod Brzo zą” w Byd gosz czy

z dnia 9 paź dzier ni ka 2010 r. 
w spra wie obro ny za pi sów Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Byd goszcz, 11 paź dzier ni ka 2010 r. 

Za rząd ROD „Re laks 1” w Ża rach

Za rząd ROD „Re laks 1” w Ża rach prze sy ła li stę z 204
pod pi sa mi dział kow ców po pie ra ją cych Usta wę o ROD 

z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Z po wa ża niem

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Zbi gniew Ży chow skiŻa ry, 4 paź dzier ni ka 2010 r.

Za rząd ROD „Aga wa” w War sza wie

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Aga wa” w War sza wie, ul. Przy Fo sie 1 

w spra wie za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
prof. Le cha Gar doc kie go za pi sów Usta wy o ROD

Wy ra ża my sta now czy pro test wo bec ko lej nej in ge ren -
cji w dzia łal ność sta tu to wą Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców oraz pod wa ża nie za pi sów usta wy „o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych” lan so wa nych przez I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go w for mie wy stą pie nia do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go o stwier dze niu nie zgod no ści z Kon sty tu cją

Rze czy po spo li tej Pol skiej nie któ rych unor mo wań tej że
usta wy.

Nie mo że być tak, iż co kil ka lat róż ne gre mia po li tycz -
ne lub rzą do we, a ostat nio rów nież au to ry te ty praw ni cze
ata ku ją prze pi sy usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Naj -
pierw Rzecz nik Praw Oby wa tel skich dr Ja nusz Ko cha -
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now ski do ma gał się nad zo ru nad dzia łal no ścią Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, co ob szer nie przed sta wiał w pi -
smach: do Mi ni stra In fra struk tu ry Pa na Ce za re go Gra bar -
czy ka oraz Pre zy den ta m.st. War sza wy Pa ni Han ny
Gron kie wicz -Waltz, póź niej prof. Lech Gar doc ki I Pre zes
Są du Naj wyż sze go skła da wnio sek do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
sze ściu za pi sów usta wy o ROD tj. na stę pu ją ce unor mo -
wa nia: art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, art. 30, art.
31 ust. 1-3 oraz art. 31 ust. 4, a ma ją ce za sad ni cze zna cze -
nie dla ochro ny praw dział kow ców i ist nie nia ogro dów:

– prze wi du ją ce moż li wość nie od płat ne go na by wa nia
przez sa mo rząd dział kow ców pra wa do te re nów pu blicz -
nych prze zna czo nych pod ogro dy dział ko we,

– umoż li wia ją ce na by cie przez in dy wi du al ne go dział -
kow ca pra wa do dział ki pod le ga ją ce go ujaw nia niu w księ -
dze wie czy stej,

– wpro wa dza ją ce za sa dę, zgod nie z któ rą dział ko wiec
jest wła ści cie lem na nie sień i na sa dzeń, któ rych do ko nał
na swo jej dział ce,

– prze wi du ją ce po wią za nie pra wa do dział ki z człon ko -
stwem w sa mo rzą dzie dział kow ców - Pol skim Związ ku
Dział kow ców,

– upraw nia ją ce sa mo rząd dział kow ców do spre cy zo wa -
nia kry te riów przy dzia łu dzia łek w ogro dach dział ko wych,

– wpro wa dza ją ce pierw szeń stwo osób bli skich do na -

by wa nia dział ki po zmar łym dział kow cu.
Uwa ża my, iż po wyż sze unor mo wa nia praw ne ma ją fun -

da men tal ne zna cze nie dla ca łej spo łecz no ści dział kow -
ców. Ich mo dy fi ka cja lub usu nię cie z usta wy do pro wa dzi
do sys te ma tycz ne go li kwi do wa nia po szcze gól nych ogro -
dów i ru go wa nia dział kow ców z te re nów, któ re za wła sne
oszczęd no ści i cięż ką pra cą za go spo da ro wa li zgod nie z
obo wią zu ją cym przez la ta pol skim pra wem.

Sta no wi sko I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go pod wa ża za sa -
dę sa mo rząd no ści, nie za leż no ści i sa mo dziel no ści, tak
licz ne go śro do wi ska dział kow ców, zrze szo nych w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców.

Ogro dy dział ko we za wsze by ły bli skie ser cu mi lio nom
Po la ków, gdyż licz ne rze sze na szych ro da ków by ły i bę -
dą za an ga żo wa ne w ich użyt ko wa nie. Dla nich są to miej -
sca wy po czyn ku ro dzin ne go, nie tyl ko so bot nio -nie-
dziel ne go, i sze ro ko po ję tej re kre acji, ale tak że źró dło
utrzy ma nia dla grup spo łecz nych o naj niż szych do cho -
dach.

Nie po zwo li my na prze kształ ca nie te re nów zie le ni, tak
nie zbęd nych dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia lu dzi, na
osie dla apar ta men tow ców, su per mar ke tów czy pseu do
ga le rii.

Pa nie Pre ze sie Le chu Gar doc ki pro si my o roz wa gę 
i wy co fa nie przed mio to we go wnio sku z Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Za rząd ROD 
/-/War sza wa, 10 paź dzier ni ka 2010 r.

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Su le cho wie

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Su le cho wie prze sy ła li stę 
z pod pi sa mi dział kow ców, któ rzy sto ją w obro nie Usta wy

o ROD z dnia 8 lip ca 2005 roku. 

/-/ 89 pod pi sów dział kow ców

Pre zes Za rzą du
/-/ Ja ni na No wakSu le chów, 6 paź dzier ni ka 2010 r.

Za rząd ROD im. Bo le sła wa Chro bre go w Szpro ta wie

Pre zes 
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
War sza wa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Bo le sła -
wa Chro bre go w Szpro ta wie, re pre zen tu ją cy dział kow ców
wy ra ża sta now czy sprze ciw wo bec dzia łań ja kie pod jął
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go, kie ru jąc wnio sek do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze niu nie zgod no ści

z Kon sty tu cją Rzecz po spo li tej Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Wnio sek z ja kim wy stę pu je Pierw szy Pre zes Są du Naj -
wyż sze go dla dział kow ców jest swo je go ro dza ju za gro że -
niem i nie po koi fakt, ze ko lej ny raz za mie rza się znisz czyć
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na sze ogro dy i Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Trud no nam
zro zu mieć dzia ła nie Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry po -
wi nien sta no wić pra wo.

Dla te go Sza now ni Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go zwra ca my się do Was o po zo sta wie nie za pi sów Usta -

wy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go w nie zmie nio nym
kształ cie, któ ry gwa ran tu je nam, dział kow com spo koj ne
upra wia nie dzia łek, a dzia ła nia pro wa dzo ne przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców uwa ża my za słusz ne i praw ne.

/-/ 34 pod pi sy dział kow ców

Z po wa ża niem 
Za rząd 

/-/ 

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Re laks” w Kę dzie rzy nie -Koź lu

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Człon ko wie Za rzą du i Ko mi sji Ogro do wych Ro dzin ne -

go Ogro du Dział ko we go „Re lak” Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Kę dzie rzy nie -Koź lu wy ra ża ją swo je ol -
brzy mie obu rze nie i nie za do wo le nie oraz skła da ją pro test
w spra wie zaj mo wa nia się przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny
RP ba da niem zgod no ści z Kon sty tu cją RP - z wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go - ca łej usta wy lub
enu me ra tyw nie wy mie nio nych jej 13 ar ty ku łów usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.).

Ini cja ty wa naj wyż sze go ran gą przed sta wi cie la wła dzy
są dow ni czą w Pol sce po now nie wy wo ła ła wśród dział -
kow ców du że wzbu rze nie i jest od czy ty wa na ja ko za mach
na fun da men tal ne pra wa dział kow ców za gwa ran to wa ne
przez Kon sty tu cję RP i usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, a tak że ja ko ko lej ną pró bę li kwi da cji ogro -
dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Ini -
cja ty wa ta jest for mą od we tu na dział kow cach za pod ję tą
obro nę swo ich praw. Nie mo że my po zo stać obo jęt ni kie -
dy pod po zo rem gór no lot nych ha seł o zgod no ści z Kon -
sty tu cją RP i ochro nie wła sno ści, kry je się sku tek w po s-
ta ci ode bra nia dział kow com wła sno ści oraz praw słusz nie
na by tych i li kwi da cji na sze go Związ ku. Zło żo ny wnio sek
jest zbież ny z prze szły mi ini cja ty wa mi zmie rza ją cy mi do
uchy le nia pod sta wo wych na szych praw i wy własz cze nia
nas z upra wia nych dzia łek oraz li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a w na stęp stwie prze ję cia grun -
tów ogro dów na ce le ko mer cyj ne.

Wy po wia da my się za usza no wa niem i po zo sta wie niem
bez zmian ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ ra na prze strze ni 5-ciu lat wy ka za ła swój uni -
wer sa lizm i po nad cza so wość, a któ ra cie szy się ol brzy mią
ak cep ta cją spo łecz ną. Sta no wi do brą pod sta wę funk cjo -
no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych i sa mo rzą dów
po szcze gól nych jed no stek or ga ni za cyj nych Związ ku oraz
da je gwa ran cję trwa ło ści i roz wo ju ogro dów dział ko wych.
Gwa ran tu je dział kow com pra wa do swo ich dzia łek i ich
mie nia znaj du ją ce go się na dział kach.

Za sta na wia ją cym jest, dla cze go po raz ko lej ny zo stał
zlek ce wa żo ny głos kil ku mi lio no wej rze szy dział kow ców
i ich ro dzin, któ rzy od wie lu lat sta ją w obro nie swo jej
usta wy i swo ich praw słusz nie na by tych. Dla cze go Pierw -
szy Pre zes Są du Naj wyż sze go skła da wnio sek do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go bez za się gnię cia opi nii i pró by
wy ja śnie nia je go aka de mic kich wąt pli wo ści w Kra jo wej
Ra dzie PZD? Nie zga dza my się by po raz ko lej ny chcia -
no de cy do wać o nas bez na sze go w tym udzia łu.

Wie rząc w mą drość i roz trop ność Sę dziów Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go RP pro si my o uzna nie za nie uza sad nio -
ny zło żo ny wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP ca łej lub
enu me ra tyw nie wy mie nio nych jej 13 ar ty ku łów usta wy z
dnia 8 1ip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Ape lu je my do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o
wy co fa nie swo ich wnio sków a do Sę dziów Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go RP w przy pad ku ba da nia zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP o czy nie nie te go w spo sób roz sąd ny by
nie za szko dzić dział kow com.

Z po wa ża niem 

Pre zes Za rzą du
/-/ An to ni Fal kow ski

Wi ce pre zes
/-/ Ja cek Ro sół

Se kre tarz
/-/ Ta de usz Bi le wicz

Skarb nik
/-/ Jó zef Pod cer kiew ny

Czło nek
/-/ An to ni Ry tel

Kę dzie rzyn -Koź le, 7 paź dzier ni ka 2010 r. 
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Za rząd ROD „Na tu ra” – Ko mi sje Sta tu to we Ogro du 
– Dział kow cy w Ostro wie Wiel ko pol skim, po za po zna niu
się z wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod -
no ści z usta wą o ROD przed sta wia ją ni żej sta no wi sko.

Zor ga ni zo wa ny ruch dział kow ców ist nie je w Pol sce od
180 lat Pol ski Zwią zek Dział kow ców Zrze sza oko ło 1 mi -
lio na człon ków. Po dej mo wa ne obec nie pró by uchy le nia
usta wy, to roz bi cie ru chu dział ko we go w Pol sce. Obec nie
przed dział kow ca mi wy stę pu je trud ny czas, od sze re gu lat
jest pro wa dzo na ak cja nisz cze nia struk tur związ ko wych
PZD. Nie mo że my zro zu mieć i po go dzić się z wy stą pie -

niem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go nie uza sad nio na wro gość do wszyst -
kich dział kow ców, któ rzy wkła da ją bar dzo du ży wy si łek
w upra wy dzia łek -wy po czyn ku. Obec na obo wią zu ją ca
Usta wa da je po czu cie bez pie czeń stwa sta bil no ści dział -
kow com i tak niech po zo sta nie. 

O tym świad czy, że zwią zek PZD po sia da re jestr są do -
wy nr KRS 0000293886 z dnia 12 grud nia 2007 r., że
Usta wa ROD jest zgod na -jej prze pi sy nie na ru sza ją po -
rząd ku praw ne go obo wią zu ją ce go w de mo kra tycz nym
pań stwie. Dość po li ty ko wa nia dział kow cy chcą pra co wać -
-wy po czy wać. 

Pre zes
/-/ Jó zef Grom ski

/-/ 65 pod pi sów dział kow ców

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Na tu ra” w Ostro wie Wlkp. 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
Rze czy po spo li tej Pol skiej
War sza wa 

STA NO WI SKO

Ostrów Wlkp., 11 paź dzier ni ka 2010 r. 

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Ju trzen ka” w Lub sku

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

STA NO WI SKA
dział kow ców ROD „Ju trzen ka” w Lub sku

w spra wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
Usta wy o ROD

My, Za rząd, człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej, Ko mi sji
Roz jem czej, dział kow cy i człon ko wie ROD „Ju trzen ka”
w Lub sku wy ra ża my swo je za nie po ko je nie, a wręcz obu -
rze nie pod ję tą pró bą oba le nia obo wią zu ją cej usta wy 
o ROD. Usta wy, któ ra w na szym od czu ciu speł nia wszyst -
kie wy mo gi Pań stwa Pra wa, jest do ku men tem, któ ry da je
nam dział kow com po czu cie azy lu na wła snym skraw ku
zie mi.

Nie ro zu mie my, jak w Pań stwie Pra wa, któ re go nad -
rzęd na ce chą jest do bro sza re go oby wa te la, w Pań stwie, 
o któ re wal czy li Po la cy przez wie le lat i dla któ re go dzi -
siej sze go ob li cza po nie śli ty le wy rze czeń, a na wet ofiar, 
w gło wach nie któ rych pa mięt nych osób mo gą ro dzić się
po my sły, by nisz czyć do ro bek czę sto ży cio wy wie lu lu dzi.

Czy oso by wnio sku ją ce o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją Usta wy o ROD są świa do me krzyw dy, ja -
ką chcą wy rzą dzić każ de mu dział kow co wi oraz ca łej or -
ga ni za cji ROD w Pol sce? Ca ła ar chi tek tu ra, urzą dze nia
na dział ce, to jest koszt, któ ry ma war tość wy mier ną. Czę -
sto jed nak ta war tość ma wie lo krot nie więk sze zna cze nie
niż tyl ko war tość ma te rial na. Tą war to ścią jest przy wią za -
nie do te go skraw ka zie mi, do jej po sza no wa nia, do cią głej
pra cy przy jej pie lę gna cji. War to ścią naj więk szą zaś, jest
sys te ma tycz ne oswa ja nie się mło dych lu dzi do dba ło ści o
zie mię, o przy ro dę, o ko rzy sta nie z uro ków na tu ral ne go
śro do wi ska, jej pie lę gna cji, tak by w przy szło ści mo gli za -
stą pić star szych dział kow ców. Dla te go wła śnie prze ciw nie
do zło żo ne go wnio sku przed sta wi cie le naj wyż szych
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władz na sze go kra ju win ni pod jąć dzia ła nia wspie ra ją ce
roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, a nie od wrot -

nie – do je go uni ce stwie nia i ode bra nia dział kow com ich
do rob ku – w imię ja kie go pra wa!

Pre zes ROD
/-/ Wła dy sław Ko sia da

Wi ce pre zes
/-/ Ka zi mierz Ła ska rzew ski

Se kre tarz
/-/ An drzej Glin ka

/-/ 177 pod pi sów dział kow ców

Lub sku, 20 wrze śnia 2010 r.

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Mal wa” we Wro cła wiu

PRO TEST

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na, Ko mi sja Roz jem cza oraz
dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Mal wa”
we Wro cła wiu, skła da ją pro test prze ciw ko wy stą pie niu
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku o stwier dze -
nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze re gu za pi sów usta wy 
o ROD. My dział ko wi cze ROD „Mal wa” we Wro cła wiu
z ul. Sta bło wic kiej 2 pro te stu je my i ocze ku je my od stą pie -
nia od zło żo ne go, po raz dru gi obok te go z dnia 22 lu te go
2010 r. przez Pierw sze go Pre ze sa nie zgod no ści z Kon sty -
tu cją RP art. 10, 14, 15, 30, 31 przy pi sów usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Uwa ża my to za atak na
Pol ski Zwią zek Dział kow ców na or ga ni za cje sa mo rząd -
ną, sa mo dziel ną i nie za leż ną pod wpły wem lob by stów 
i po dej rza nych zy sków pły ną cych do grup ki cwa nia ków.
Ata ku jąc PZD pró bu je się osła bić or ga ni za cje i stwo rzyć
moż li wość szyb kie go przej mo wa nia te re nów ogro dów
dział ko wych na ce le ko mer cyj ne i de we lo per skie. Sztucz -
nie pod pie ra jąc się ha słem mo no po lu w za rzą dza niu ogro -
da mi dziad ko wy mi i w spo sób nie uza sad nio ny pod kre śla
się nie zgod ność z tzw. „za sa da mi de mo kra tycz ne go pań -
stwa praw ne go” pró bu je się do pro wa dzić do roz bi cia Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, do zbu rze nia dla ist nie nia
ogro dów jed no ści or ga ni za cyj nej. Pierw szy Pre zes Są du
Naj wyż sze go dą ży do zni we cze nia do rob ku i osią gnięć
ro dzin nych ogro dów uzy ska nych pod rzą da mi usta wy
POD a póź niej pod rzą da mi usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych w opar ciu o do brą dzia łal ność or ga nów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie do strze ga rów nież
ty się cy pro te stów, uchwał i sta no wisk Związ ku. We wcze -
śniej szej obro nie usta wy o ROD, nie do strze ga 620 tys.
pod pi sów dział kow ców w kra ju, 45 tys. dział kow ców 
w okrę gu wro cław skim, któ rzy jed no znacz nie opo wie -
dzie li się za nie na ru szal no ścią prze pi sów usta wy o ROD.
Po słu gu jąc się ha słem „spo łe czeń stwa oby wa tel skie go”
ra czy nie za uwa żyć, że to My dział ko wi cze je ste śmy rów -
nież waż nym i znacz nym ele men tem te go spo łe czeń stwa
i że w ra mach pra wa sa mi chce my się or ga ni zo wać i na -

le żeć do Pol skie go Związ ku Dział kow ców je dy ne go gwa -
ran ta ist nie nia ogro dów dział ko wych. My dział ko wi cze
je ste śmy moc no za nie po ko je ni kwe stio no wa niem prze pi -
su art. 15 ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ ry mó wi, że to wszyst ko co jest na dział ce w
za kre sie na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów jest wła sno ścią
dział kow ca. Jed no znacz nie w/w prze pi su usta wy wy ni ka
pra wo dział kow ca do wła sno ści je go ma jąt ku na dział ce.
W in nym, przy pad ku to wła ści ciel grun tów Gmi na lub
Skarb Pań stwa miał by pra wo do wszyst kie go co znaj du je
się na dział ce co w kon se kwen cji ode bra ło by pra wo do uzy -
ska nia od szko do wa nia w przy pad ku li kwi da cji ogro du lub
prze ka za nia dział ki no we mu użyt kow ni ko wi. Na przy kła -
dzie tej usta wy Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go wy rzą -
dza ogrom ną krzyw dę nam dział ko wi czom użyt kow ni ków
dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Opo wia da my się za roz wią za nia mi za war ty mi w usta -
wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych wraz z ca łym
Pol skim Związ kiem Dział kow ców i ten fakt po wi nien być
bra ny pod uwa gę przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go RP. Ocze ku je my za tem od stą pie nia od zło żo ne go
wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i prze pro sze nia
dział ko wi czów za ko lej ne szko dli we za mie sza nie wo kół
ogro du. Nad mie nić trze ba, iż w świe cie, w wie lu cy wi li -
zo wa nych kra jach, ta kich jak: Ja po nia, Sta ny Zjed no czo -
ne i licz ne w UE ogrod nic two dział ko we dzia ła a wręcz
pręż nie się roz wi ja w opar ciu o po dob ne za sa dy jak w Pol -
sce oraz sta no wi na miast kę do mu z ogro dem, o któ rym
za pew ne ma rzy co raz więk szy a za ra zem bied niej szy od -
se tek miesz kań ców blo ko wisk z mak sy mal nie za gęsz czo -
ną urba ni sty ką wiel ko miej ską, gdzie bra ku je te re nów
zie lo nych mo gą cych słu żyć re kre acji, spo tka niom ro dzin -
nym, to wa rzy skim, ob co wa niu z na tu rą, któ ra z dnia na
dzień się od nas od da la, a na sze dzie ci nie bę dą mia ły
moż li wo ści za po zna nia się z ota cza ją cą nas fau ną i flo rą
w na tu ral nych wa run kach jej wy stę po wa nia a ich wie dza
spro wa dzać się bę dzie do kil ku pod sta wo wych ga tun ków.
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Dla te go Ape lu je my o od rzu ce nie wnio sku I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, o stwier -

dze nie nie zgod no ści sze ściu ar ty ku łów Usta wy z Kon sty -
tu cją RP.

Go spo darz
/-/ Igna cy Kle pacz

Pre zes ROD
/-/ Krzysz tof Rud kie wicz

Wi ce pre zes ROD
/-/ Ka zi mierz Wroń ski

Skarb nik
/-/ Wan da Or łow ska

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD im. Lesz ka Bia łe go w Gnieź nie

Do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
Rze czy po spo li tej Pol skiej
War sza wa

Człon ko wie Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej i Ko mi sji
Roz jem czej ROD im. Lesz ka Bia łe go w Gnieź nie nie zga -
dza ją się z te zą we wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP o nie zgod no ści sze ściu
ar ty ku łów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z Kon sty tu cją.

Wnio sek za wie ra te zy, któ rych ce lem jest po zba wie nie
nas dział ko wi czów ty tu łu praw ne go do użyt ko wa nia dzia -
łek. W art. 15 ust. 2 Usta wy je ste śmy wła ści cie la mi na -
sze go mie nia pry wat ne go znaj du ją ce go się na na szych

dział kach. Uchy le nie te go prze pi su bę dzie ozna czać, że
wła sność te go mie nia przy pad nie wła ści cie lo wi grun tu.

Wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw wo bec ko lej nej pró -
bie kwe stio no wa nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dn. 8 lip ca 2005 r., któ ra jest ak cep to wa -
na przez dział ko wi czów.

Nie zga dza my się na żad ne zmia ny usta wo we funk cjo -
no wa nia ogrod nic twa zrze szo ne go w PZD.

Ape lu je my do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce -
nie wnio sku Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Pre zes 
/-/ Ma rian Sy no rac ki

Kom. Re wi zyj na
/-/ Przew. Te re sa Ro ma niec ka

Kom. Roz jem cza
/-/ Przew. Eu ge niusz Ka rol ko

Gnie zno, 4 paź dzier ni ka 2010 r.

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Par ty zant” z Wro cła wia

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

STA NO WI SKO
Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej ROD „Par ty zant”

w spra wie wnio sku I Pre ze sa SN o nie zgod no ści 6 ar ty ku łów Usta wy o ROD
z 8 lip ca 2005 z Kon sty tu cją RP

Gdy oka za ło się, że pro jekt no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych au tor stwa PiS nie ma szans w Sej mie, zna lazł
się chęt ny do kon ty nu owa nia te go po ża ło wa nia god ne go
dzie ła, ja kim jest li kwi da cja ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych.

Tym ra zem jest to I Pre zes Są du Naj wyż sze go, oso ba
po wo ła na aby stać na stra ży pra wo rząd no ści, jak nikt in -
ny w na szym kra ju.

Je ste śmy zdzi wie ni i obu rze ni de ter mi na cją z ja ką nie -
któ re si ły po li tycz ne dą żą do po zba wie nia ogrom nej gru -
py oby wa te li pra wa do zrze sza nia się. Dla po spo li tych
ce lów ko mer cyj nych, po kręt nie i cy nicz nie in ter pre tu jąc
pra wo, wy rzą dza się lu dziom krzyw dę.

Ogro dy dział ko we ma ją dłu gą tra dy cję w Pol sce i wie -
lu kra jach Eu ro py. Ja ko je den z prze ja wów ży cia spo łecz -
ne go wro sły w kra jo braz i świa do mość lu dzi.
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I Pre zes SN kwe stio nu jąc 6 ar ty ku łów usta wy, zmie rza
do unie moż li wie nia spo koj ne go, zgod ne go z li te rą pra wa
roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Pró bu je po -
zba wić dział kow ców ochro ny praw nej. Pod wa ża sta tut
oraz sa mo dziel ność i sa mo rząd ność le gal nej or ga ni za cji,
ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Ne gu je, co jest
nie sły cha ne zwłasz cza w wy pad ku oso by za ufa nia pu -
blicz ne go, pra wa na by te i pra wo wła sno ści li czą cej po nad

600 tys. osób rze szy dział kow ców. Sta now czo pro te stu je -
my prze ciw ko pró bom dez in te gra cji i mar gi na li za cji na -
sze go śro do wi ska.

Ape lu je my do Try bu na łu, aby, nie ule ga jąc pre sji po li -
tycz nej, od rzu cił wnio sek I Pre ze sa SN zgod nie z du chem
i li te rą Kon sty tu cji oraz ele men tar ny mi za sa da mi spra wie -
dli wo ści i lo gi ki.

Za rząd
/-/

Ko mi sja Re wi zyj na 
/-/

Ko mi sja Roz jem cza
/-/

Wro cław, 23 wrze śnia 2010 r.

Za rząd ROD „Pół noc” w Mię dzy bo rzu

STA NO WI SKO
ROD „Pół noc” w Mię dzy bo rzu

Za rząd ROD „Pół noc” w Mię dzy bo rzu oraz Ko mi sja
Re wi zyj na, po za po zna niu się z wy stą pie niem Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Pa na Le cha Gar doc kie go,
skie ro wa ła do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w dniu 22 lu -
te go 2010 r., w związ ku ze stwier dze niem Pa na Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go nie zgod no ści z Kon sty tu cją w czę ści

za pi sów usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. Wy ra ża my
sta now czy pro test o byt na szych Ogro dów Dział ko wych w
Pol sce. Uwa ża my, że wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go RP jest nie do za ak cep to wa nia przez wszyst kich dział -
kow ców w Pol sce.

Pre zes ROD
/-/ Zo fia Pod gór ska

Mię dzy bórz, 15 wrze śnia 2010 r.

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Kon wa lia” w Sie ra dzu

PRO TEST
w spra wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go 

do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP 
sze ściu ar ty ku łów Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go!
W dniu 25 sierp nia 2010 r. od by ło się po sie dze nie Za -

rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Kon wa lia” 
w Sie ra dzu po sze rzo ne o Ko mi sje Re wi zyj ną i Roz jem czą
oraz Spo łecz ne go In struk to ra Ogro du.

Po za po zna niu się z wnio skiem Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o stwier dze nie nie zgod no ści 6-ciu ar ty ku łów Usta wy 
o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku z Kon sty tu cją RP.

Stwier dza my, że jest to ko lej na pró ba go dzą ca w trwa -
łość ogro dów dział ko wych w Pol sce. Pro te stu je my prze -
ciw tym ma ni pu la cjom gdyż nie jest nam po trzeb na
po moc w po pra wia niu na szej do brej Usta wy.

Uwa ża my, że obec nie obo wią zu ją ca Usta wa o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych i na jej pod sta wie obo wią zu -
ją cy Sta tut i Re gu la min speł nia ją na sze ocze ki wa nia 
i po zwa la ją na nie za kłó co ny spo kój dział kow ców i ich 
ro dzin.
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Zwra ca my się z go rą cą proś bą o po trak to wa nie na sze go
sta no wi ska z na dzie ją, że kie ro wa ny przez Pa na Try bu nał
Kon sty tu cyj ny do ko na wła ści wej i zgod nej ze spra wie dli -

wo ścią spo łecz ną wy kład ni prze pi sów, któ re obo wią zu ją
w de mo kra tycz nym Pań stwie. 

Spo łecz ny In struk tor Ogro du
/-/ Ro man Ły sio

Pre zes Za rzą du
/-/ Ja ni na Szew czyk

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Wie sła wa Wil czyń ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ma rian Grze lak

Sie radz, 28 sierp nia 2010 r. 

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „22 lip ca” w Świe bo dzi nie

Sz. P
Mar sza łek Sej mu RP
Grze gorz Sche ty na

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na oraz Ko mi sja Roz jem cza
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „22 lip ca” w Świe bo -
dzi nie woj. Lu bu skie roz pa trzy ły wnio sek Pa na Le cha
Gar doc kie go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zło żo nym 
w Try bu na le Kon sty tu cyj nym.

Po za po zna niu się z wnio skiem, któ ry do ty czył stwier -
dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu za pi sów 
w ak tu al nej Usta wie o ROD uzna li śmy, że jest to bar dzo
nie po ko ją ce i trak tu je my ja ko za mach na au to no mię PZD,

je go po nad 100-let nią tra dy cję, sa mo rząd ność, ma ją tek
dział kow ców oraz pra wo do sto wa rzy sza nia.

Zmia na tre ści po sta no wień w w/w za pi sach bę dzie go -
dzić w fun da men tal ne pra wo dział ko wi czów – we te ra nów
pra cy, dla któ rych dział ka jest miej scem wy po czyn ku i re -
lak su po la tach pra cy, a ta kie ra tu je ich chu de port fe le.

Nie chce my żad nej zmia ny w na szej usta wie o ROD.
Ze sta no wi skiem Za rzą du i Ko mi sji ROD „22 lip ca” 

w peł ni so li da ry zu ją się dział kow cy na sze go Ogro du.

Pre zes Za rzą du
/-/ Jó zef Grą dziń ski

Świe bo dzin, 2 wrze śnia 2010 r.

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Na dzie ja” w Wą so szu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
Rzecz po spo li tej Pol skiej 
War sza wa

Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Na -
dzie ja” w Wą so szu na ze bra niu Za rzą du wraz z Ko mi sją
Re wi zyj ną i Roz jem czą po za po zna niu się z za ło że nia mi
wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP 
z dnia 22 lu te go 2010 r. stwier dza my, że nie znaj du je my
uza sad nie nia do za pre zen to wa nych we wnio sku za rzu tów
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu
prze pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych, któ ry zo stał skie ro wa ny do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Dział kow cy na sze go ogro du to w więk szo ści lu dzie star -
si i in wa li dzi, któ rzy w spo ko ju chcą wy po czy wać i upra -
wiać wa rzy wa i owo ce na swo ich dział kach. Te gwa ran cje
da je nam usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 2005 roku, któ rą Sejm i Se nat uchwa lił a Pre zy dent 
pod pi sał. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Jan Smo lar ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Li lia Ko złow ska

Se kre tarz
/-/ Wik tor So biech

Wi ce pre zes
/-/ Mi ro sław Le wic ki

Pre zes
/-/ Ka zi mierz Ku beł 
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Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na, Ko mi sja Roz jem cza, dział -
kow cy, Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ja na Ki liń -
skie go w Ole śni cy, przy łą cza my się do ogól no pol skie go
pro te stu władz i człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców wo bec wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją 6-ciu za pi sów Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 
2005 r. do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zło żo ne go przez
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Pro te stu je my prze ciw pró bie osła bie nia, a w kon se -
kwen cji po zba wie nia nas, dział kow ców, pra wa do użyt -
ko wa nia dzia łek oraz do znaj du ją ce go się tam na sze go

ma jąt ku. Stwier dza my, że usta wa o ROD stoi na stra ży
praw dział kow ców i bar dzo do brze funk cjo nu je w struk -
tu rach Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie do strze ga -
my żad nej po trze by do ko ny wa nia w niej zmian, 
a szcze gól nie ta kich, któ re szko dzi ły by dział kow com 
i Związ ko wi.

Je ste śmy or ga ni za cją po za rzą do wą, sa mo rząd ną i ta ką
chce my po zo stać. Dla te go ocze ku je my, że mą drość Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go po dzie li na sze sta no wi sko i po -
zwo li nam funk cjo no wać w ta kim sta nie, ja kim je ste śmy
obec nie.

Pre zes Za rzą du 
/-/ Zdzi sła wa Kra ko wiak 

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD im. J. Ki liń skie go w Ole śni cy

Ole śni ca, 15 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Związ ko wiec” we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

STA NO WI SKO
w spra wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

do ty czą ce go Usta wy o ROD

Człon ko wie Za rzą du i Ko mi sji Sta tu to wych ROD
„Związ ko wiec” we Wro cła wiu wy ra ża ją głę bo kie ubo le -
wa nie i sta now czy sprze ciw wo bec ko lej nych prób za kwe -
stio no wa nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział-
ko wych. Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go RP jest bar dzo ha nieb nie krzyw dzą cy dla nas dział kow -
ców, człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Stwier dza my, że obec na usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r.
do brze funk cjo nu je w ob ro cie praw nym, nie do strze gal ny
żad nej po trze by do ko ny wa nia w niej zmian, a zwłasz cza

ta kich, któ re szko dzą nam dział kow com i związ ko wi.
Ape lu je my do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od -
rzu ce nie zgło szo ne go wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go w ca ło ści. Je ste śmy or ga ni za cją po za rzą do -
wą, sa mo rząd ną i ta ką chce my po zo stać.

Dla te go ocze ku je my, że mą drość Try bu na łu po dzie li
sta no wi sko dział kow ców w więk szo ści eme ry tów i po -
zwo li nam funk cjo no wać w sta nie, a mo że lep szym, w ja -
kim obec nie je ste śmy.

Z po wa ża niem 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Jo an na Wilk

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Ewald Ba stek 

Pre zes Za rzą du 
/-/ Jan Her cer

Wro cław, 10 wrze śnia 2010 r.

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Gar ni zo no wy” w Kro śnie Od rzań skim

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Gar ni zo no -
wy” w Kro śnie Od rzań skim wraz z Ko mi sją Re wi zyj na,
Ko mi sją Roz jem czą i człon ka mi ro dzin ne go ogro du dział -

ko we go zwra ca ją się o za cho wa nie w nie zmie nio nej tre -
ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku.
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- Dział kow cy z wiel kim za do wo le niem przy ję li treść
przy ję tej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z
dnia 8 lip ca 2005 ro ku, dzię ki któ rej mo gą się roz wi jać i
kon ty nu ować tra dy cje ru chu ogrod ni cze go w Pol sce, któ -
re są w Eu ro pie zna ne i po da wa ne ja ko przy kład do na -
śla do wa nia,

– usta wa nie tyl ko da je nam przy wi le je, ale przede
wszyst kim re gu lu je po rzą dek praw ny oraz ure gu lo wa ła
wszyst kie spra wy zwią za ne z dział kow ca mi,

– je ste śmy dum ni, że ja ko or ga ni za cja spo łecz na wno si -
my tak wiel ki wkład w roz wój śro do wi ska przy rod ni cze -
go, czy ni my to przy na kła dzie wła snych środ ków
fi nan so wych i pra cy,

– nie sto imy na prze szko dzie roz wo jo wi miast, ale pra -

gnie my aby nas w spo sób po sza no wa ny trak to wa no,
– nie zga dza my się, aby in te re sy ma łej gru py by ły

przed kła da ne nad in te re sy mi lio no wej or ga ni za cji,
– je ste śmy prze ciw ni, aby z po żyt ków na szej pra cy ko -

rzy sta no w spo sób roz bój ni czy,
– nie zga dza my się z po dzia łem ogro du, aby w ra mach

struk tu ral nych ogro du rów nież, funk cjo no wa ła i ko rzy sta -
ła z ma jąt ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dru ga or -
ga ni za cja spo łecz na,

– ja ko dział kow cy człon ko wie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców wy ra ża my obu rze nie i sprze ciw na dzia ła -
nia sto wa rzy szeń skie ro wa nych do roz bi cia jed no ści w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych po przez wy ko rzy sta nie
naj wyż szych or ga nów pań stwo wych.

/-/ 51 pod pi sów dział kow ców 

UZA SAD NIE NIE:

Kro sno Od rzań skie, 16 wrze śnia 2010 r.

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Zgo da” w Jelcz -La sko wi cach

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go RP
Prof. Dr hab. Lech Gar doc ki
Sąd Naj wyż szy RP
War sza wa

STA NO WI SKO
Za rząd ROD „Zgo da” wraz z Ko mi sja mi PZD w Jel czu -La sko wi cach 

z dnia 12 kwiet nia 2010 r. 
w spra wie za gro żeń praw dział kow ców, ogro dów i Związ ku spo wo do wa nych zło że niem przez 

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

Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców ROD „Zgo -
da” wraz z Ko mi sja mi w Jel czu-La sko wi cach wy ra żą
ogrom ne za nie po ko je nie zło że niem przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go RP wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
o uzna nie za nie zgod ne z Kon sty tu cją nie któ rych prze pi -
sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Wno sząc za strze że nia aż do sze ściu prze pi sów usta wy 
o ROD pró bu je spa ra li żo wać dzia łal ność or ga nów PZD
w ogro dach, ode brać pra wa do sa mo rzą do wej dzia łal no -
ści, do nie za leż no ści, po zba wić pra wa dział kow ców i Or -
ga ni za cji do wła sno ści ma jąt ku zgro ma dzo ne go przez la ta
na dział kach i w ogro dzie, dez or ga ni zu jąc dzia łal ność

Związ ku wpro wa dza jąc stan nie pew no ści, co do sta bil no -
ści praw dział kow ców i ogro dów.

Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP na le ży uznać
za nie prze my śla ny, nie ma ją cy zna jo mo ści za sad i praw,
któ rym kie ru je się na sza spo łecz na or ga ni za cja Pol ski
Zwią zek Dział kow ców.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zgo da”
wraz z Ko mi sja mi Sta tu to wy mi i Pro ble mo wy mi w Jel -
czu -La sko wi cach bro niąc praw dział kow ców zwra ca się
więc do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o na tych -
mia sto we wy co fa nie wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go. 

Pre zes ROD
/-/ Wła dy sła wa Lech
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Człon ko wie Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej oraz Roz jem -
czej wy stę pu jąc w imie niu wszyst kich dział kow ców na -
sze go ogro du przy łą cza ją się do ogól no pol skie go pro te stu
władz i człon ków PZD wo bec wnio sku Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o nie zgod no ści
sze ściu za pi sów Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pro te stu je my prze ciw pró bie po zba wie nia nas pra wa do
użyt ko wa nia przez nas dzia łek oraz znaj du ją ce go się na
nich na sze go ma jąt ku, prze ciw dą że niu do ode bra nia

dział kow com pra wa do sa mo rząd no ści i sa mo dziel no ści.
Ape lu je my o usza no wa nie gwa ran to wa nych praw 

o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. kil ku set ty siąc om pol skich
dział kow ców w prze wa ża ją cej licz bie ren ci stów i eme ry -
tów.

Je ste śmy prze świad cze ni, że opi nia Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go nie pod wa ży fun da men tal nych za sad usta wy o
ROD i eks pan syw ny lob bing de we lo per ski nie za trium fu -
je nad usta bi li zo wa ną sy tu acją se tek ty się cy dział kow ców. 

Z po wa ża niem

Pre zes ROD
/-/ 

/-/ 103 pod pi sy dział kow ców

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „ZNTK Ko le jarz” z Oła wy 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

Oła wa, 17 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Wan da” w Ża rach 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wan da” 
w Ża rach wspól nie z człon ka mi Ko mi sji Re wi zyj nej i Ko -
mi sji Roz jem czej oraz uczest ni cy ob cho dów Dnia Dział -
kow ca zgro ma dze ni na co rocz nych ob cho dach Świę ta
Plo nów „Do żyn ki” ob cho dzo ne od wie ków przez na szych
oj ców, któ rych pol ską tra dy cją jest po dzię ko wa nie za plo -
ny upra wia ne w na szych skrom nych ogro dach dział ko -
wych oraz wy po czyn ku na ło nie na tu ry z da la od
be to no wych blo ków i ha ła su mo to ry za cyj ne go nas i na -
szych dzie ci i wnu ków. 

Uczest ni cy ob cho dów Świę ta Pio nów po za po zna niu się
z wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 22 lu te go 2010 r. skie ro wa ne -

go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie waż -
no ści sze ściu ar ty ku łów na szej usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, kry tycz nie oce nia ją nie tyl ko pod -
ję tą ini cja ty wę, wy stą pie nia z wnio skiem do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, ale rów nież je go me ry to rycz ną stro nę.

Do ma ga my się, aby po zo sta wić na szą Usta wę z dnia 
8 lip ca 2005 r. w do tych cza so wym kształ cie, któ rej za pi -
sy gwa ran tu ją dział kow com ich pra wa na by te przez dzie -
się cio le cia oraz spo koj ne i bez piecz ne upra wia nie dzia łek.
Dla wie lu eme ry tów i bez ro bot nych jest wy po czyn kiem 
i uzu peł nie niem skrom ne go bu dże tu do mo we go z bra ku
miejsc pra cy.

/-/ 27 uczest ni ków ob cho dów

Ża ry, 11 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Ci cha Do li na” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Człon ków ROD „Ci cha Do li na” w spra wie za skar że nia za pi sów Usta wy o ROD

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ci cha Do li -
na”, Ko mi sja Re wi zyj na, jak i Roz jem cza, po za po zna niu
się z pro jek tem zmian sze ściu za pi sów usta wy o ROD 

z 8 lip ca 2005 r. przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, nie
zga dza się z za rzu ta mi za war ty mi we wnio sku. Wnio sek
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ten pod wa ża naj waż niej sze za pi sy dla dział kow ców i ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych zrze szo nych w PZD. 

Usta wa ta do brze funk cjo nu je w ogro dach. Dział kow cy
są bar dzo waż nym ele men tem pol skie go spo łe czeń stwa,
chcą przy na le żeć do PZD, któ ry jest gwa ran tem ist nie nia
ogro dów dział ko wych. Dzi wi nas, że ja ko by ma ją tek na
dział ce miał by być wła sno ścią gmi ny lub Skar bu Pań stwa.

Ape lu je my do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o

od rzu ce nie zgło szo ne go wnio sku przez Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go w ca ło ści. Je ste śmy or ga ni za cją
po za rzą do wą, i ta ką chce my po zo stać. Jak dłu go, my
dział kow cy bę dzie my stra sze ni po zba wie nia nas na szych
ogro dów i oa zy spo ko ju na sta rość. Ape lu je my go rą co o
usza no wa nie praw gwa ran to wa nych usta wą kil ku set ty -
się cy pol skich dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes ROD
/-/ Kry sty na Przy chod na

/-/ 60 pod pi sów dział kow cówWro cław, 13 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD im. Ko cha now skie go w Gdy ni

Sza now ny Pan dr Boh dan Zdzien nic ki 
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ko cha -

now skie go w Gdy ni -Wi to mi no wraz z Ko mi sją Re wi zyj -
ną ROD i Ko mi sją Roz jem czą ROD zwra ca ją się do
Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od mó wie nie roz -
pa try wa nia wnio sków skie ro wa nych przez Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w War sza wie i Wo je wódz ki
Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Bia łym sto ku, pod wa ża ją cych
Kon sty tu cyj ność łącz nie sied miu ar ty ku łów Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 ro ku. Zwra ca -
my się do Pa na, bo uzna je my, że Try bu nał nie do pu ści do
li kwi da cji na szej spo łecz nej or ga ni za cji, li kwi da cji ru chu
ogrod nic twa dział ko we go ist nie ją ce go na zie miach pol -
skich od po nad 100 lat.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych li czy so -
bie za le d wie 5 lat i w tym cza sie zdo by ła so bie uzna nie
nie tyl ko wśród dział kow ców – człon ków PZD, ale rów -
nież, co mu si my pod kre ślić wśród sa mo rzą dow ców.

Obo wią zu ją ca usta wa spraw dzi ła się w co dzien nym ży -
ciu i do brze słu ży dział kow com, ogro dom i na sze mu
Związ ko wi, ale tak że lo kal nym spo łecz no ściom na szych
miast.

Pro po zy cje za war te we wnio skach zmie rza ją wprost do
po zba wie nia pol skich dział kow ców obro ny praw nej wy -
ko ny wa nej god nie przez Kra jo wą Ra dę PZD.

Nie ta kich po my słów ocze ku je my od wła dzy są dow ni -
czej w Pol sce.

Chce my i zro bi my wszyst ko, co w na szej mo cy, by za -
cho wać ogro dy dział ko we, bo je bu do wa li śmy, utrzy mu -
je my i ni mi za rzą dza my.

Licz ne pro te sty kie ro wa ne nie tyl ko do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go świad czą o jed no myśl nej ne ga tyw nej opi nii
dział kow ców w spra wie tych wnio sków kwe stio nu ją cych
kon sty tu cyj ność sied miu ar ty ku łów na szej Usta wy.

Dział kow cy, człon ko wie pol skie go spo łe czeń stwa wie -
dzą naj le piej, co jest dla nas do bre. Je ste śmy za do wo le ni
z usta wy, któ ra chro ni na sze in te re sy, więc nie ro zu mie my,
po co or ga ny wła dzy są dow ni czej chcą na si łę nas uszczę -
śli wiać.

Ape lu je my do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o roz sąd ne dzia ła nie i czy nie nie dla mi lio no wej rze szy
dział kow ców rze czy do brych, a nie li kwi da cji na szych
Ogro dów i na sze go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z dział ko wym po zdro wie niem
Z upo waż nie nia człon ków sta tu to wych or ga nów ROD

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Le onard Pół gę sek

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD 
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/

Gdy nia, 24 sierp nia 2010 r. 
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Za rząd oraz Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi sja Roz jem cza
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Po la na Po po wic ka”
we Wro cła wiu wy ra ża ją zde cy do wa ny sprze ciw wszel kim
pró bom uchy le nia lub wpro wa dze nia zmian w ar ty ku łach
usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. wy mie nio nych w/w
wnio sku.

Usta wa ta jest gwa ran tem po rząd ku praw ne go w ogro -
dach dział ko wych. Przez pod kre śle nie funk cji ogro dów
dział ko wych w urba ni sty ce i eko sys te mie miast i gmin
mo że w spo sób sku tecz ny bro nić in te re sów dział kow ców
i do brze słu żyć ru cho wi dział ko we mu w Pol sce i or ga ni -
za cjom sku pia ją cym dział kow ców. Rów no cze śnie usta wa
ta za bez pie cza in te re sy ogól ne spo łecz no ści lo kal nej i da -

je gmi nom moż li wość prze pro wa dze nia in we sty cji pu -
blicz nych.

Kwe stio no wa ne przez Pierw sze go Pre ze sa SN ar ty ku ły
usta wy są fun da men tal ne dla ogrod nic twa dział ko we go.
Zmia ny w ich za pi sach spo wo du ją ogra ni cze nia w funk -
cjo no wa niu ogro dów dział ko wych w Pol sce a mo że 
w przy szło ści li kwi da cję sa mo rząd ne go i sa mo fi nan su ją -
ce go się Pol skie go Związ ku Dział kow ców i prze ję cia wła -
sno ści dział kow ców i ma jąt ku PZD wy pra co wa ne go przez
i za środ ki wie lu po ko leń pol skich dział kow ców.

Zwra ca my się z ape lem do Pa nów Sę dziów TK o od -
rzu ce nie w ca ło ści wnio sku I Pre ze sa SN.

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Po la na Po po wic ka” z Wro cła wia

STA NO WI SKO
ROD „Po la na Po po wic ka”

w spra wie wnio sku zło żo ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie Kon sty tu cyj no ści 
nie któ rych prze pi sów Usta wy o ROD

Za rząd ROD 
/-/

Ko mi sja Re wi zyj na 
/-/

Ko mi sja Roz jem cza
/-/

Wro cław, 15 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Kre so wiak” w Gu bi nie

STA NO WI SKO
Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej, Ko mi sji Roz jem czej ROD

„Kre so wiak” w Gu bi nie

Za rząd, Ko mi sja Roz jem cza, Ko mi sja Re wi zyj na ROD
„Kre so wiak” w Gu bi nie po za po zna niu się z pi smem 
I Pre ze sa Sądu Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją 6 art. Usta -
wy o ROD z 2005 r., wy ra ża zdzi wie nie tym wy stą-
pie niem Pa na Pre ze sa do Try bu na łu.

Usta wa o ROD – funk cjo nu je już od 5 lat i py ta my Pa -
na Pre ze sa jak to jest, że ta ką usta wę przy jął Sejm RP.

My je ste śmy prze ko na ni, że jest to ra czej po gląd po li -

tycz ny, a nie praw ny. Dla nas nie ule ga wąt pli wo ści, że
cho dzi o do bra nie się do na szej wła sno ści, ja ką po sia da my
na dział kach oraz do grun tów i znisz cze nia ogrod nic twa 
w Pol sce.

Bę dzie my bro nić na szej do brej Usta wy i na sze go
Związ ku, któ ry do brze słu ży nam i bro ni na szych praw.

By ło by nam mi ło, aby Pan Pre zes wy co fał swój 
wnio sek.

/-/ 26 pod pi sów dział kow ców 

Pre zes Za rzą du 
/-/ Woj ciech Bia łek

Se kre tarz 
/-/ Ire na Le śniew ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Kry sty na Pacz ka

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Wła dy sła wa Gło wa czew ska 

Gu bin, 28 sierp nia 2010 r.
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Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na, Ko mi sja Roz jem cza oraz
dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „No wy
Świat” w Kłodz ku, ze bra ni na do żyn kach, z oka zji 60-le -
cia ist nie nia ogro du, skła da ją pro test prze ciw ko wy stą pie -
niu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku o stwier-

dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze re gu za pi sów usta -
wy o ROD. Przy ję ta przez Sejm usta wa o ROD z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku do brze funk cjo nu je, chro ni praw dział -
ko wi czów i za bez pie cza, zwłasz cza eme ry tom i ren ci -
stom, miej sce spo koj ne go wy po czyn ku.

/-/ 51 pod pi sów

Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „No wy Świat” w Kłodz ku

Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Dr Bog dan Zdzien nic ki 
War sza wa

Kłodz ko, 11 wrze śnia 2010 r. 

Pre ze si Za rzą dów ROD, Ko mi sji Roz jem czych PZD okrę gu Wro cław skie go

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

PRO TEST
Sta no wi sko Pre ze sów Za rzą dów ROD i prze wod ni czą cych Ko mi sji Roz jem czych PZD 

Okrę gu Wro cław skie go

My dzia ła cze spo łecz ni PZD ze bra ni w dniu 11 wrze -
śnia 2010 r. na szko le niu w Okrę go wym Za rzą dzie PZD
we Wro cła wiu wy ra ża my pro test prze ciw ko wnio sko wi
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, o stwier dze niu nie zgod no ści
z Kon sty tu cja RP sze ściu ar ty ku łów usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r., o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

W oce nie na szej i mi lio no wej rze szy człon ków PZD
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest do bra. W
opar ciu o nią do brze funk cjo nu ją na sze ogro dy w ca łej
Pol sce. Gwa ran tu je ona dział kow com wła sność na sa dzeń
i obiek tów in we sty cyj nych znaj du ją cych się na dział kach,
a po wsta łych kosz tem na kła dów pra cy i pie nię dzy dział -
kow ców. Gwa ran tu je rów nież otrzy ma nie no we go te re nu
na od two rze nie ogro du w przy pad ku je go li kwi da cji oraz
od szko do wań dla dział kow ców za po zo sta wio ne na dział -
ce na sa dze nia i in we sty cje po wsta łe ich kosz tem. Jest to
de mo kra tycz na usta wa nie po zwa la ją ca na krzyw dze nie
naj uboż szej war stwy spo łe czeń stwa.

Dla nas eme ry tów i ren ci stów, rów nież bez ro bot nych
upra wia nie ogród ka speł nia bar dzo waż ną ro lę. Po pra wia -

my w ten spo sób na sze skrom ne wa run ki ży cio we. Po -
zwa la nam rów nież na czyn ny wy po czy nek na ło nie na tu -
ry gdyż na in ny lep szy ro dzaj wy po czyn ku nas po pro stu
nie stać. Dla wie lu z nas ogród dział ko wy jest je dy nym
osią gnię ciem ca łe go ży cia i od bie ra nie nam te go mi ni -
mum w ostat nich la tach na sze go ży cia jest po pro stu nie -
go dzi we.

W na szym prze ko na niu wnio sek Pierw sze go Pre ze sa
SN zmie rza do dez or ga ni za cji i uni ce stwie nia na sze go
Związ ku, aby uła twić prze ję cie na szych ogro dów na ce le
ko mer cyj ne, któ re po zwo lą na dal sze bo ga ce nie się lu dzi
już wy star cza ją co bo ga tych. Zmar no wa nie stu let niej tra -
dy cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i do rob ku mi lio -
no wej rze szy naj uboż szej czę ści spo łe czeń stwa jest
nie de mo kra tycz ne, nie mo ral ne i wy so ko na gan ne. Nie ta -
ką wła dze so bie wy bie ra li śmy i nie na ta ka wła dze bę dzie -
my w przy szło ści gło so wać.

Ape lu je my do cie szą ce go się w spo łe czeń stwie naj wyż -
szym au to ry te tem, Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o życz li we
po trak to wa nie na sze go pro te stu i od da le nie wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa SN ja ko nie uza sad nio ne go.

/-/ 24 pod pi sy

Wro cław, 11 wrze śnia 2010 r.
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Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ma rii Ko nop nic -
kiej w Su wał kach, wy ra ża ją swo je za nie po ko je nie skie ro -
wa nym wnio skiem o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon s-
ty tu cją RP za pi sów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku przez Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Wnio sek ten po strze ga my ja ko za gro że nie dla ist nie nia
ogro dów. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest
po trzeb na. Wy pra co wa na przez la ta re gu lu je wszyst kie

kwe stie zwią za ne z ru chem ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce . Po zwa la nam, eme ry tom na ich spo koj ne upra -
wia nie, czyn ny wy po czy nek i re laks. Jest ona na ra ża na na
cią głe ata ki, gdzie po 5 la tach po raz ko lej ny usi łu je się 
ją zmie nić.

Wy ra ża my prze ko na nie, że obec na Usta wa z 8 lip ca
2005 ro ku o ROD jest do bra i nie ma po trze by do ko ny -
wa nia w niej zmian, dla te go ape lu je my do Sę dziów Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio sku Pier-
w sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zmia nę tej usta wy.

Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi sja Roz jem cza ROD im. M. Ko nop nic kiej z Su wałk

STA NO WI SKO
Ko mi sji Re wi zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej ROD im. Ma rii Ko nop nic kiej w Su wał kach 

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o zba da nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Ta de usz Ko tar ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ewa Kon stan ty no wicz

Su wał ki, 6 paź dzier ni ka 2010 r. 

Ko mi sja Re wi zyj na, Roz jem cza ROD „Od po czy nek” we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa 

STA NO WI SKO
Ko mi sji Re wi zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej ROD „Od po czy nek” we Wro cła wiu

Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi sja Roz jem cza Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Od po czy nek” we Wro cła wiu po
za po zna niu się z 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 stwier -
dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów
Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip -
ca 2005 r.

Szcze gól na ini cja ty wa Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go RP prof. Le cha Gar doc kie go bu dzi zdzi wie nie
i jest po waż nym za gro że niem praw dział kow ców oraz dal -
sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ca łe go
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Ko lej ny atak
tym ra zem fir mo wa ny przez wy so kie go ran gą przed sta -
wi cie la wła dzy są dow ni czej skie ro wa ny jest do człon ków
mi lio no wej spo łecz nej or ga ni za cji, sa mo rząd nej, sa mo -
dziel nej i co war to pod kre ślić po za rzą do wej.

Po li tycz na ma ni fe sta cja nie chę ci wo bec Pol skie go
Związ ku Dział kow ców jest że nu ją ca. Od no si my wra że -
nie, że ce lem te go ata ku i in nych w ostat nich cza sach jest

osła bie nie a na wet roz bi cie jed no ści na sze go Związ ku 
– wy eli mi no wać nasz or gan przed sta wi ciel ski przez co po -
zba wić moż li wo ści sku tecz nej obro ny nas dział kow ców 
i na szych ogro dów. Wszyst ko tyl ko po to by móc bez opo -
ru się gnąć po te re ny użyt ko wa ne przez na sze ogro dy na
ce le ko mer cyj ne i de we lo per skie. Pierw szy Pre zes Są du
Naj wyż sze go RP nie bierze pod uwa gę gło sów 619.000
dział kow ców w obro nie na szej usta wy, kie ro wa nych do
wła dzy usta wo daw czej i wy ko naw czej na sze go kra ju. 

W sy tu acji fron tal ne go ata ku na PZD nic mo że my prze -
cho dzić obo jęt nie wo bec jaw ne go za ma chu na na szą spo -
łecz ną or ga ni za cję, na na sze gwa ran to wa ne pra wa na by te,
na na szą wła sność chro nio ną za pi sa mi Kon sty tu cji RP i
na pra wo spo łecz no ści dział ko wej do zaj mo wa nych te re -
nów przez ogro dy.

Zwra ca my się za tem do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go o od rzu ce nie w ca ło ści spo łecz nie szko dli we go
wnio sku jaw nie go dzą ce go w in te re sy człon ków pol skie -
go spo łe czeń stwa.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Ry szard Czu ba

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Sta ni sław Try bu sie wicz 
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Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Zdro wie” 
w Ole śni cy w imie niu człon ków w/w ko mi sji wy ra ża
sprze ciw prze ciw ko wnio sko wi zło żo ne mu przez Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry kwe stio nu je art.
10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2 art. 30 i art. 31 usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Uwa ża my, że war to do ce nić to, iż PZD wy rę cza pań -
stwo w or ga ni zo wa niu wy po czyn ku i re kre acji dla wie lu

lu dzi. Usta wa w do tych cza so wym kształ cie speł nia na sze
ocze ki wa nia, a dział kow cy nie wi dzą po wo du ani po trze -
by by ją zmie niać.

Zwra ca my się, za tem do Pre ze sa z ape lem o wy co fa nie
z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku o zmia nę usta wy 
o ROD i po zo sta wie nie jej w nie zmie nio nej, do tych cza so -
wej tre ści.

Z po wa ża niem

Ko mi sja Re wi zyj na, Roz jem cza ROD „Zdro wie” w Ole śni cy

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

PRO TEST

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Da nu ta Ku bic ka

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Jó zef Mro zek 

Ole śni ca, 16 wrze śnia 2010 r. 

Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Ni skie Łą ki” w Mi li czu

Do Biu ra 
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
War sza wa

Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ni skie
Łą ki” w Mi li czu, włą cza się do pro te stu w obro nie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, bę dą cej gwa ran tem
praw dział kow ców o ist nie nie i roz wój ogro dów.

Jed no cze śnie Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi sja Roz jem cza
pra gnie wspól nie wal czyć o za cho wa nie na szej tra dy cji
po sia da nia dzia łek i ogro dów, o za cho wa nie na szej nie za -
leż no ści i sa mo rząd no ści.

Ja ko Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza stwier dza my, iż

to od nas wszyst kich za le ży, czy na sze dzie ci i wnu ki bę -
dą mia ły gdzie wy po czy wać i wy cho wy wać na stęp ne po -
ko le nia Po la ków.

Dział ka słu ży użyt kow ni kom i ich ro dzi nom do wy po -
czyn ku oraz za pew nia moż li wość pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych (upra wa wa rzyw i owo ców na swo je po trze -
by). Speł nia rów nież funk cję re kre acyj ną i pro duk cyj ną. Nie -
jed no krot nie plo ny po zy ska ne z upraw ogrod ni czych są
je dy nym źró dłem utrzy ma nia ro dzi ny, eme ry ta czy ren ci sty.

Prze wod ni czą ca KR
/-/ Ja dwi ga Ko rze niow ska

Prze wod ni czą ca K. Roz jem czej
/-/ Ja dwi ga Grzel czak 

Człon ko wie KR
/-/ Te re sa Fle szar

/-/ Ja cek Ostry charz

Człon ko wie K. Roz jem czej
/-/ Ma ria Ple wa

/-/ Ma rek Ksią żek 

Milcz, 15 wrze śnia 2010 r. 
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Za rząd i dział kow cy ROD im. J. Sło wac kie go w Zie lo -
nej Gó rze wspie ra ją dzia ła nia usta lo ne przez Kra jo wa Ra -
dę PZD i so li da ry zu ją się z ogrom ną rze szą dział kow ców
na te re nie na sze go kra ju. Sprze ci wia my się nisz cze niu
wie lo let nie go do rob ku. Do tych cza so we pra wo gwa ran tu -
je ist nie nie ogrod nic twa dział ko we go i za pew nia naj uboż -
szej gru pie spo łecz nej re kre ację i re ha bi li ta cję. Na sze
Pań stwo nie za pew nia lu dziom star szym na le ży tej opie ki
zdro wot nej.

Nie ro zu mie my dla cze go nisz czy się to co do brze
spraw dzi ło się przez dzie się cio le cia. Prze cież my dział -
kow cy nie ko rzy sta my z do ta cji pań stwa Je ste śmy or ga ni -
za cją nie za leż ną i do brze funk cjo nu ją cą.

Nasz ogród ist nie je od 1962 ro ku, prze cież nie był za ło -
żo ny na „dzi ko”, ktoś mu siał wy ra zić zgo dę na za ło że nie
ogro dów, dla cze go przy szło nam żyć w cza sach, w któ -
rych są za ku sy na ich li kwi da cję.

Ogrod nic two dział ko we w Eu ro pie i w Pol sce po sia da
po nad 100 let nią tra dy cję. Jak więc w oce nie Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go ma się to do za gad nie nia obec -

na Kon sty tu cja RP, rze ko mo jed na z naj bar dziej de mo kra -
tycz nych. Cel te go Pa na jest aż nad to wi docz ny, cał ko wi -
cie zli kwi do wać ROD. Na sza dział ko wa spo łecz ność
do ma ga się wy ja śnie nia kto jest ini cja to rem tej „ak cji” 
i kto fi nan su je?

Uwa ża my, że po li ty cy po win ni zwró cić uwa gę na
uprzy wi le jo wa ne gru py spo łecz ne, któ rym na le ża ło by
ode brać przy wi le je. Jed nak ła twiej za jąć się gru pą spo -
łecz ną, któ ra jest sła ba -ren ci sta mi i eme ry ta mi i „umi lić
im ży cie”. Dział ka jest mo to rem na sze go ży cia, tu taj jest
nasz ośro dek wcza so wy. Nie pro si my po li ty ków o jał muż -
nę. W tym kra ju prze pra co wa li śmy wie le lat, za to ma my
go do we eme ry tu ry. Uwa ża my, że wnio sek I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go jest nie zgod ny z Kon sty tu cją RP. Ape lu je my
o po zo sta wie nie obec nie obo wią zu ją cej usta wy do ty czą -
cej ogro dów dział ko wych, po zwa la jąc dział kow com upra -
wiać swo je dział ki w spo ko ju. In te gru je my się i po pie-
ra my wszyst kie dzia ła nia zmie rza ją ce do za cho wa nia do -
rob ku na szej or ga ni za cji.

W za łą cze niu prze sy ła my pod pi sy dział kow ców z na -
sze go ogro du 

/-/ 256 pod pi sów dział kow ców

Za rząd, Dział kow cy ROD im. J. Sło wac kie go z Zie lo nej Gó ry

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa 

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD im. J. Sło wac kie go w Zie lo nej Gó rze

w obro nie Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku

Zie lo na Gó ra, 7 paź dzier ni ka 2010 r. 

Za rząd, Dział kow cy ROD „Od ra” w Brze gu Dol nym

Pan
Dr Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

Dział kow cy i Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Od ra” w Brze gu Dol nym (dol no ślą skie) z nie do wie rza -
niem przy ję li in for ma cję o za kwe stio no wa niu sześć ar ty -
ku łów Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 2005 r. do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Pa nie Pre ze sie dział kow cy i za rząd na sze go ogro du
uwa ża ją, że jest to ko lej ny za mach na nas dział ko wi czów
i nasz Zwią zek.

Pa nie Pre ze sie, dział kow cy to lu dzie, któ rzy pro wa dzą
swo je dział ki z po ko le nia na po ko le nia. Wszel kie urzą -
dze nia i na sa dze nia na dział kach to dzie ło na szych rąk, to
na kła dy fi nan so we dla urzą dze nia tej na szej jak że wy ma -
rzo nej „oa zy spo ko ju i od po czyn ku”. To miej sce „do ro -
bie nia” do na szych mar nych pen sji, rent i eme ry tur. Dla
mi lio nów dział ko wi czów to ra dość da nia cze goś dla „Mat -
ki Zie mi”.

Za Za rząd ROD
/-/ Jó zef Ku zmiń ski

Brzeg Dol ny, 8 sierp nia 2010 r.
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Dział kow cy i Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Od ra” w Brze gu Dol nym (dol no ślą skie) z nie do wie rza -
niem przy ję li in for ma cję o za skar że niu przez Pa na 6 klu -
czo wych ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 2005 r. do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Pa nie Pre ze sie swą de cy zją chce Pan po zba wić nas
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców praw do
grun tu ogro du i na szych dzia łek do na szej wła sno ści, czy -
li te go wszyst kie go co wła sny mi rę ka mi, na kła dem kosz -
tów i sił bu do wa li śmy przez ca łe la ta. Pa nie Pre ze sie,

dział kow cy to lu dzie któ rzy pro wa dzą swo je dział ki z po -
ko le nia na po ko le nie, dla wie lu z nich jest to do dat ko we
źró dło „do ro bie nia” do tych mar nych pen sji, rent i eme ry -
tu ry. Pa nie Pre ze sie Pan swo ją de cy zją chce po zba wić nas
lu dzi pra cy, eme ry tów, ren ci stów tej ra do ści, któ ra wy ni -
ka z upra wy „Mat ki Zie mi”. My dział kow cy dla ta kie go
sta no wi ska mó wi my gło śno „NIE”. Ma my na dzie ję, że
Pan wy co fa swój wnio sek, dla do bra wie lu mi lio nów
człon ków na sze go związ ku.

Za za rząd
/-/ Jó zef Ku zmin ski

Pan
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
Rzecz po spo li tej Pol skiej 
Prof. dr hab. Lech Gar doc ki

Brzeg Dol ny, 8 sierp nia 2010 r.

Za rząd, Dział kow cy ROD „Ka li na” we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

Za rząd i ogół dział kow ców ROD „Ka li na” we Wro cła -
wiu, ul. Wia duk to wa, pro te stu je prze ciw zło że niu przez 
I -ego Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku o za kwe stio -
no wa nie art. 10 ust. o ROD, któ re go treść po wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dn. 9 grud nia 2008 r. zo sta ła
za wę żo na do grun tów Skar bu Pań stwa w za kre sie ich
prze ka za nia pod za ło że nia no we go ogro du.

Obec nie ist nie ją ca or ga ni za cja dział kow ców Pol ski
Zwią zek Dział kow ców spraw nie i w de mo kra tycz ny spo -
sób funk cjo nu je od lat, słu ży lu dziom tak tym star szym,
któ rzy bu do wa li ten kraj, jak i mło dym, któ rzy te raz po
cięż kiej pra cy chcą mieć gdzie spę dzić czas wol ny. Dla te -
go wszy scy ma my już dość tych cią głych ata ków na Zwią -
zek i dą że nie do je go roz bi cia. Ta ki w re zul ta cie jest cel,
o ja ki za bie ga I -wszy Pre zes Są du Naj wyż sze go. To pro -
wa dzi do zni we cze nia ca łe go do rob ku tej or ga ni za cji.

Opo wia da my się za nie na ru szal no ścią prze pi sów usta -
wy o ROD. Zwią zek jest osto ją i gwa ran tem ist nie nia na -
szych ogro dów.

Za kwe stio no wa niem art. 15 ust. 2 o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, któ ry sta no wi, że to wszyst ko, co jest
na dział ce - na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty – jest wła -
sno ścią dział kow ca, jest nie zro zu mia łe. Tyl ko dział ko -

wiec, ja ko wła ści ciel na sa dzeń i obiek tów ma pra wo ni mi
dys po no wać zgod nie ze swo ją wo lą i po bie rać na leż ne mu
od szko do wa nie. Kwe stio nu jąc ten za pis wy rzą dza się
ogrom ną krzyw dę użyt kow ni kom dzia łek w ROD.

Kwe stio no wa nie art. 30 usta wy, jest co naj mniej dziw -
ne, gdyż w za rzą dza niu ogro da mi dział ko wy mi, wszy scy
człon ko wie Związ ku ma ją rów ne pra wa jak i obo wiąz ki 
i mo gą z nich ko rzy stać we dle swo jej wo li, ale zgod nie 
z prze pi sa mi sta tu to wy mi PZD. Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców funk cjo nu je po dob nie jak in ne Związ ki Dział -
kow ców w pań stwach Unii Eu ro pej skiej, jak rów nież in ne
or ga ni za cje kra jo we.

Nie moż na się zgo dzić z pró bą kwe stio no wa nia art. 31
ust. o ROD, od bie ra jąc pra wo PZD do przy dzia łu dzia łek.
PZD, ja ko sa mo dziel na i spo łecz na or ga ni za cja ma peł ne
pra wo i obo wią zek wy ko ny wa nia sta tu to wych po win no -
ści. Sys tem za rzą dza nia ROD spraw dził się już w okre sie
mię dzy wo jen nym i na are nie mię dzy na ro do wej.

Je ste śmy dział kow ca mi od kil ku dzie się ciu lat i je ste śmy
prze ko nani, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny od da li wnio sek 
I -ego Pre ze sa Sa du Naj wyż sze go o nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją RP kwe stio no wa nych prze pi sów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

Pre zes Za rzą du
/-/ Ze non Wi tuc ki
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So li da ry zu jąc się ze sta no wi skiem Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w spra wie obro ny usta wy o ROD, ogro dów
dział ko wych i PZD - Za rząd ROD „Na Po la nie” w Zie lo -
nej Gó rze – w imie niu wszyst kich użyt kow ni ków w na -
szym Ogro dzie, jak rów nież Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz -
jem czej – do łą cza się do ak cji zde cy do wa ne go po par cia
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i jed no cze sne go sprze ci wu wszel kim pró -
bom jej uchy le nia lub zmian.

Nasz Ogród jest jed nym z naj mniej szych ogro dów ro -
dzin nych na te re nach wo je wódz twa lu bu skie go, gdyż li -
czy so bie 68 dzia łek na te re nie ok. 2 hek ta rów, po ło żo nych
w środ ku la su, gdzie kie dyś by ła dzi ka po la na.

Te ren ten po nad 30 lat te mu zo stał za go spo da ro wa ny 
w for mie ogród ków dział ko wych i zy skał wy jąt ko wo in -

tym ny i przy tul ny kli mat, w któ rym cu dow nie się wy po -
czy wa i z przy jem no ścią spę dza wol ny czas.

Nie bez zna cze nia jest wiel ki wkład pra cy w użyź nie -
nie tej sła bej le śnej gle by oraz do pro wa dze nie te go le śne -
go te re nu do sta nu w ja kim obec nie się znaj du je.

Wie lo let nie za an ga żo wa nie użyt kow ni ków dzia łek spra -
wi ło, że miej sce to sta ło się en kla wą spo ko ju i wy po czyn -
ku w bli skim oto cze niu przy ro dy i jej na tu ral nych uro ków.
Te go miej sca nie da się nie po ko chać, więc tym bar dziej
nie wy obra ża my so bie go utra cić.

Ja ko so li dar na gru pa człon ków PZD, pra gnie my swo -
imi pod pi sa mi do łą czyć się do ogól no kra jo wej ak cji 
w obro nie na sze go wie lo let nie go do rob ku i na szych praw.

Li czy my na uwzględ nie nie każ de go pod pi su, każ de go
ape luj każ de go gło su pol skie go oby wa te la!

Prezes Za rządu 
/-/ Bernadeta Janiszewska

/-/ 24 pod pi sy

Za rząd, Dział kow cy ROD „Na Po la nie” z Zie lo nej Gó ry

Zie lo na Gó ra, 1 wrze śnia 2010 r. 

Za rząd ROD „Il wa” w Iło wie

Do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
Rzecz po spo li tej Pol skiej 
War sza wa

APEL
Człon ków ROD „Il wa” w Iło wej
w spra wie obro ny Usta wy o ROD

Za rząd i dział kow cy ROD „Il wa” w Iło wej ape lu ją o od -
rzu ce nie za pro po no wa nych zmian przez Pierw sze go Pre -
ze sa SN RP w Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział-
ko wych.

Kwe stio no wa nie przez Pre ze sa SN RP pra wa pry wat -
nych wła sno ści na sa dzeń i na nie sień na dział ce zmie rza ją
do zła ma nia Kon sty tu cyj nej ochro ny wła sno ści. Od bie ra -
jąc nam pra wo do de cy do wa nia o przy dzia le dzia łek w na -
szych ogro dach wnio sko daw ca tym sa mym kwe stio nu je
na szą sa mo dziel ność i nie za leż ność w na szym Związ ku.
Dział kow cy przez la ta in we stu jąc swe środ ki prze kształ -

ci li nie użyt ki w ogro dy i utrzy ma ją je do dzi siaj.  Uwa ża -
my, że wnio sek Pre ze sa jest nie uza sad nio ny i krzyw dzą -
cy dział kow ców, któ re go ce lem jest za blo ko wa nie
ist nie nia i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go, po zba wie -
nie dział kow ców dzia łek oraz wła sno ści w po sta ci na sa -
dzeń i na nie sień na dział kach. Zło żo ny do TK wnio sek
Pre ze sa SN RP zmie rza do znisz cze nia nas dział kow ców,
na szych ogro dów i Związ ku. 

My dział kow cy ROD „Il wa” w Iło wej je ste śmy za do -
tych cza so wym sta nem praw nym Usta wy o ROD z dnia 
8 lip ca 2005 r.

/-/ 113 pod pi sów dział kow ców 

Pre zes ROD
/-/ Ta de usz Bie le wicz

Iło wa, 10 wrze śnia 2010 r. 
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Ogro do wa Ko mi sja Re wi zyj na Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „22 lip ca” w Zie lo nej Gó rze wy ra ża za nie -
po ko je nie wy stą pie niem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z wnio skiem 
o zba da nie zgod no ści ca łej usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z Kon sty tu cją, a w przy pad ku uzna nia
go przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny za da le ko idą cy, o zba -
da nie zgod no ści z Kon sty tu cją 12-u wska za nych we wnio -
sku ar ty ku łów usta wy.

Uwa ża my, że Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD (do pie -
ro 5-cio let ni okres jej obo wią zy wa nia w obec nym brzmie -
niu) do brze słu ży ogrom nej rze szy tych dział kow ców, któ rzy
chcą spo koj nie upra wiać przy dzie lo ne im dział ki i ko rzy stać
z jej wa lo rów re kre acyj no -wy po czyn ko wych. Nie za do wo -
le ni mo gą być tyl ko ci dział kow cy, któ rzy pra gną wy ła mać
się z usta lo nych norm i prze pi sów (Re gu la min ROD, Sta tut
PZD), upra wia ją cy sa mo wo lę, nie sto su ją cy się do norm
współ ży cia mię dzy ludź mi.  Struk tu ra Związ ku PZD i je go
or ga nów za pew nia pra wi dło wy nad zór nad funk cjo no wa -
niem ro dzin nych ogro dów dział ko wych i umoż li wia ich roz -
wój w po żą da nym kie run ku. Ist nie ją ca struk tu ra or ga n-
i za cyj na w PZD umoż li wia wy ko ny wa nie w ogro dach po -

waż niej szych in we sty cji, a wspól na go spo dar ka fi nan so wa
po wo du je, że opła ty wno szo ne przez po szcze gól nych użyt -
kow ni ków dzia łek są sto sun ko wo ni skie, co jest bar dzo istot -
ne dla dział kow ców. Or ga ny sta tu to we związ ku są wy bie -
ra ne w spo sób de mo kra tycz ny. Każ dy, na by wa ją cy dział kę
czy ni to ż wła snej nie przy mu szo nej wo li i tym sa mym sta je
się do bro wol nym człon kiem PZD, go dząc się na prze strze -
ga nie Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD.

Uwa ża my, że wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest pró bą ogra -
ni cze nia sa mo rząd no ści PZD, któ ry jest gwa ran tem
wła ści we go kie run ku roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. Wnio sek ten jest ko lej ną pró bą zmie rza ją cą do
zmia ny usta wy o ROD i po zba wie nia dział kow ców
upraw nień ja kie gwa ran tu je ona człon kom PZD. Wspie ra -
my wszel kie dzia ła nia po dej mo wa ne przez Kra jo wą Ra dę
PZD w War sza wie w obro nie Związ ku i człon ków PZD.

Ape lu je my do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o po zo sta -
wie nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
w obec nym jej brzmie niu, po nie waż w spo sób wła ści wy
za bez pie cza ona in te re sy dział kow ców oraz gwa ran tu je
ist nie nie i roz wój ogrod nic twa w Pol sce.

/-/ 5 pod pi sów

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „22 lip ca” w Zie lo nej Gó rze

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

STA NO WI SKO
w spra wie 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 wnio skiem 
o zba da nie zgod no ści Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD z Kon sty tu cją Rzecz po spo li tej Pol skiej

Zie lo na Gó ra, 2 paź dzier ni ka 2010 r.

Ko mi sja Re wi zyj na w ROD „No wi ta” w Zie lo nej Gó rze

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

STA NO WI SKO
Ogro do wej Ko mi sji Re wi zyj nej ROD „No wi ta” w Zie lo nej Gó rze

w spra wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go

Ogro do wa Ko mi sja Re wi zyj na ROD „No wi ta” w Zie lo -
nej Gó rze ne ga tyw nie usto sun ko wu je się do wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w spra wie stwier -
dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze ściu za pi sów usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Wnio sek pod wa ża naj waż niej sze za pi sy dla dział kow -
ców. Nie zga dza my się z za rzu ta mi za war ty mi we wnio -
sku są one krzyw dzą ce dla dział kow ców, człon ków

Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Kwe stio nu je on pra wo
do dzia łek i do rob ku gro ma dzo ne go przez wie le lat.

Uwa ża my, ze ak tu al na usta wa o ROD za pew nia do bre
funk cjo no wa nie ogro dów, speł nia na sze ocze ki wa nia 
i gwa ran tu je dział kow com okre ślo ne pra wa.

Zwra ca my się z proś bą o od rzu ce nie wnio sku Pierw sze -
go Pre ze sa, gdyż go dzi on w pra wa dział kow ców, ogro -
dów i PZD.

Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
/-/ 3 pod pi syZie lo na Gó ra, 15 wrze śnia 2010 r.
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My, przed sta wi cie le dział kow ców dzia ła ją cych w Ko -
mi sji Re wi zyj nej przy ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie
je ste śmy zbul wer so wa ni i jed no cze śnie za nie po ko je ni Pa -
na dzia łal no ścią i po sta wą, ja ko Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go, wo bec Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r., rze ko mo
nie zgod nej z Kon sty tu cją Rzecz po spo li tej Pol skiej.

Kie ru je my py ta nie: Gdzie był Pan przez te wszyst kie la -
ta dzia ła nia usta wy?

Ape lu je my do Pa na su mie nia o po zo sta wie nie w/w
Usta wy w spo ko ju. Uwa ża my, iż jest ona dla nas bar dzo
do bra i dzia ła w na szej obro nie.

Za człon ków Ko mi sji Re wi zyj nej

Prze wod ni czą cy
/-/ Jan Bor kow ski

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie

Sz. P.
dr Boh dan Zdzen nic ki
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

STA NO WI SKO
Ko mi sji Re wi zyj nej dzia ła ją cej przy ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie

Świe bo dzin, 24 wrze śnia 2010 r.

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Wy tchnie nie” z Wro cła wia

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

PRO TEST
Prze ciw ko wnio sko wi I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go

w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją nie któ rych prze pi sów Usta wy o ROD

Ko mi sja Re wi zyj na Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Wy tchnie nie” we Wro cła wiu w imie niu ogrom nej rze szy
dział kow ców zwra ca się ze zde cy do wa nym pro te stem
prze ciw ko wnio sko wi.

Uwa ża my, że w/w wnio sek jest wy so ce szko dli wy ze
wzglę dów spo łecz nych, cał ko wi cie nie do za ak cep to wa -
nia ze wzglę dów mi kro kli ma tu aglo me ra cji miej skich 
i bez względ nie nie do pusz czal ny ze wzglę du na ochro nę
ob sza rów zie lo nych.

Ro dzi na, ja ko pod sta wo wa ko mór ka spo łe czeń stwa
win na być oto czo na szcze gól ną tro ską dla te go dla zwięk -
sza ją cej się co rocz nie licz by naj uboż szych ro dzin ab so -
lut nie nie zbęd nym jest:

– za gwa ran to wa nie ro dzi nie pod staw praw nych umoż -
li wia ją cych spo koj ne użyt ko wa nie grun tów.

– stwo rze nie prze pi sów bez względ nie prze ciw sta wia ją -
cych się ja kiej kol wiek spe ku la cji grun ta mi bę dą cy mi pod
za rzą dem PZD.

– utrzy ma nie sta nu praw ne go ma jąt ku ru cho me go i nie -
ru cho me go znaj du ją ce go na grun tach bę dą cych pod za -
rzą dem PZD.

– utrzy ma nie do tych cza so wych prze pi sów i kom pe ten -
cji w za kre sie za rzą dza nia ogro da mi.

Dział ki są dla dział kow ców źró dłem po ży wie nia i miej -
scem gdzie wy po czy wa ją. Więk szość z nich to lu dzie star -
si i scho ro wa ni. Dział ka jest więc dla nich rów nież je dy ną
re ha bi li ta cją na któ rą ich stać. Je dy ną, bo ni skie eme ry tu -
ry i ren ty nie star cza ją na god ne i sku tecz ne le cze nie.

Je dy ną, bo wiecz nie nie do fi nan so wa na służ ba zdro wia
two rzy nie koń czą ce się ko lej ki do le ka rzy i sa na to riów.
Za tem dział ki le czą ich użyt kow ni ków.

Ogro dy dział ko we są fa bry ka mi tle nu dla miast, szcze -
gól nie tak za nie czysz czo nych jak Wro cław. Jest to rów -
nież spo łecz ność. Lu dzie, któ rzy so bie po ma ga ją, cie szą
się z kon tak tu z na tu rą, cie szą się ży ciem. Dla cze go to
wszyst ko ma być im ode bra ne?

Pro si my o od rzu ce nie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go RP, któ ry ma na ce lu znisz cze nie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Uzna nie go bar dzo skrzyw dzi ło by
mi lio ny ubo gich i scho ro wa nych lu dzi.

Do ni niej sze go pi sma za łą cza my li stę osób, któ re pod -
pi sa ły re zo lu cję sprze ci wia ją cą się wnio sko wi.

/-/ 3 pod pi syWro cław, 13 wrze śnia 2010 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie Są du Naj wyż sze go!
Ogro do wa Ko mi sja Re wi zyj na Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Oa za” w Ku ko wie gm. Su wał ki po za po -
zna niu się z tre ścią Pa na wnio sku zło żo ne go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go wy ra ża sta now czy pro test.

Człon ko wie Ogro do wej Ko mi sji Re wi zyj ny z nie do wie -
rza niem od bie ra ją treść wnio sku, któ ry pro wa dzi do po -
zba wie nia dział kow ców pra wa wła sno ści do obiek tów 
i na sa dzeń na swo ich dział kach.

Stwier dza my, że Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. spraw dza się w funk cjo no -
wa niu ogro dów.

Bę dzie my jej bro nić, gdyż do brze słu ży nam dział kow -
com i ogro dom. Ogro do wa Ko mi sja Re wi zyj na zwra ca
się do Pa na Pre ze sa o wy co fa nie zło żo ne go wnio sku do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry za miast bro nić praw
dział kow ców, wpi sie się Pan na li stę osób, co wal czą 
z dział kow ca mi i Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Prze wod ni czą ca Ogro do wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Te re sa Gor lo

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Oa za” w Su wał kach

STA NO WI SKO
Ogro do wej Ko mi sji Re wi zyj nej ROD „Oa za” w Ku ko wie

Su wał ki, 19 wrze śnia 2010 r. 

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Związ ko wiec” w Ża rach

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

STA NO WI SKO
Ko mi sji Re wi zyj nej ROD „Związ ko wiec” w Ża rach 

w spra wie ko lej nej pró by zmia ny Usta wy o ROD

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Związ ko wiec” w Ża rach 
w od nie sie niu do wnio sku I Pre ze sa SN o za skar że niu do
TK kil ku za pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD
uzna je, że jest to ko lej na pró ba ata ku na ROD, któ re to
prze ja wia ją się w róż nych for mach od kil ku na stu lat.

Zwra ca my się z ape lem o po zo sta wie nie obec nie obo -
wią zu ją cej usta wy o ROD, któ ra gwa ran tu je słusz ne in te -
re sy dział kow ców i ich ro dzin, a tak że przy szło ści
ogro dów dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Sta ni sław Tar nas

Z -ca Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Fran ci szek Pi lar czyk

Se kre tarz Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Jó zef So ko łow ski

Ża ry, 15 wrze śnia 2010 r. 

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Par ty ni ce” we Wro cła wiu

Pan Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP
War sza wa

Do ty czy wnio sku I Pre ze sa SN w spra wie za skar że nia Usta wy o ROD.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie, 
Zwra ca my się do Pa na z proś bą o od rzu ce nie przez Try -

bu nał Kon sty tu cyj ny w ca ło ści wnio sku I Pre ze sa SN 

w spra wie za skar że nia o nie kon sty tu cyj ność czę ści usta -
wy o ROD, szcze gól nie ar ty ku łów: art. 10, art. 14 ust. 1 
i 2, art. 15 ust. 2, art. 30, art. 31.
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Wnio sek I Pre ze sa SN nie bez piecz ny dla na sze go śro do -
wi ska, po nie waż:

– za gro żo ne zo sta ły pra wa dział kow ców i Związ ku ja -
ko ca ło ści do wła sno ści skład ni ków ma jąt ko wych na
dział kach oraz urzą dzeń ogro do wych, słu żą cych ogó ło wi
użyt kow ni ków dzia łek;

– za gro żo ne zo sta ły pra wa Za rzą dów ROD, Za rzą dów
OZ i KR PZD do za rzą dza nia i ad mi ni stro wa nia te re na mi
ogro dów oraz po dej mo wa nia de cy zji i uchwał w spra wach
or ga ni za cyj nych i człon kow skich;

– ude rza bez po śred nio w śro do wi sko dział ko wi czów,
skła da ją ce się w głów nej mie rze z eme ry tów i ren ci stów,
czy li tę część spo łe czeń stwa, któ ra na le ży do naj uboż szych
i w wie lu przy pad kach jest dla nich nie tyl ko miej scem wy -
po czyn ku i re kre acji, ale po przez zbio ry upraw, uzu peł nie -
niem skrom nych bu dże tów do mo wych; – ko lej nym
ar gu men tem prze ciw ko te mu wnio sko wi jest to, że nie ko -
rzyst ny wy nik dla PZD spo wo du je roz bi cie i skłó ce nie
moc no zin te gro wa ne go śro do wi ska dział kow ców, chy ba
że wnio sko daw cy o to cho dzi. Re asu mu jąc, wnio sek I Pre -

ze sa SN do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP ma bar dzo ne -
ga tyw ny od dźwięk w śro do wi sku dział ko wi czów na sze go
ROD, strach przed utra tą dzia łek z dnia na dzień, czy ni
bez sen sow nym in we sto wa nie w dział ki, wpro wa dza wśród
dział ko wi czów at mos fe rę wy cze ki wa nia. 

Uwa ża my, że jest to po li tycz na pró ba roz bi cia na sze go
śro do wi ska, skłó ce nia go, gdyż ta kim spo łe czeń stwem ła -
twiej kie ro wać. Po czę ścio wym ode bra niu praw do le cze -
nia (li mi ty i wiek), jest to pró ba do ode bra nia pra wa do
god ne go prze ży wa nia sta ro ści. W sto sun ku do nas je ste -
ście bar dzo od waż ni, bo pod Sej mem swo ich la sek pa lić
nie bę dzie my, ani w Was nie bę dzie my rzu cać ta blet ka mi.

Ode bra nie nam praw do za rzą dza nia przez nas, za na sze
pie nią dze stwo rzo nym ma jąt kiem jest co naj mniej czyn ni -
kiem nie etycz nym.

W imie niu wszyst kich człon ków ROD „Par ty ni ce” we
Wro cła wiu zwra ca my się do Pa na Pre ze sa o od rzu ce nie
wnio sku I Pre ze sa SN o nie kon sty tu cyj ność czę ści usta wy
o ROD.

Z po wa ża niem

W imie niu Ko mi sji Re wi zyj nej ROD 
/-/ Adam Cho da czyń ski

Wro cław, 14 wrze śnia 2010 r. 

Ko mi sja Roz jem cza ROD „No wi ta” w Zie lo nej Gó rze

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

STA NO WI SKO
Ogro do wej Ko mi sji Roz jem czej ROD „No wi ta” w Zie lo nej Gó rze

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do ty czą ce go Usta wy o ROD

Ogro do wa Ko mi sja Roz jem cza ROD „No wi ta” w Zie -
lo nej Gó rze wy ra ża głę bo kie za nie po ko je nie i sta now czy
sprze ciw wo bec ko lej nych prób za kwe stio no wa nia Usta -
wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go o stwier dze niu nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją sze ściu za pi sów w/w usta wy jest bar dzo krzyw -
dzą cy dla dział ko wi czów i ogro dów.

Nie zga dza my się z za rzu ta mi we wnio sku, któ re pod -
wa ża ją naj waż niej sze za pi sy dla dział kow ców i ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych oraz Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Nie do strze ga my po trze by do ko ny wa nia
zmian w obo wią zu ją cej usta wie z dn. 8 lip ca 2005 ro ku,
zwłasz cza ta kich któ re szko dzą dział kow com, ogro dom 
i związ ko wi.

Ogro do wa Ko mi sja Roz jem cza ROD „No wi ta” ma na -
dzie ję, że za pi sy w usta wie po zo sta ną nie zmie nio ne 
a wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zo sta -
nie od rzu co ny.

Człon ko wie Ogro do wej Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/ 3 pod pi sy

Zie lo na Gó ra, 16 wrze śnia 2010 r.
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My ni żej pod pi sa ni dział kow cy, człon ko wie PZD
uczest ni czą cy w na ra dzie po łą czo nej ze szko le niem, spo -
łecz nie dzia ła ją cy człon ko wie Ogro do wych Ko mi sji Roz -
jem czych i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD, po
za po zna niu się z roz sze rzo nym wnio skiem Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go - w na szym ro zu mie niu wy -
wo dy praw ne są opar te na pod ło żu po li tycz nym.

Nie moż na po mi nąć fak tu, że tre ści za pi su w usta wie o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych by ły wie lo krot nie ana -

li zo wa ne przez Sejm RP, Kra jo wy Re jestr Są do wy oraz
Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Swo imi pod pi sa mi udzie la my
zde cy do wa ne go po par cia usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i z de ter mi na cją sprze -
ci wia my się wszel kim pró bom jej uchy le nia lub wpro wa -
dze nia głę bo kich zmian krzyw dzą cych dział kow ców.

Zwra ca my się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o usza -
no wa nie na szych na by tych praw i od da le nie wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w ca ło ści.

/-/ 28 pod pi sów

Uczest ni cy Na ra dy Ogro do wych Ko mi sji Roz jem czych z re jo nu Kłodz ka

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

STA NO WI SKO
Uczest ni ków na ra dy po łą czo nej ze szko le niem człon ków Ogro do wych Ko mi sji Roz jem czych 

z re jo nu Kłodz ka (OZ Su dec kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju) i przed sta wi cie li Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD w Szczaw nie Zdro ju 

w dniu 29 wrze śnia 2010 r. w Kłodz ku
w spra wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia 22 lu te go 2010 r. i roz sze rzo ne go
wnio sku z dnia 6 wrze śnia 2010 r. o orze cze nie o nie zgod no ści ca łej Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.

o ROD(sy gna tu ra akt: K 8/10/)

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ty siąc le cie” w Czę sto cho wie

STA NO WI SKO
Ko mi sji Roz jem czej ROD „Ty siąc le cia” w Czę sto cho wie

w spra wie skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją prze pi sów o ROD

Człon ko wie Ko mi sji Roz jem czej „Ty siąc le cia” w Czę -
sto cho wie jed no znacz nie i sta now czo so li da ry zu ją się ze

wszyst ki mi dział kow ca mi w ca łej Pol sce w spra wie obro -
ny Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

/-/ 4 pod pi sy
Czę sto cho wa, 22 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy na ra dy Ogro do wych Ko mi sji Roz jem czych z re jo nu Je le niej Gó ry

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

STA NO WI SKO
Uczest ni ków na ra dy po łą czo nej ze szko le niem człon ków Ogro do wych Ko mi sji Roz jem czych z re jo -
nu Je le niej Gó ry (OZ Su dec kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju) i przed sta wi cie li Okrę go wej Ko mi sji

Roz jem czej PZD w Szczaw nie Zdro ju 
w dniu 22 wrze śnia 2010 r. w Je le niej Gó rze

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia 22 lu te go 2010 r. i roz sze rzo ne go wnio sku z dnia 6
wrze śnia 2010 r. o orze cze nie o nie zgod no ści ca łej Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD (sy gna tu ra akt: K 8/10/)

My ni żej pod pi sa ni dział kow cy, człon ko wie PZD
uczest ni czą cy w na ra dzie po łą czo nej ze szko le niem, spo -

łecz nie dzia ła ją cy człon ko wie Ogro do wych Ko mi sji Roz -
jem czych i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD, po za -
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po zna niu się z roz sze rzo nym wnio skiem Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go – w na szym ro zu mie niu wy wo dy
praw ne są opar te na pod ło żu po li tycz nym.

Nie moż na po mi nąć fak tu, że tre ści za pi su w usta wie o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych by ły wie lo krot nie ana -
li zo wa ne przez Sejm RP, Kra jo wy Re jestr Są do wy oraz
Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Swo imi pod pi sa mi udzie la my
zde cy do wa ne go po par cia usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i z de ter mi na cją
sprze ci wia my się wszel kim pró bom jej uchy le nia lub
wpro wa dze nia głę bo kich zmian krzyw dzą cych dział kow -
ców.

Zwra ca my się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o usza -
no wa nie na szych na by tych praw i od da le nie wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w ca ło ści.

/-/ 33 pod pi sy 

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Oa za” w Ku ko wie

STA NO WI SKO
Ogro do wej Ko mi sji Roz jem czej „Oa za” w Ku ko wie gm. Su wał ki

Pa nie Pre ze sie!
Je ste śmy obu rze ni i zmę cze ni no wy mi pró ba mi li kwi da -

cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, a co za tem idzie li -
kwi da cją PZD. Na szym zda niem obo wią zu ją ca usta wa 

o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. nie wy ma ga te go że by na no sić
do niej ja kie kol wiek po praw ki. Ogro do wa Ko mi sja Roz jem -
cza pro si o wy co fa nie zło żo ne go przez Pa na wnio sku.

Dzię ku je my
Prze wod ni czą ca OKR

/-/ Ha li na Żak
Su wał ki, 19 wrze śnia 2010 r.

Ko mi sja Rozjemcza ROD „Ma lin ka” w Su wał kach

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W Związ ku ze zło żo nym przez Pa na 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 za pi sów usta wy o ROD, a na stęp nie
roz sze rze nie te go wnio sku i za skar że nie ca łej usta wy
stwier dza my, że skut kiem tej ini cja ty wy jest du że za gro -
że nie dla praw dział kow ców oraz dal sze go ist nie nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

Pa nie Pre ze sie!
Nie chce my żad nych zmian w na szym Związ ku. Usta -

wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD za wie ra sze reg prze pi sów,

któ re ak cen tu ją isto tę i funk cje ROD dla śro do wi ska i spo -
łecz no ści lo kal nych, z któ rych wy ni ka, że ogro dy to zie -
lo ne płu ca miast. Miejsca ak tyw ne go wy po czyn ku,
przy wra ca nie zde gra do wa nych te re nów spo łe czeń stwu 
i przy ro dzie, in te gra cja spo łecz na itp. Nie chce my, by 
w imię po li tycz nych i ko mer cyj nych in te re sów znisz czo -
no do ro bek wie lu po ko leń po la ków. O nasz Zwią zek i
ogro dy bę dzie my wal czyć.

Pa nie Pre ze sie!
Pro si my o wy co fa nie z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

swo ich ini cja tyw.
Dzię ku je my

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Rozjemczej
/-/ Ma rian na Zduń czykSu wał ki, 16 wrze śnia 2010 r.
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Ko mi sja Roz jem cza Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Wy tchnie nie” we Wro cła wiu w imie niu swo im, jak i licz -
nej rze szy dział kow ców zwra ca się ze zde cy do wa nym
pro te stem prze ciw ko w/w wnio sko wi.

Uwa ża my, że wnio sek ten jest wy so ce szko dli wy po
pierw sze ze wzglę dów spo łecz nych. Po dru gie ze wzglę -
du na mi kro kli mat.

Ro dzi na, ja ko pod sta wo wa ko mór ka spo łecz na po win -
na być oto czo na szcze gól ną tro ską i opie ką przez Pań stwo
i chce my dla te go za cho wać stan praw ny obo wią zu ją cej
usta wy ROD, gdyż:

– gwa ran tu je ona ro dzi nie pod sta wy praw ne umoż li wia -
ją ce spo koj ne użyt ko wa nie grun tów,

– po zwa la na utrzy ma nie sta nu praw ne go ma jąt ku ru -
cho me go i nie ru cho me go znaj du ją ce go na grun tach bę dą -
cych pod za rzą dem PZD.

Dział ki są dla ich użyt kow ni ków nie tyl ko miej scem
wy po czyn ku, a dla wie lu z nich jest ona je dy ną moż li wo -
ścią re ha bi li ta cji, na któ rą ich stać. Je dy ną, gdyż ni skie
eme ry tu ry i ren ty nie star cza ją na god ne ży cie i sku tecz ne

le cze nie. Dział kow cy, to rów nież spo łecz ność, któ rą nie
na le ży lek ce wa żyć. Więk szość z nich to lu dzie star si 
i scho ro wa ni. To rów nież lu dzie, któ rzy so bie po ma ga ją,
cie szą się z kon tak tu z na tu rą, cie szą się ży ciem i dla cze -
go to wszyst ko ma być im ode bra ne?

Dział ka jest rów nież spo so bem na ży cie. Dział ka do star -
cza im ta nie wa rzy wa i owo ce, co ma za sad ni czy wpływ
na ich ni ski bu dżet do mo wy, ale tak że jest istot ne 
ze wzglę dów zdro wot nych.

Po nad to ogro dy dział ko we są fa bry ka mi tle nu dla miast,
szcze gól nie tak za nie czysz czo nych, jak Wro cław.

Pro si my o od rzu ce nie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go RP, któ ry ma na ce lu znisz cze nie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Uzna nie go bar dzo skrzyw dzi ło by
mi lio ny ubo gich lu dzi i ży ją cych czę sto na gra ni cy ubó -
stwa, co my, ja ko Ko mi sja Roz jem cza, ma ją ca czę sty kon -
takt z dział ko wi cza mi, naj le piej się w tym orien tu je my.

Do ni niej sze go pi sma za łą cza my li stę osób, któ re pod -
pi sa ły re zo lu cję sprze ci wia ją cą się wnio sko wi. 

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Wy tchnie nie” we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

PRO TEST
Prze ciw ko wnio sko wi I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go

w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją nie któ rych prze pi sów Usta wy o ROD

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Bar ba ra Ja błoń ska -Cin cio

Czło nek Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Krzysz tof Ba ła ban

Wro cław, 16 wrze śnia 2010 r. 

Człon ko wie Ko mi sji Roz jem czych ROD w OZ PZD we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

Do wia do mo ści Klu by Par la men tar ne: PO, SLD i PS

PRO TEST

My dzia ła cze pod sta wo we go szcze bla Ko mi sji Roz jem -
czych ro dzin nych ogro dów dział ko wych ze bra ni w dniu
16 wrze śnia 2010 r. w sie dzi bie OZ PZD we Wro cła wiu,
na szko le niu ze zna jo mo ści prze pi sów związ ko wych PZD,
wy ra ża my ostry pro test prze ciw ko roz sze rze niu wnio sku
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia 21 lu te go 2010 r. do -
ty czą ce go za skar że niu do Try bu na tu Kon sty tu cyj ne go aż
6 ar ty ku łów Usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ROD o ko lej ne – z

dnia 6 wrze śnia 2010 r. o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją Rze czy po spo li tej Pol skiej ca łej usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. i ROD

Je ste śmy wstrzą śnię ci, że tak wy so ki przed sta wi ciel pra -
wa kwe stio nu je ca la usta wę o ROD, obo wią zu ją cą za le d -
wie pięć lat. Prze cież usta wa to by ła też ba da na pod ką tem,
czy jej prze pi sy nie ko li du ją z pra wem. By ła też przed -
mio tem ba da nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny w grud niu
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2008 r. w od nie sie niu do dys po zy cji art. 10 ust. l cyt. wy -
żej. Nie mo że my zro zu mieć, dla cze go lek ce wa ży się
skrom ną war tość mie nia dział kow ców w po sta ci po czy -
nio nych przez la ta na kła dów w po sta ci na sa dzeń i róż ne -
go ro dza ju urzą dzeń słu żą cych do ob słu gi użyt ko wa nej
dział ki. Prze cież cho dzi tu o usta wę do ty czą cą bli sko mi -
lio na dział kow ców. Po zba wie nie użyt kow ni ków dzia łek
tej skrom nej – wła sno ści nie mo że być zro zu mia łe w pra -
wo rząd nym kra ju.

Wo bec te go za cho dzi py ta nie o gwa ran cje wy ni ka ją ce
z prze pi sów Kon sty tu cji do ty czą cych wła sno ści.

Chce my wie dzieć ja kie za ist nia ły prze słan ki uza sad nia -
ją ce tak da le ko idą ce żą da nie?

Prze cież my od da je my ca le ogro dy lub ich czę ści na po -
trze by in fra struk tu ry. Do ty czy to nie tyl ko bu do wy au to -
strad, ob wod nic oko ło miej skich, dróg szyb kie go ruchu,

lot nisk, bu do wy sta dio nów itp. Ko mu więc za le ży na li -
kwi da cji wszyst kich ogro dów, zbu rze nia ich i prze ka za -
nia zie mi ich by łym i obec nym wła ści cie lom.

Czy nie bie rze się pod uwa gę wy stę pu ją cych w tym ro -
ku w Pol sce ka ta kli zmów, po wo dzi, ob su wa ją cej się zie -
mi itp. Wy ni ka to z nad mier nej li kwi da cji te re nów zie -
lo nych i za stę po wa nia ich be to nem.

Czy ta ką dzia łal no ścią nie do pro wa dzi li śmy do sy tu acji,
że po nas mo że na stą pić po top.

Są dzi my, ze Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie ugnie się przed
żą da niem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry wprost do -
ma ga się stwier dze nia nie zgod no ści usta wy z Kon sty tu -
cją, za miast sfor mu ło wać py ta nia, czy nie za cho dzi ta ka
sy tu acja. Pro si my o da le ko wzrocz ne prze wi dy wa nia na -
stępstw uwzględ nie nia ta kie go wnio sku.

/-/ 24 pod pi sy 

Wro cław, 16 wrze śnia 2010 r.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ze zdzi wie niem przy ją łem wia do mość, że w od po wie -

dzi na de ter mi na cję dział kow ców w obro nie do brze jej
słu żą cej usta wy po sta no wił za skar żyć ca łą usta wę.

Nie są dzę, że ta ki znaw ca pra wa kon sty tu cyj ne go jak
Pan do znał na głe go olśnie nia i uznał ca łą usta wę za
sprzecz ną z Kon sty tu cją.

Są dzę, że Pa na nie kwe stio no wa ny au to ry tet pol skie go
pra wa za przę gnię ty zo stał do wal ki po li tycz nej z mi lio no -
wą rze szą dział kow ców. Wal ki, któ rą od dwu dzie stu lat
róż ne si ły po li tycz ne bez par do no wo to czą z dział kow ca -
mi i ich Związ kiem.

Je stem dział kow cem od po nad 30 lat. Za kła da łem ogród
na cheł miń skich ugo rach. Dziś, dzię ki ta kim jak ja miej -
sce to sta no wi barw ną oa zę zie le ni, sta no wi chlub ny za ką -
tek mia sta. To tu wy cho wa łem dzie ci i wnu ków ucząc ich
sza cun ku do przy ro dy, jej ro li i zna cze niu dla czło wie ka 
i mia sta.

Obu rze nie to stan ma ło od da ją cy my śli i sło wa wie lu
dział kow ców. W mi lio no wej ro dzi nie pol skich dział kow -
ców jest jesz cze wie lu ta kich 70-cio lat ków jak ja, któ rzy
na kan wie wol no ścio we go ru chu „So li dar ność” wal czy li

o zrzu ce nie z bark dział kow ców ku ra te li związ ków za wo -
do wych.

Ma jo wa usta wa z 1981 ro ku nie tyl ko, że przy wra ca ła
idee ru chu dział ko we go II Rzecz po spo li tej, ale je uno wo -
cze śnia ła. By ła mo to rem szyb kie go, dy na micz ne go roz -
wo ju ogrod nic twa w Pol sce. Lip co wa usta wa okre su 
III Rzecz po spo li tej da ła peł ne pra wa wol no ści i sa mo rząd -
no ści ogro dom i dział kow com. Da ła gwa ran cję sta bil no ści,
pew no ści ju tra i spra wie dli wo ści przy ko niecz no ści li kwi -
da cji. Utrwa li ła za sa dę de mo kra tycz nej sa mo rząd no ści.

Li kwi da cja usta wy to nie tyl ko ogra bie nie dział kow ców
z ich praw słusz nie na by tych, to ogra bie nie ich z ma jąt ku
w mo zo le wy pra co wa ne go. To ogra bie nie z ma rzeń i ide -
ałów o spo koj nej, god nej sta ro ści.

Trud no uwie rzyć, że dą ży do te go czło wiek sto ją cy na
cze le or ga nów pra wo rząd no ści. 

Pa nie Pre ze sie!
Upra wia ny skra wek zie mi to czę sto je dy ny ma ją tek, je -

dy ny do ro bek, je dy ne miej sce wy po czyn ku, a czę sto je -
dy ne źró dło za opa trze nia sto łu eme ry tów i ren ci stów.
Uchy le nie usta wy to gra bież te go wszyst kie go. To gra bież

VII. LISTY INDYWIDUALNE

Cze sław Ko zi kow ski z Chełm na

Pierw szy Pre zes SN
Prof. dr hab. Lech Gar doc ki
War sza wa
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ma rzeń o spra wie dli wo ści. Sta jąc przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym nie chaj przed oczy ma Pa na sta ną ty sią ce sty -
ra nych ży ciem dział kow ców, w oczach któ rych od czy ta

Pan ból i za wie dze nie. Wi dok gry ma su, smut ku na ich
twa rzach ni gdy Pa na nie opu ści.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Cze sław Ko zi kow ski

An drzej Szu dra z Świe bo dzi na

Sz. P.
Prof. dr hab. Lech Gar doc ki
Pierw szy Pre zes SN
War sza wa

Ja, ja ko dział ko wiec ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie
je stem prze ciw ny Pa na, ja ko Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
po czy na niom i sta no wi ska wo bec li kwi da cji Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
Sam sko rzy sta łem z obo wią zu ją cej usta wy przy li kwi da -

cji czę ści na sze go ogro du pod bu do wę dro gi szyb kie go
ru chu S3, przez co mo głem przejść na in ną dział kę i ją
upięk szyć oraz ulep szyć po swo je mu.

Uwa żam Pa na po stę po wa nie ja ko na gan ne i ude rza ją ce
w ca ły Zwią zek i nas po szcze gól nych dział kow ców.

Z po wa ża niem
/-/ An drzej Szu dra

Świe bo dzin, 24 wrze śnia 2010 r.

Ro mu ald No cuń w Ba li cach

Prof. dr hab. Lech Gar doc ki
I Pre zes Są du Naj wyż sze go RP
War sza wa

Sin jo ro Pro fe so ro!
Pa nie Pro fe so rze od trzy dzie stu lat je stem dział ko wi -

czem w ogro dzie gdzie jest zróż ni co wa na spo łecz ność tak
pod wzglę dem sta tu su jak i wie dzy. Za pew ne Pan jak i ja
i wie lu nam po dob nych zna świet nie ro lę i zna cze nie Są -
dów ja ko trze ciej wła dzy w na szej uko cha nej Oj czyź nie.
Kie dy w lu tym br. za po zna łem się z Pa na wy stą pie niem
ja ko wnio skiem o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją sze ściu art. usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych to onie mia łem z wra że nia że au to -
rem jest Sę dzia Są du Naj wyż sze go. Po nad to, dla cze go do -
pie ro te raz po pię ciu la tach, od usta wy pod ję tej przez Sejm
RP, wy stą pił Pan o jej no we li za cję. Re to ry ka po pi sów
pew ne go ugru po wa nia po li tycz ne go jest mi od kil ku lat
do brze zna na, Oni też za bie ga ją o li kwi da cję ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Ubo le wać na le ży je dy nie, że mia -

nu ją się obroń ca mi pra wa. Mam sza cu nek dla funk cji, któ -
rą Pan peł ni, co do oso by ja ko dział ko wiec je stem po -
wścią gli wy. Pra wie rów no cze śnie z Pa na wnio skiem, bo 
w mie sią cu mar cu 2010 r. uka zał się w pra sie ar ty kuł Pa -
na Prze my sła wa Pra is pod trzy mu ją ce go na du chu Pa na
Ro ma na Mi cha la ka z Olsz ty na. Śmiem twier dzić, że ob -
ca jest Pa nu zna jo mość funk cjo no wa nia Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych, w tym dział kow ców wcze śniej
uro dzo nych. Je stem prze ko na ny, że dział kow cy da li wy -
raz swe go nie za do wo le nia pi sząc do Pa na tak od ser ca jak
i z gło wy, to za pew ne mu sia ło Pa na po iry to wać, i w od we -
cie zło żył Pan ko lej ny wnio sek.

Pa nie Sę dzio cze mu Pan nie mo że być neu tral ny, gra tu -
lu ję Pa nu ta kiej po my sło wo ści, jak się bę dzie Pan czuł, 
w pra cy, na uli cy, bo za pew ne dział kow cy te go Pa nu nie
za po mną.

/-/ Ro mu ald No cuń

Ba li ce, 24 wrze śnia 2010 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Tra dy cja ogrod nic twa dział ko we go w Kra ko wie, ale

rów nież w Ma ło pol sce li czy so bie 80 lat. Ogro dy by ły za -
kła da ne dla lu dzi nie za moż nych, czę sto bez ro bot nych, ale
o po wsta niu ogro du de cy do wa ła Ra da Miej ska, czę sto za -
kła da li je rów nież wła ści cie le du żych za kła dów - fa bryk.

Ce lem ogro dów by ła po moc człon kom, sze rze nie wie -
dzy ogrod ni czej, bu dze nie za mi ło wa nia przy ro dy, a tak że
urzą dza nie pół ko lo nii let nich dla dzie ci. Po dob ne za da nia
re ali zo wa ne są na ogro dach rów nież obec nie. W okre sie
mię dzy wo jen nym ogro da mi za rzą dza ły sto wa rzy sze nia
tzw. „To wa rzy stwa”.

Ogro dy dział ko we funk cjo nu ją w ca łej Eu ro pie, UE,
USA, a na wet w Ja po nii na za sa dach po dob nych jak 
w Pol sce. Fakt ten nie do cie ra do świa do mo ści po li ty ków,
któ rzy za wszel ką ce nę dą żą do li kwi da cji ogro dów i pięk -
nej tra dy cji. Jak że nie zro zu mia ły, smut ny, a na wet obu -
rza ją cy jest fakt, że do ak cji ata ku na ogro dy dział ko we
przy łą czył się Pan – I Pre zes Są du Naj wyż sze go, skła da -

jąc ko lej ny wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
z 6 wrze śnia 2010 z żą da niem stwier dze nia nie zgod no ści
z Kon sty tu cją ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Z wy po wie dzi me dial nych po li ty ków np. z dnia 
22 wrze śnia br. w TVP -„Plus Mi nus” Pa nów Ja nu sza Ste -
in hof fa i Woj cie cha Ro ma na wy ni ka jed no znacz nie, że „w
spra wie o ogro dy” cho dzi o prze ję cie zie mi, li kwi da cję
ogro dów, ob rót zie mią. Nie do pusz czal ne jest, że by in te re -
sy de we lo pe rów i in we sto rów by ły waż niej sze niż spo -
łecz no ści lo kal nej, któ rej for mą spę dza nia cza su wśród
zie le ni jest czyn ny wy po czy nek w ogro dach dział ko wych.

Pa nie Pre ze sie!
To skan dal, że Pre zes Są du Naj wyż sze go dał się wcią -

gnąć do nie czy stej pró by znisz cze nia ogrod nic twa dział -
ko we go.

W za łą cze niu prze sy łam Pa nu do za po zna nia pu bli ka -
cję o ogrod nic twie dział ko wym z 1935 ro ku.

/-/ Ha li na Kmie ciak

Ha li na Kmie ciak z Kra ko wa

I Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

Kra ków, 24 wrze śnia 2010 r.

Zdzi sław Pen kert z Gnie zna

Użyt ku ję od 30 lat dział kę w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym „Po la nia” w Gnieź nie. Ja ko pra cow nik du że -
go za kła du pro duk cyj ne go otrzy ma łem przy dział 300 me -
tro wej dział ki na grun cie ni skiej kla sy.

Wraz z ro dzi ną do pro wa dzi łem uży wa ną dział kę do sta -
nu przed sta wia ją ce go oa zę zie le ni sta no wią cej miej sce
wy po czyn ku dla wie lu człon ków mo jej ro dzi ny.

Obec nie ja ko eme ryt ocze ku ję za cho wa nia spo ko ju dla
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i je go człon ków. Ogro -
dy dział ko we da ją miesz kań com miast i osie dli moż li wość
spa ce rów i czyn ne go wy po czyn ku. Uwa żam, że słusz nie
bro nię struk tur Związ ku, al bo wiem od po nad 100 lat funk -
cjo nu je pra wi dło wo ja ko mi lio no wa or ga ni za cja zrze szo -
na w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

/-/ Zdzi sław Pen kert 
Gnie zno, 15 wrze śnia 2010 r.

Je rzy Te luk z Zie lo nej Gó ry

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go 
Rze czy po spo li tej Pol skiej 
Pan Prof. dr hab. Lech Gar doc ki 

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
Z roz cza ro wa niem przyj mu ję Pa na wiel kie za an ga żo -

wa nie w re for ma cję pra wa dział ko we go usta no wio ne go
Usta wą o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca

2005 r. Pa na oce na sta nu ure gu lo wań praw nych, sta tu su
pol skich dział kow ców i na sze go Związ ku bu dzi mo je
wiel kie roz cza ro wa nie i bu rzy pie de stał, na któ rym stał
Sąd Naj wyż szy Rze czy po spo li tej Pol skiej.
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Nic mo gę zro zu mieć prze sła nek z któ rych wy wo dzi Pan
iż, pra wo daw cy któ rzy 8 lip ca 2005 ro ku uchwa li li Usta -
wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych to lu dzie ma łe -
go umy słu i do pie ro po pię ciu la tach świa tłe umy sły
do strze gły błę dy czy nią ce wiel ką nie spra wie dli wość.

Aż nad to wi docz ne jest iż, droż sze dla Pa na Pro fe so ra
jest dba nie o in te re sy li be ral nej wła dzy, grup in te re sów za -
in te re so wa nych prze ję ciom zie mi niż po sza no wa nie praw
le gal nie na by tych dział kow ców. Czyż by dla pa na Pro fe so -
ra fakt, że dział kow cy to głów nie eme ry ci, ren ci ści, oso -

by o nie wy gó ro wa nych pen sjach czy wręcz bez ro bot ni
sta no wił le gi ty ma cję do ode bra nia im ich do brych praw.

My ślę, że wiel kie po ru sze nie ja kie wy wo ła ły Pa na
wnio ski do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 22 lu te go 
i 6 wrze śnia mo gą być świa dec twem krzyw dy do któ rej
do pro wa dzi ich zre ali zo wa nie.

Mam też na dzie ję, iż po now ne prze ana li zo wa nie po trze -
by no we li za cji upraw nień dział kow ców wy ka że le gal ność
na szych praw.

/-/ Je rzy Te luk

Zie lo na Gó ra, 20 wrze śnia 2010 r.

Da niel Pa ciu ka nis z Su wałk

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Od 27 lat je stem użyt kow ni kiem dział ki w ro dzin nym

ogro dzie dział ko wym „Ma lin ka” w Su wał kach, gdzie
wspól nie z żo ną upra wia my dział kę, o pow. 300 m2.

Wła snym na kła dem sił i środ ków fi nan so wych zmie ni -
li śmy otrzy ma ny nie uży tek - stro mą skar pę w oa zę zie le -
ni, miej sce wy po czyn ku dla ca łej ro dzi ny. W br. dział ka
na sza zo sta ła Lau re atem Kon kur su Kra jo we go „Wzo ro -
wa Dział ka Ro ku 2010”.

To dzię ki Usta wie o ROD i Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców mo że my upra wiać swo je dział ki, mo że też
roz wi jać się ogrod nic two dział ko we w Pol sce, tyl ko że by
nam eli ty po li tycz ne nie prze szka dza ły.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Obu rzył mnie fakt, że I Pre zes Są du Naj wyż sze go wy -

stą pił do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z wnio skiem 

o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze ściu za pi -
sów usta wy, a na stęp nie ca łej Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z 2005 ro ku. Obec na Usta wa ja ko
pod sta wo wy akt praw ny, któ ry re gu lu je za kła da nie i pro -
wa dze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz za sa dy
zrze sza nia się dział kow ców w ROD zo sta ła przy ję ta przez
dział kow ców z za do wo le niem. Usta wa o ROD speł nią,
wszyst kie wa run ki sze ro ko pod ję tej de mo kra cji i spra wie -
dli wo ści spo łecz nej. Z jej do bro dziejstw ko rzy sta oko ło
mi lion pol skich ro dzin dział kow ców.

Zwra cam się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce -
nie zgło szo ne go wnio sku i po zo sta wie nie na szej Usta wy
w do tych cza so wym kształ cie, któ rej za pi sy gwa ran tu ją
dział kow com ich do tych cza so wo pra wa na by te i roz wój
ogrod nic twa dział ko we go w ra mach Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Da niel Pa ciu ka nis 

Ni niej sze pi smo otrzy mu ją:
1. I Pre zes Są du Naj wyż sze go,
2. Pre zy dent RP,
3 Mar sza łek Sej mu RP,
4. Pre mier RP,
5. Kra jo wa Ra da PZD,
6. Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD,
7. Zgro ma dze nie ogól ne Sę dziów SN,
8. Re dak cja Ga ze ty Wy bor czej,
9. I Pro gram TVP.

Su wał ki, 20 wrze śnia 2010 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie Są du Naj wyż sze go dzi wię się
Pa nu, że chce Pan zli kwi do wać PZD i Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we.

Użyt ku ję dział kę oko ło 20 lat i jest ona dla mnie bar dzo

waż na ze wzglę dów eko no micz nych i zdro wot nych po -
dob nie jak kil ku mi lio no wej licz bie dział kow ców w Pol -
sce. Mo im zda niem po wi nien Pan wy co fać wnio sek
zło żo ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Z po wa ża niem
/-/ Jan Ro ma now ski 

Jan Ro ma now ski z Su wałk

Do wia do mo ści otrzy mu ją:
1. Try bu nał Kon sty tu cyj ny,
2. Pre zy dent RP,
3. Mar sza łek Sej mu RP,
4. Pre mier RP,
5. KR PZD,
6. OZ PZD,
7. Zgro ma dze nie Ogól ne Sę dziów SN,
8. Re dak cja Ga ze ty Wy bor czej,
9. I Pro gram TYP. 

Su wał ki, 20 wrze śnia 2010 r. 

Ka zi mierz Łuź niak z Bia łe go sto ku

I Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

Po raz dru gi w od stę pie kil ku mie się cy wy stą pił Pan do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych i po raz dru gi prze kro czył
swo je kom pe ten cje, żą da jąc stwier dze nia nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP.

Żą da nie to wy da je się bar dzo czy tel ną i jed no znacz ną
pró bą na ci sku i uzy ska nia ko rzyst ne go dla sie bie orze cze -
nia TK, gdyż ko mu jak ko mu, ale I Pre ze so wi SN nie od -
ma wia się. Jed nak że z uwa gi na sta tus I Pre ze sa SN,
żą da nie to jest nie etycz ne.

Za sto so wa nie żą da nia po raz pierw szy moż na by po trak -
to wać ja ko pew ną nie zręcz ność, na to miast po raz dru gi
jest już świa do mą czyn no ścią. Świad czy to o ni czym nie -
ogra ni czo nej i nie skrę po wa nej agre sji w sto sun ku do
dział kow ców i w po czu ciu bez kar no ści. Za sta na wiam się
nie raz z cze go to wy ni ka i nie znaj du ję god ne go uspra -
wie dli wie nia. W na szym kra ju kil ka dzie siąt grup spo łecz -
nych ma róż ne mniej sze lub więk sze przy wi le je, jed nak
żad na z tych grup nie cie szy się tak szcze gól ną tro ską wła -
dzy są dow ni czej. Są dzę, że tro ska o zgod ność na szych
prze pi sów z usta wą za sad ni czą wy ni ka ra czej z ne ga tyw -
ne go na sta wie nia do Pol skie go Związ ku Dział kow ców

nie któ rych śro do wisk, któ rym dział kow cy utrud nia ją do -
stęp do grun tów bę dą cych w na szym użyt ko wa niu.

Po nad to Pań ski wnio sek do TK z dnia 6 wrze śnia 2010 r.
jest ni skie go lo tu ak tem od we tu na re ak cję pol skich dział -
kow ców w od po wie dzi na Pa na wnio sek z 22 lu te go 
2010 br. W mo im od czu ciu i w od czu ciu mo ich zna jo -
mych tak jest. Bo cóż mo gło się stać w okre sie od 22 lu -
te go 2010 r. tak zna czą ce go, że zo sta ła do ko na na po now na
ana li za usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r., w wy ni ku któ rej
ca ła usta wa oka za ła się nie zgod na z Kon sty tu cją RP. Do
dnia 22 lu te go 2010 r. by ło, we dług Pa na, nie zgod ne 
z Kon sty tu cją tyl ko 6 za pi sów, a od 6 wrze śnia 2010 r. już
ca ła usta wa. Tym bar dziej, że więk szość jej za pi sów zo sta -
ła prze nie sio na z usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych z 1981 r.

Pa nie Pre ze sie! Niech Pan przyj mie do wia do mo ści, że
Pan swo imi wnio ska mi wznie cił wiel ką nie chęć do wła -
dzy są dow ni czej w kra ju. W sy tu acji, kie dy w kra ju ist -
nie je tak wiel ka prze paść eko no micz na mie dzy kla są
uprzy wi le jo wa nych po sia da czy a resz tą spo łe czeń stwa,
gdy ści ga nie prze stęp ców po zo sta wia wie le do ży cze nia,
gdy prze pi sy są li be ral ne, gdy ist nie ją wa run ki do roz wo -
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ju ukła dów, ko te rii i grup ko rup cyj nych itd. I Pre zes SN
zaj mu je się li kwi da cją stu let nie go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go i po zba wia niem dział kow ców skrom ne go

do byt ku na dział kach. Chwa leb ne dzia ła nie. Tak trzy mać,
a na pew no Pol ska sta nie się „dzi kim kra jem”.

/-/ Ka zi mierz Łuź niak

Do wia do mo ści:
1. Pre zy dent RP,
2. Mar sza łek Sej mu RP,
3. Try bu nał Kon sty tu cyj ny,
4. KR PZD,
5. OZP PZD,
6. Zgro ma dze nie Ogól ne Sę dziów SN.

Bia ły stok, 14 wrze śnia 2010 r.

Eu ge nia Grat ka z No wej So li

I Pre zes Są du Naj wyż sze go RP
War sza wa

Pa nie Pre ze sie Są du Naj wyż sze go RP jak moż na, ile
moż na stra szyć dział kow ców wy my sła mi nie zgod no ścia -
mi z Kon sty tu cją RP. Dla cze go Pan Pre zes naj bied niej szą
część spo łe czeń stwa chce po zba wić użyt ko wa nia dzia łek,
któ re są pod sta wo wą ba zą owo ców i wa rzyw oraz wy po -
czyn kiem wszyst kich ro dzin.

Pa nie Pre ze sie Są du Naj wyż sze go RP pro si my o obro -

nę ar ty ku łów z na szej usta wy z 8 lip ca 2005 r., któ ra jest
do bra dla nas wszyst kich dział kow ców, któ ra funk cjo nu -
je 5 lat. Wszy scy je ste śmy Po la ka mi, tak sa mo jak i Pan.
Dla te go ja, dział ko wiec na sze go ogro du, jak i Za rząd
ROD im. F. Cho pi na w No wej So li bę dzie wy stę po wał 
w obro nie na szej usta wy i po pie rał Kra jo wą Ra dę PZD 
w War sza wie.

Z po wa ża niem
/-/ Eu ge nia Grat ka 

No wa Sól, 27 sierp nia 2010 r. 

Le onard Nie wiń ski z Gdy ni 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP
War sza wa

Nie je stem praw ni kiem, a pra wo kon sty tu cyj ne jest dla
mnie oso bi ście ma ło zna ną dzie dzi ną. Ja ko oby wa tel tej
zie mi wy czu wam jed nak pew ne za gro że nia. W tym przy -
pad ku są to za gro że nia zwią za ne z utra tą skraw ka zie mi
ja ki upra wiam - dział ki ogro do wej. Trud no jest mi po go -
dzić się z fak tem, że znisz cze nie PZD jest „praw nym dzia -
ła niem”. Prze cież już Hen ryk Sien kie wicz na pi sał w
po wie ści „Krzy ża cy” cy tat „lu do we oby cza je sta ją się pra -
wem”, ko niec cy ta tu. Czy ta kim oby cza jem nie jest li czą -
ca dzie siąt ki lat upra wa ogród ków dział ko wych?

Pra gnę zwró cić Pań stwa uwa gę na jesz cze je den fakt.
Zwią zek nasz jest je dy ną tak licz ną or ga ni za cją w kra ju.
Sku pia w swo ich sze re gach człon ków w róż nym wie ku.
Da je im i ich ro dzi nom, zna jo mym wie le za do wo le nia.
Ogro dy dział ko we speł nia ją też okre ślo ną funk cję w spo -
łecz no ści lo kal nej.

Głę bo ko wie rzę w to, że ogro dy dział ko we bę dą peł nić
da lej funk cję, do któ rej zo sta ły po wo ła ne, a pra wo nie bę -
dzie bez dusz ną, su chą li te rą pra wa.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Le onard Nie wiń ski

Gdy nia, 14 wrze śnia 2010 r. 
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Bez przy kład ny akt od we tu!
Ja ko je den z mi lio na pol skich dział kow ców je stem do

głę bi po ru szo ny i wzbu rzo ny ko lej nym już Pań skim wnio -
skiem. Te go jesz cze w stu dzie się cio let niej hi sto rii ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce nie by ło. Ta kiej bu ty,
aro gan cji i lek ce wa że nia swo ich oby wa te li – kon kret nie
kil ku mi lio nów człon ków dział ko wych ro dzin.

Pa nie Pre ze sie!
Czy moż na mnie i in nych dział kow ców trak to wać jak

śmie ci? Pra co wa łem za ko mu ny 25 lat i 20 lat za no wej
de mo kra cji i in for mu ję, że nikt do tych czas nie po trak to wał
mnie z bu ta tak jak Pan to zro bił. Czym my bied ni lu dzie
Pa nu na ra zi li śmy się? Czy tym, że upra wia my swo je trzy -
stu me tro we grząd ki w ogro dach dział ko wych, czy też
tym, że jesz cze ży je my? Ale naj pew niej tym, że ośmie li -
li śmy się sza now nej wszech wład nej wła dzy zwró cić uwa -
gę na błę dy w po stę po wa niu (przy pierw szym wnio sku do
TK). Za pew ne Pan i Pań scy pra cow ni cy są obu rze ni na -
szy mi, idą cy mi w ty sią ce, pro te sta mi do ty czą cy mi ata ku

na usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca
2005 r., ata ku in spi ro wa ne go wy stą pie niem by łe go dział -
kow ca. I nic tu się nie li czy: ani pra wa na by te, ani pra wo
wła sno ści, ani też od szko do wa nie za mie nie na grun cie 
w przy pad ku li kwi da cji ogro du. Li czy się tyl ko ura żo na
du ma i prze moż na chęć od we tu za skła da ne pro te sty.

Pa nie Pre ze sie!
To ja i in ni dział kow cy je ste śmy pod mio tem. To my je -

ste śmy su we re nem i nikt nie ma pra wa, na wet I Pre zes Są -
du Naj wyż sze go, w po czu ciu bez kar no ści po dej mo wać
pro ce du ry bę dą ce za ma chem na na sze pra wa i pro wa dzą -
ce do ujarz mie nia spo łe czeń stwa. Pro szę pa mię tać, że je -
że li nie bę dzie spo łe czeń stwa to i nie bę dzie żad nej
wła dzy, na wet są dow ni czej.

Ko pią ni niej sze go pi sma in for mu ję rów nież Try bu nał
Kon sty tu cyj ny, naj wyż sze wła dze kra jo we i pra sę o, 
w mo im od czu ciu, nie god nych od we to wych dzia ła niach 
I Pre zes Są du Naj wyż sze go.

/-/ Wie sław Sa wic ki

Wie sław Sa wic ki z Bia łe go sto ku

I Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa 

Otrzy mu ją:
1. Pre zy dent RP, 
2. Mar sza łek Sej mu, 
3. Try bu nał Kon sty tu cyj ny, 
4. Pre mier Rzą du RP, 
5. KR PZD, 
6. OZP PZD, 
7. Zgro ma dze nie Ogól ne Sę dziów SN, 
8. Ga ze ta Wy bor cza, 
9. I Pro gram TVP. 

Bia ły stok, 14 wrze śnia 2010 r. 

Ja dwi ga Sa wic ka z Bia łe go sto ku

I Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa 

Z wiel kim zdzi wie niem prze czy ta łam in for ma cję o po -
now nym Pa na wy stą pie niu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, lecz tym ra zem z za rzu tem, że ca ła na sza usta wa 
z 2005 r. jest nie zgod na z Kon sty tu cją RP. Zna czy to, że
praw ni cy sej mo wi z Sej mo we go Biu ra Ana liz na ni czym
się nie zna ją, gdyż do pu ści li do pro ce do wa nia bu bel, że
po sło wie to rów nież nie do uczo na gru pa przy pad ko wo ze -
bra nych lu dzi z uli cy. 

Na le ża ło by wów czas uchy lić wszyst kie pod ję te usta wy,
a nie tyl ko tę jed ną dział ko wą. Ale ja koś nie sły chać, że -
by Sąd Naj wyż szy zaj mo wał się i in ny mi ak ta mi praw ny -
mi, gdyż mo gą to też być bu ble praw ne na ru sza ją ce pol ską
de mo kra cję i pol skie pra wo.

Ale je że li tak jest, to mo że trze ba w Pol sce zli kwi do wać
Sejm i Se nat a uchwa la nie pra wa po zo sta wić Są do wi Naj -
wyż sze mu.
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Tak Pa nie Pre ze sie! Je że li Try bu nał Kon sty tu cyj ny
przyj mie Pa na wnio sek, to tym sa mym po zba wi mnie Pan
te go wszyst kie go co mam na dział ce tzn. al ta ny, szklar ni,
drzew i krze wów.

Czy o to Pa nu cho dzi, że by ta kim lu dziom jak ja sko -
mu na li zo wać czy za brać mój do ro bek tak jak to kie dyś ro -
bi ła wła dza. Nie mo gę uwie rzyć w to i w za sa dzie nie
wie rzę, że ta Kon sty tu cja, na któ rą Pan się po wo łu je do -

pusz cza do za bo ru mie nia, do pusz cza do krzyw dze nia lu -
dzi w ma je sta cie pra wa, do pusz cza do li kwi da cji pra wa
nie wy god ne go rzą dzą cym, ale przy ja zne go nam, kil ku mi -
lio no wej rze szy dział kow ców.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 r.
jest dla nas do brym pra wem, chce my ją bro nić i bro ni my.
I niech tak zo sta nie.

/-/ Ja dwi ga Sa wic ka

Bia ły stok, 14 wrze śnia 2010 r.

Je rzy Przy byt niak z Ko żu cho wa

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

Je stem dział ko wi czem od prze szło czter dzie stu lat, kil -
ka krot nie za go spo da ro wy wa łem ugo ry by stwo rzyć prze -
strzeń dla wy po czyn ku i upra wy wa rzyw i kwia tów na
po trze by mo jej ro dzi ny.

Przez wie le lat sy tu acja dział kow ców by ła usta bi li zo -
wa na do chwi li za in te re so wa nia się Pol ski mi Związ kiem
Dział kow ców i je go ogro da mi wie lu „szla chet nych” lu -
dzi, a na wet oso bi sto ści.

Szcze gól nie obu rzy ło mnie gło śne już wy stą pie nie I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go, czyż by Są dy nie mia ły waż niej -
szych spraw do roz pa trze nia?

Skąd więc te spra wy w Try bu na le Kon sty tu cyj nym jak
i w Strass bur gu?

Brak za in te re so wa nia Pa na Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
dzie siąt ka mi tys. ha po pe ge erow skiej i po eska erow skiej

zie mi le żą cych odło giem a wiel kie za in te re so wa nie 3 i 5
aro wy mi dział ka mi eme ry tów ren ci stów, lu dzi bied nych.
Za sta na wia ją ce?

Wy star czy zaj rzeć na pierw szy lep szy Ogród by stwier -
dzić jak wy glą da i co zna czy dla tych lu dzi, Pan Pre zes te -
go ni gdy nie zro bił i dla te go pró bu je ma ni pu lo wać w
do brze już funk cjo nu ją cej Usta wie usta no wio nej prze cież
przez Sejm Rzeczpo spo li tej.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze zwra cam się do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o po zo sta wie nie na szej Usta wy w do -
tych cza so wym kształ cie, gwa ran tu ją cym mnie, mo im są -
sia dom i dział ko wi czom ca łe go kra ju ich pra wa na by te
przez mi nio ne dzie się cio le cia do bez piecz ne go spo koj ne -
go upra wia nia dzia łek.

Z wy ra za mi sza cun ku 
/-/ Je rzy Przy byt niak

Ko żu chów, 29 sierp nia 2010 r.

Bo gu sław Dą brow ski z Gdy ni

Pro fe sor dr hab. Lech Gar doc ki 
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go 
War sza wa

Sza now ny Pa nie!
Z ogrom nym zdzi wie niem i nie mniej szym za że no wa -

niem do wie dzia łem się ze stro ny in ter ne to wej Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, że za miast wy co fać swój po przed ni
wnio sek zło żył Pan w dniu 6 wrze śnia 2010 ro ku ko lej ny,
tym ra zem żą da jąc by ca ła na sza Usta wa o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku zo sta ła, uzna -
na za nie zgod ną z Kon sty tu cją RP.

Pa na ko lej na nie zro zu mia ła i zby tecz na ini cja ty wa w nie
tyl ko mo im od czu ciu jest swo istym od we tem za nie po -

kor ność Oby wa te li, któ rzy od wa ży li się pu blicz nie nie
zga dzać się z Pań ski mi wy wo da mi.

Swo ista lo gi ka za prze cza ją ca za sa dzie, że au dia tur et al -
te ra pars (na le ży wy słu chać tak że dru giej stro ny).

Za po mniał Pan, że dział kow cy to nie ciem ny lud, któ ry
wszyst ko ku pi oraz, że win no się sto so wać za sa dę ho mi -
nem cau sa omne con sti tu tum sit (wszel kie pra wo win no
być sta no wio ne ze wzglę du na czło wie ka).

Pod jął Pan bar dzo ry zy kow ną i do te go nie zro zu mia łą
de cy zję te raz już jaw nej wal ki z człon ka mi spo łe czeń stwa,
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kie ru jąc do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go swój zmo dy fi ko -
wa ny wnio sek. Za sta na wia ją cy jest po śpiech, ale sko ro
ka den cja upły wa już 18 paź dzier ni ka 2010 ro ku to nic
dziw ne go z Pań skie go punk tu wi dze nia. Tyl ko czy war to,
by pol scy dział kow cy za pa mię ta li Pa na, ja ko na sze go
prze ciw ni ka.

Czyż by za po mniał Pan, że Usta wa o ROD z 2005 ro ku
jest lex pro spi cit, non re spi cit (usta wa pa trzy na przód, 
a nie wstecz).

Swo im ko lej nym wnio skiem wpi sał się Pan w ni hil pro -
bat, qui ni mium pro bat (ni cze go nie do wo dzi ten, kto do -
wo dzi zbyt wie le) a nad to, że non nu me ran ta, sed
pon de ran do sunt ar gu men ta (ar gu men ty na le ży oce niać
nie we dług licz by, ale zna cze nia).

Czyż by umknę ło z pa mię ci, że wi nien Pan sto so wać za -
sa dę pla cu it In omni bus re bus pra eci pu am es se iu sti tae
aequ ita ti sque qu am stric ti iu ris ra tio nem (we wszyst kich
spra wach po win na mieć pierw szeń stwo za sa da spra wie -
dli wo ści i słusz no ści nad za sa dą ści słe go pra wa) a tak że by
pa mię tać, że nie na le ży prius qu am exaudías, ne iu di ces
(nie sądź, za nim wy słu chasz).

Sza now ny Pa nie!
W mo im ni niej szym li ście przy to czy łem sze reg praw -

ni czych pa re mii, choć z wy kształ ce nia nie je stem praw ni -
kiem. Wiel ka szko da, że za po mi na Pan cią gle, ja kie
praw ni cze pa re mie wy pi sa no na bu dyn ku Są du Naj wyż -
sze go.

Mo że być Pan pe wien, że pro te sty pol skich dział kow -
ców nie umilk ną. Bę dzie ich co raz wię cej, bo wiem ska la
za gro żeń i czy nio na nam dział kow com krzyw da jest jesz -
cze więk sza.

Nie ro zu miem jak mógł Pan pro fe sor pra wa przy pu ścić
na mo ją spo łecz ną or ga ni za cję Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, te raz już fron tal ny atak i pod jąć się nie spo ty ka nej
pró by na sze go uni ce stwie nia.

Ni niej szym li stem zwra cam się do Sę dziów Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go oraz do na czel nych or ga nów Pań stwa o
prze ciw sta wie nie się tym za mia rom, bo wiem do bro człon -
ków spo łe czeń stwa, a ta ki mi są bez wąt pie nia pol scy
dział kow cy, win no być dla sze ro ko po ję tej wła dzy pu -
blicz nej ce lem i do brem nad rzęd nym.

/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Mój list dro gą elek tro nicz ną kie ru ję po nad to do:
– Pre zy den ta RP B. Ko mo row skie go,
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go dr B. Zdzien nic kie go,
– Mar szał ka Se na tu RP B. Bo ru se wi cza,
- Mar szał ka Sej mu RP G. Sche ty ny,
– Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych: PO T. Tom czy kie wi cza, PSL S. Że li chow skie go 
i Le wi cy G. Na pie ral skie go,
– Po słów na Sejm RP: J. Ku la sa, S. Neu man na, S. Ka lem by, W. Szcze pań skie go.
– Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Pre ze sa OZ PZD w Gdań sku Cze sła wa Smo czyń skie go.

Gdy nia, 17 wrze śnia 2010 r. 

Ja cek Ma ła czyń ski z Zie lo nej Gó ry

I Pre zes Są du Naj wyż sze go 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Zwra cam się do Pa na ja ko czło nek Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze. Do wie -
dzia łem się, że zło żył Pan wnio sek do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go w dniu 6 wrze śnia 2010 r. z żą da niem
stwier dze nia nie zgod no ści Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca
2005 r. z Kon sty tu cją RP.

Jest to dla mnie fakt nie zro zu mia ły, gdyż wcze śniej 
w dniu 22 lu te go 2010 r. za skar żył Pan we wnio sku do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go sześć punk tów Usta wy o
ROD ja ko nie zgod ne z obo wią zu ją cą Kon sty tu cją. W

świe tle przed sta wio nych wnio sków wy ni ka, że Pan sam
róż nie in ter pre tu je prze pi sy za war te w usta wie o ROD.

Pa nie Pre ze sie!
Nie zga dzam się z Pa nem w za kre sie, że Usta wa o ROD

nie jest zgod na z Kon sty tu cją. Usta wę tą opra co wy wa ło
wie lu naj wy bit niej szych praw ni ków, a by ła uchwa la na
przez Sejm, w któ rym wie lu po słów i se na to rów po sia da
praw ni cze wy kształ ce nie. Czyż by Pan z peł ną pre me dy ta -
cją pod wa żał ich kwa li fi ka cje i au to ry tet. Wnio ski Pa na
wy ra ża ją lek ce wa że nie du żej czę ści spo łe czeń stwa. Dział -
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kow cy po sia da ją ro dzi ny wie lo po ko le nio we, któ re na
dział kach spę dza ją czas. Dla du żej czę ści spo łe czeń stwa
dział ka to uzu peł nie nie w bu dże cie do mo wym wy dat ków
na wa rzy wa i owo ce. Dział kow ca mi nie są lu dzie bo ga ci
i tym bar dziej Usta wa ma aspekt spo łecz ny.

Na I Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w War sza wie wie lu po słów de kla ro wa ło obro nę Usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Usta wa o ROD 

z 8 lip ca 2005 r. speł nia po trze by dział kow ców. Pa na
wnio ski do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go od bie ram ja ko
wal kę z dział kow ca mi, to jest naj uboż szą czę ścią spo łe -
czeń stwa i Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Oświad czam Pa nu, że dział kow cy oraz ich ro dzi ny i ich
zwo len ni cy bę dą bro nić Usta wy o ROD aż do skut ku 
a Pan po wi nien się li czyć z du żą czę ścią spo łe czeń stwa. 

/-/ Ja cek Ma ła czyń ski 

Zie lo na Gó ra, 20 wrze śnia 2010 r.

Ma ria Cze kaj z Kra ko wa

Sza now ny Pan 
Dr Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

W na szym Pań stwie dział kow cy po win ni być uwa ża ni
za „sól tej zie mi”. Nie ste ty są so lą w oku. Cze ka ją na ko -
lej ną re wi zję nad zwy czaj ną.

Za go spo da ro wa li nie użyt ki i ugo ry. Dzi siaj twier dzi się,
że do tej zie mi nie ma ją pra wa. A kto ro dzin nym ogro dom
dział ko wym przy dzie lił tę zie mię, nadał nu me ry NIP, RE -
GON, utwo rzył kon ta w ban kach?

Nie praw dą jest in for ma cja, że przy na leż ność do Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców jest przy mu so wa. „Dzi kie”
ogro dy tez ist nie ją, jed nak że nikt nie sta je w ich obro nie.
PZD jest sa mo wy star czal ny, nikt do nie go nie do pła ca.

Ist nie ją or ga ni za cje, któ re po sia da ją mo no pol na ist nie -
nie i są do to wa ne bez wzglę du na efek ty dzia łal no ści. Ni -
ko go to nie bo li, choć jest kry zys.

Pra gnę za uwa żyć, że dział kow cy to nie tyl ko eme ry ci 
i ren ci ści, spa dek po PRL -u. Dział kow cy to ca łe ro dzi ny
pro wa dzą ce te ra pię za ma łe pie nią dze. Wzbo ga ca my wła -
sne płu ca i płu ca miast. Z chwi lą prze ka za nia te re nów pod
wiel kie in we sty cje cier pli wie cze ka my la ta mi na roz li cze -
nie war to ści na szych za sa dzeń i al tan. Po dob no na ra ża my
in we sto rów na wiel kie kosz ty. A ja kie in we sto rzy osią ga -
ją zy ski?

Przej mo wa nie i od da wa nie wła sno ści w Pol sce od by -
wa ło się w Pol sce za wsze zgod nie z pra wem. Z tym, że
pra wo „du że go” by ło za wsze sil niej sze od pra wa „ma łe -
go”. Pań stwo po win no chro nić ta kich oby wa te li jak dział -
kow cy. Tym cza sem każ da no wa ka den cja przy no si no we
po my sły, na gon ki, pró by li kwi da cji. Ro dzą się nie ustan nie
pró by zmian te go, co funk cjo nu je, a nie moż na do cze kać
się zmia ny te go, co szwan ku je i nie do ma ga od lat.

Czy zba dał ktoś sta ty sty kę, ile nad użyć spo wo do wa ły
or ga ni za cje dział kow ców w sto sun ku do in nych grup spo -
łecz nych?

Od no szę wra że nie, że nie któ re ogra ny pań stwa po świę -
ca ją bar dzo du żo wy sił ku PRZE CIW KO oby wa te lom, 
a nie dla ich do bra.

Po dą ża jąc tym to kiem my śle nia, na le ży spo dzie wać się,
że przyj dzie ko lej na Pol ski Zwią zek Węd kar ski – bo ko -
rzy ści ma te rial ne osią ga ją tyl ko węd ka rze oraz na Pol ski
Zwią zek Ło wiec ki – gdzie ko rzy ści ma tyl ko klan my śli -
wych.

Co do dział kow ców moż na się po my lić. W nas jest wie -
lo po ko le nio wa si ła. Pra wie mi lion gło sów w wy bo rach to
spo ro. 

/-/ Ma ria Cze kaj
Kra ków, 29 wrze śnia 2010 r.

Jó zef Ro ma now ski ze Szcze ci na

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

Dział kow cy przez dzie siąt ki lat na by wa li dział ki we dług
obo wią zu ją ce go sta nu praw ne go w Pol sce. Nikt z dział -

kow ców nie na by wał dział ki do upra wy omi ja jąc lub ła -
miąc pra wo. Wy stą pie nie – I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
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RP do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP prze pi sów Usta wy z 8 lip ca
2005 r. o ROD kwe stio nu jąc ca łość na szej usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych jest to bez wąt pie nia za -
mach na mi lio no wą rze szę dział kow ców z ich ro dzi na mi.

Sta wia nie za rzu tu, że brak jest dru giej struk tu ry dział -
kow ców aże by kan dy da ci mie li wy bór – to od wo łam się
do in nych sto wa rzy szeń jak:

– Zwią zek Pszcze la rzy – je den
– Zwią zek My śli wych – je den
– Zwią zek Węd kar ski  – je den
I moż na by po da wać in ne przy kła dy i nikt nie wno si o

utwo rze nie dru gie go związ ku - bo nie wy stę pu je ta ka po -
trze ba. Je den PZD - wy star czy, Dział kow cy do my śla ją się,
dla cze go chce się Ich po zba wić ogro dów. Wy szu ku je się
wy my ślo ne po wo dy dla ra cji po li tycz nych, aby znisz czyć
naj uboż szą gru pę spo łecz ną. Czy kwe stio nu ją cy ma ją wie -
dzę jak po wsta wa ły ogro dy, jak sa mi dział kow cy od zy -
ski wa li zde ge ne ro wa ne te re ny i bu do wa li za wła sne środ ki
przez dzie siąt ki lat ogro dy. Po da jąc do pu blicz nej wia do -
mo ści fakt pod wa że nia usta wy o ROD ser wu je się stres 
i nie pew ność dla kil ku mi lio nów na szych oby wa te li. Czę -
sto sły szy my, że je ste śmy kra jem ze spo łe czeń stwem Oby -
wa tel skim to dla cze go nie pro wa dzi się dia lo gu i nie
od pi su ją or ga ny naj wyż sze Pań stwo we na wy stą pie nia
oby wa tel skie. Czy je ste śmy tyl ko po trzeb ni do pła ce nia
po dat ków i od da nia gło sów w okre ślo nym go rą cym cza -

sie wy bo rów od po wied nie go szcze bla? Moż na z po zy cji
wyż szej wi dzieć da lej, ale czy jest to spra wie dli we i uczci -
we po dej mo wa nie de cy zji nisz czą cych spo łe czeń stwo i
two rze nie kli ma tu do jesz cze na stęp nych po dzia łów w na -
szym pięk nym kra ju. Czy nie wy star czą – po dzia ły po li -
tycz ne? My dział kow cy nie ma my kon flik tów po li-
tycz nych wy zna nio wych na ro do wo ścio wych a na Ogro -
dach ma my wszyst kie za wo dy. Próż ne gru py na ro do we,
ży je my na co dzień w oto cze niu róż nych śro do wiski nie są
nam zna ne żad ne wy su wa ne ar gu ment z in nych grup spo -
łecz nych któ re ad re so wa ne są prze ciw ko dział kow com.

Pro szę wziąć pod uwa gę, że je ste śmy kra jem i spo łe -
czeń stwem na do rob ku i gru pa naj uboż sza z dział ki ko -
rzy sta i ma pew ną po moc eko no micz ną, zdro wot ną,
kon so li da cji mło dych i star szych itd.

Otocz ka praw nych ar gu men tów znisz cze nia usta wy
ROD z 2005 r. mo że być róż na, ale to do ty czy na sze go
pol skie go spo łe czeń stwa i uwa ga i roz wa ga jest w naj wyż -
szej ce nie.

W świe tle po wyż sze go dział kow cy pro szą o po zo sta -
wie nie usta wy o ROD, któ ra pra cu je od 5 lat i spraw dza
się w co dzien nej dzia łal no ści i słu ży dla spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. Ogro dy słu żą i dla in nych człon ków spo -
łecz no ści lo kal nej na wy po czy nek a zwłasz cza dla osób
star szych. Wie rzę, bo nie stra ci łem wia ry w czło wie ka, że
na sze słusz ne ar gu men ty zo sta ną uwzględ nio ne i dział ki bę -
dą da lej funk cjo no wać – za co z gó ry ser decz nie dzię ku ję.

/-/ inż. Jó zef Ro ma now ski

Szcze cin, 21 wrze śnia 2010 r.

Ja ni na i Al fred Wój to wicz z Go rzo wa Wlkp.

Sza now ny 
Pan Bro ni sław Ko mo row ski 
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol ski

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Zwra ca my się do Pa na Pre zy den ta, oso by któ rą sza nu -

je my oso by któ rą wy bra li śmy, któ rą po le ca li śmy ja ko god -
ną pia sto wa nia te go je dy ne go urzę du w na szym kra ju, 
w na szej Oj czyź nie z proś bą o wspar cie w 30-let niej woj -
nie o na sze dział ki, o na sze ogro dy.

Woj na ta trwa od po cząt ku lat 80 ubie głe go wie ku do
dziś, koń ca pierw szej de ka dy XXI wie ku. Woj na bez pre -
ce den su w środ ku Eu ro py gdzie wcze śniej po li ty cy 
a obec nie naj wyż sze or ga ny pań stwa chcą znisz czyć do brze
zor ga ni zo wa ny, do brze funk cjo nu ją cy ruch dział ko wy.

Za sta na wia my się czym na ra zi li śmy się wszyst kim tym,
któ rzy nas tak nie na wi dzą? Chy ba tyl ko tym, że zie mię
czę stą zde gra do wa ną przy wró ci li śmy ży ciu. Ta zie mia to
znacz ny ka pi tał i moż na ją sprze dać na no we mar ke ty, ho -
te le i miej sca roz ryw ko we. Nikt nie zwra ca uwa gi na lu -

dzi sta rych i zmę czo nych. Czyż by wnio sko daw cy tak bar -
dzo za le ża ło na wy koń cze niu lu dzi, któ rzy wcze śniej swą
pra cą ło ży li na kształ ce nie tych, któ rzy dziś szczy cą się
ty tu ła mi pro fe sor ski mi. Czy to jest po dzię ko wa nie? Go -
rycz przez nas prze ma wia i szcze rze mó wiąc nie li czy my
na zmia nę sta no wi ska przez wnio sko daw cę.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go prof. dr hab. Lech
Gar doc ki w dniu 22 lu te go 2010 ro ku 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 RP za pi sów usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Wy da je się nam, że za ra za roz sie -
wa ją ca zja wi sko nie na wi ści w na szym kra ju do tar ła rów -
nież do Są du Naj wyż sze go. Czyż by wszy scy, któ rzy
wcze śniej czy ta li pro jekt tej usta wy, któ rzy ją re je stro wa li 
i któ rzy ją uchwa la li by li tak nie do ucze ni, że nie za uwa ży -
li jej nie kon sty tu cyj no ści? Bu dzi to na sze wąt pli wo ści i ro -
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dzi zwąt pie nia co do po czy nań Pa na Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go – naj wyż sze go au to ry te tu praw ne go. 

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Dział kow ca mi je ste śmy od 45 lat – dziś zbli ża my się do

kre su na szej dro gi i dla te go tak bo li, że chce się nas po zba -
wić tej je dy nej ra do ści, te go ob co wa nia z przy ro dą, tej ży -
cio daj nej zie le ni, śpie wu pta ków i spo ko ju. Gdzie ma my
się po dziać – czy ma my sie dzieć na be to no wych ław kach
pod be to no wy mi. Nie po je dzie my na wy po czy nek do
Afry ki, Ame ry ki czy na obrze ża Mo rza Śród ziem ne go, nie
bę dzie my wy po czy wać w po łu dnio wej Azji. Nas na to nie
stać. Nam do brze jest u sie bie. Na szym ku ror tem jest
dział ka za go spo da ro wy wa na przez wie le lat na szy mi si ła -
mi i za na sze pie nią dze.

Obej mu jąc swój urząd Pan Pre zy dent po wie dział:
„Prze strzeń ży cia pu blicz ne go jest szer sza niż spo ry i wal -
ki po li tycz ne. Trze ba, by w więk szym stop niu wy peł nia -

ła ją oby wa tel ska ak tyw ność Pol ska po trze bu je lu dzi twór -
czych, zdol nych do sa mo dziel ne go my śle nia. Po trze bu je
dzia łań or ga ni za cji po za rzą do wych. Za da niem Pre zy den -
ta jest i bę dzie za bie ga nie o to, aby nikt z ra cji uro dze nia,
stop nia spraw no ści, wie ku, wy kształ ce nia czy miej sca za -
miesz ka nia nie był po zba wio ny moż li wo ści by cia we
wspól no cie i po mo cy w trud nej sy tu acji.”

O to tyl ko od wa ża my się pro sić Pa na Pre zy den ta - chce -
my być dział kow ca mi, chce my być w Pol skim Związ ku
Dział kow ców i nie chce my by kto kol wiek po za na szy mi
ple ca mi maj stro wał przy na szej usta wie. Nie chce my w
dal szym cią gu tkwić w woj nie o dział ki i Zwią zek. Pan w
trak cie kam pa nii wy bor czej czę sto mó wił, że „zgo da bu -
du je” oraz, że „Pol ska jest jed na”.

Z ty mi stwier dze nia mi cał ko wi cie się zga dza my. My nie
je ste śmy prze lot ny mi pta ka mi, je ste śmy stąd i dla te go pro -
si my Pa na Pre zy den ta o po moc w utrzy ma niu na szych
gniazd, na szych ogro dów i na szych dzia łek.

Z wy ra za mi sza cun ku i uzna nia 
/-/ Ja ni na i Al fred Wój to wicz 

Go rzów Wlkp., dnia 1 paź dzier ni ka 2010 r.

Ali cja i Wie sław Tom czuk z Bia łej Pod la ski

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

Je stem dział kow cem od 22 lat. Dział kę, któ rą upra wia -
my z żo ną prze ją łem w bar dzo złym sta nie, po nie waż by -
ty to nie użyt ki po by łym PGR, za ro śnię te chwa sta mi na
gle bach V i VI kla sy. Wła sny mi rę ko ma przy po mo cy
dzie ci do pro wa dzi li śmy do sta nu użyt ko wa nia. Obec nie
jest od po wied nio za go spo da ro wa na i użyt ko wa na, rów -
nież przez wnu ków. 

Za po zna li śmy się z wnio skiem Pre ze sa Sądu Naj wyż -
sze go Pa na Le cha Gar doc kie go do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści ar ty ku łów Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 
2005 ro ku. Za rzu ty za war te we wnio sku są nie tyl ko prze -
ciw na szej usta wie, ale przede wszyst kim prze ciw nam
dział kow com. Nie słusz nie kwe stio nu je się użyt ko wa nie
grun tów przez PZD, człon ko stwo i prze ka zy wa nie dział -
ki, pra wo wła sno ści obiek tów, urzą dzeń i na sa dzeń na

dział ce. Nie trud no więc zro zu mieć, że dzia ła nia Są du
Naj wyż sze go są kon ty nu acją dłu go trwa łej kam pa nii dą -
żą cej do li kwi da cji Ogro dów Dział ko wych. 

Skła da li śmy pod pi sy w obro nie usta wy o ROD, pod pi -
sy wa li śmy Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw -
czo-Wy bor cze go ROD w spra wie wspo mnia ne go wnio s-
ku i obro ny na szej po mi mo 5-ciu lat ist nie ją cej do brej
Usta wy. Uwa ża li śmy, że w tym kra ju pra wo jest dla
wszyst kich ta kie sa me, że chro ni naj uboż szą część spo łe -
czeń stwa bo do ta kich za li cza ją się eme ry ci i ren ci ści. A tu
zno wu za sko cze nie, po mo dy fi ka cji swo je go wnio sku
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i za skar że -
nie ca łej usta wy. Po pie ra my obo wią zu ją cą usta wę o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych i ape lu je my do Try-
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od da le nie wnio sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w ca ło ści. 

Bia ła Pod la ska, 30 wrze śnia 2010 r. 
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My dział kow cy z Okrę gu War miń sko -Ma zur skie go ze -
bra ni 28 sierp nia 2010 r. na uro czy stych ob cho dach Okrę -
go we go Dnia Dział kow ca i 35-le cia ROD „Sło necz nik”
w Iła wie wno si my do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od -
rzu ce nie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o uzna nie
za nie kon sty tu cyj ne 6 ar ty ku łów Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

Dzi siaj jest dzień ra do sny, świe tu je my swo je naj więk sze
do rocz ne świę to, szczy ci my się swo imi do ko na nia mi, 
a jest ich na praw dę wie le. Oto ROD, w któ rym je ste śmy
za jął I miej sce w kon kur sie na naj lep szy Ogród w 2010 r.
w kra ju. Mi mo to mu si my gło śno i do no śnie za brać głos
w tej chwi li w naj waż niej szej dla nas spra wie, w spra wie
obro ny na szych ogro dów. Ten głos w ob li czu bez pra wia,
uknu te go w ma je sta cie rze ko me go pra wa, to nasz związ -
ko wy obo wią zek. Nie moż na, bo wiem obo jęt nie przejść
obok za ku sów „na wie dzo nych” re for ma to rów i nie do -
strzec ich pod stęp nych za mia rów. Nie od dziś wia do mo,
że w wie lu re gio nach kra ju prze ję cie grun tu zaj mo wa ne -
go przez ogro dy dział ko we PZD, spę dza ło sen z po wiek
licz nym na szym „sprzy mie rzeń com”. 

To oni pod przy kryw ką obro ny nas przed rze ko my mi
za gro że nia mi knu li swo je par ty ku lar ne in te re sy. Dzi siaj
oka zu je się, że so jusz ni kiem ich jest na wet I Pre zes Są du
Naj wyż sze go. Dla te go też w tak uro czy stym dniu jak ten
dzi siej szy, za pew nia my Pa na Pa nie Pre ze sie Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, wszyst kich sza now nych sę dziów Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz ro da ków, któ rzy czę sto w
gąsz czu szu mu me dial ne go i ma ni pu la cji nie wie dzą,
przed czym się bro ni my - nie dzie je się nam żad na krzyw -
da. To nie z krzyw dy wy ra sta ją suk ce sy - tak do bit nie mó -

wią do Was dział kow cy, któ rzy wal nie przy czy ni li się do
wy gra nia kon kur su i zdo by cia mia na naj lep sze go ogro du
w kra ju. Bro ni my się przed pseu do dział ko wi cza mi i nie -
udacz ni ka mi, któ rzy re ali zu jąc „cho re” wi zje mo gą do -
pro wa dzić do osła bie nia a na wet upad ku nasz pręż ny ruch
związ ko wy. Nas sku tecz nie chro ni usta wa, a prze pi sy 
w niej za war te już daw no zwe ry fi ko wa ło ży cie i na pew -
no nie wy ma ga ją ta kiej ko rek ty.

Ape lu jąc o wy ro zu mia łość wo bec na szych słusz nych
obaw, w roz pa trze niu przed mio to we go wnio sku, zde cy -
do wa nie prze ciw sta wia my się:

– wszel kim me cha ni zmom zmie rza ją cym do trwa łej
blo ka dy roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go,

– kwe stio no wa niu ty tu łu praw ne go do grun tów za ję tych
przez na sze ogro dy i w kon se kwen cji po zba wie nia ich ro -
li, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej,

– po zba wie niu lub ogra ni cze niu na le ży tej ochro ny
praw nej dział kow ców, zwią za nej ze sta tu sem użyt kow ni -
ka dział ki,

– pró bom „ubez wła sno wol nie nia” po przez po zba wie nie
pra wa do dział ki i war to ści ma te rial nych z nią zwią za -
nych,

– od bie ra niu pod sta wo wych upraw nień sa mo rzą dom
dział kow ców.

Nie igno ruj my mi lio no wej rze szy ro dzin dział kow ców,
nie „uszczę śli wiaj my ich na si łę” wi zją, nie wie le ma ją cą
z ra cjo nal nym, przez la ta spraw dzo nym, nie tyl ko w na -
szym kra ju i pręż nie dzia ła ją cym, ru chem związ ko wym
dział kow ców. Po zo staw cie na szą usta wę w do tych cza so -
wym kształ cie i niech na dal nam do brze słu ży, nam bo to
dla nas jest ona naj bar dziej po trzeb na.

/-/ 183 pod pi sów uczest ni ków Dni Dział kow ca

VIII. LISTY ZBIOROWE

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w okrę gu War miń sko -Ma zur skim

Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP
War sza wa

APEL
Uczest ni ków Ob cho dów Dni Dział kow ca Okrę gu War miń sko -Ma zur skie go PZD 

w Olsz ty nie i 35-le cia ROD „Sło necz nik” w Iła wie

Do wia do mo ści:
1. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go,
2. Mar sza łek Sej mu RP i Se na tu RP,
3. Klu by Par la men tar ne: PO, SLD, PSL,
4. Kra jo wa Ra da PZD w War sza wie.

Iła wa, 28 sierp nia 2010 r.
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W na wią za niu do Re zo lu cji w obro nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych pod ję tej przez uczest ni ków
Kra jo wych Dni Dział kow ca od by tej w dniu 4 wrze śnia
2010 r. w War sza wie, uczest ni cy Okrę go wych Dni Dział -
kow ca w Opo lu, w peł ni so li da ry zu ją się z jej po stu la ta mi.
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. Usta wa o ROD gwa -
ran tu je 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.

Ogro dy dział ko we wpi sa ne w kra jo braz lo kal nych spo -
łe czeństw stwa rza ją wie le moż li wo ści do dzia ła nia dla

osób z róż nych grup spo łecz nych w szcze gól no ści eme ry -
tów, ren ci stów, osób nie peł no spraw nych oraz dzie ci i mło -
dzie ży. Trze ba też pod kre ślić fakt, iż w ogro dach czę sto
or ga ni zo wa ne są im pre zy dla tych grup spo łecz nych.

Dla te go uczest ni cy Okrę go wych Dni Dział kow ca 
w Opo lu zwra ca ją się do wszyst kich dział kow ców z na -
sze go re gio nu do czyn ne go za an ga żo wa nia się w wal kę 
w obro nie usta wy o ROD. Ape lu je my do Pierw sze go Pre -
ze sa Sądu Naj wyż sze go o po nie cha nie dzia łań wro gich wo -
bec mi lio na człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Zwra ca my się do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
na wy pa dek ewen tu al ne go ba da nia zgod no ści z Kon sty tu -
cją Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych aby do -
ło ży li mak si mum swo ich naj lep szych umie jęt no ści 
i wie dzy aby nie krzyw dzić na szych człon ków. 

/-/ 55 pod pi sów uczest ni ków Dni Dział kow ca 
w Opo lu

Uczest ni cy Okrę go wych Dni Dział kow ca w Opo lu

STA NO WI SKO
w obro nie Usta wy o ROD uczest ni ków Okrę go wych Dni Dział kow ca w Opo lu

w dniu 18 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Okrę go wych Dni Dział kow ca w Ło dzi

RE ZO LU CJA
uczest ni ków Okrę go wych Dni Dział kow ca Łódź 2010

w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Uczest ni cy ob cho dów Okrę go wych Dni Dział kow ca, ja -
ko re pre zen tan ci 46 ty się cy ro dzin, któ re użyt ku ją dział ki
w po nad 300 ro dzin nych ogro dach dział ko wych funk cjo -
nu ją cych na te re nie wo je wódz twa łódz kie go są zbul wer -
so wa ni naj now szą ini cja ty wą Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go roz sze rza ją ce go swój wnio sek do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go na wszyst kie prze pi sy usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Od bie ra my ją ja ko
jaw ny od wet za ak tyw ność struk tur Związ ku i dział kow -
ców w obro nie usta wy o ROD.

Ob cho dząc w dniu dzi siej szym na sze tra dy cyj ne świę -
to łą czy my je z waż nym dla nas wszyst kich ju bi le uszem
5 - le cia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, usta -
wy bę dą cej god nym uko ro no wa niem im po nu ją ce go do -
rob ku pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go. W tak
uro czy stym dniu jak dzi siaj, po win ni śmy tyl ko świę to wać
i cie szyć się z osią gnię tych suk ce sów. Jed nak nie jest to
nam da ne. Po wszech nie wia do mo, ze nie tyl ko tu zgro -
ma dze ni, ale wszy scy dział kow cy w Pol sce są ogrom nie
za nie po ko je ni swo im przy szłym lo sem. Bez pre ce den so -

we dzia ła nie Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do -
wo dzi, że 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. Ma my po -
czu cie, że pod po zo rem ba da nia le gal no ści usta wy pró bu -
je się nam ode brać nasz do ro bek. Dzi siaj, w de mo kra -
tycz nej i wol nej Pol sce, je ste śmy zmu sze ni bro nić na szych
idei i na sze go sty lu ży cia, któ re ucie le śnia ją ogro dy dział -
ko we - od za wsze słu żą ce po trze bu ją cym i spo łe czeń stwu.
Te ogro dy to na sze wspól ne dzie dzic two, to jest do bro na -
ro do we któ re chce my za cho wać i roz wi jać dla przy szłych
po ko leń. Dla te go po dej mu je my ni niej sze sta no wi sko ja ko
wy raz na sze go obu rze nia i jed no ści. Po tę pia my wszyst kie
te dzia ła nia, któ rych ce lem jest znisz cze nie ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go i Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i jed no czy my się w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

/-/ 71 pod pi sów dział kow ców
Łódź, 2 paź dzier ni ka 2010 r.
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Chełm żyń scy dział kow cy – człon ko wie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z wiel ką ra do ścią przy ję li fakt
szcze gól ne go wy róż nie nia, któ re go wy ra zem by ło nada nie
sztan da ru na szej ro dzi nie ogro do wej. Da ta 25 wrze śnia
2010 ro ku na trwa łe za pi sze się w hi sto rii nie tyl ko na -
szych ogro dów, ale i mia sta Chełm ży.

To ra do sne, jak że przez nas ocze ki wa ne świę to zo sta ło
nie ste ty za kłó co ne. Ze smut kiem przy ję li śmy in for ma cję,
że Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go po now nie skie ro -
wał wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, tym ra zem
kwe stio nu jąc zgod ność z Kon sty tu cją ca łej Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro -
ku.

Pięć lat te mu pro jekt usta wy, przed jej uchwa le niem,
prze szedł ca ły pro ces le gi sla cyj ny. Wów czas Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go nie miał do nie go żad nych za -
strze żeń. Za dzi wia ją ce i za sta na wia ją ce jest to, że na gle,
po pię ciu la tach funk cjo no wa nia usta wy ten że Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go ma wąt pli wo ści co do kon sty -
tu cyj no ści usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Wy stą pie nie Pre ze sa wraz z uza sad nie niem trak tu je my ja -
ko bez za sad ny atak na mi lio no wą, po za rzą do wą, spo łecz -
ną or ga ni za cję, le gal nie dzia ła ją cą w gra ni cach pra wa.
Wie lo stro ni co we uza sad nie nie do wnio sku to od daw na
zna ne i do znu dze nia po wta rza ne przez na szych ad wer sa -
rzy ar gu men ty. Tak ob szer ny wy wód nie pro wa dzi jed nak
do do głęb ne go, zgod ne go z rze czy wi sto ścią wy ja śnie nia.

W myśl za sa dy ni hil pro bat, qui ni mium pro bat (ni cze -
go nie do wo dzi ten, kto do wo dzi zbyt wie le), uza sad nie -
nie to nie ma nic wspól ne go z rze czy wi sto ścią. Przy-
kła dem jest cho ciaż by „przy mu so we” rze ko mo człon ko -
stwo w PZD. Jest to przy sło wio wa sól w oku na szych
prze ciw ni ków, z któ ry mi utoż sa mia się Pierw szy Pre zes
Są du Naj wyż sze go. Nie za uwa ża przy mu so wej przy na -
leż no ści rów nież do in nych or ga ni za cji – przy kład: cho -
ciaż by Pol ski Zwią zek Ło wiec ki. Prze cież oso ba po lu ją ca,
a nie bę dą ca człon kiem tej or ga ni za cji, to zwy kły kłu sow -
nik, wcho dzą cy w kon flikt z pra wem. Czyż by to nie był

przy mus przy na leż no ści do PZŁ? W uza sad nie niu wnio -
sku kil ka krot nie przy wo ła ny jest art. 2 Kon sty tu cji RP.
Spra wie dli wość spo łecz na? Ja ka to spra wie dli wość, sko -
ro sto su je się ją w za leż no ści od oko licz no ści. Czy in ne są
kry te ria stwier dza nia „przy mu so wej przy na leż no ści” dla
in nych or ga ni za cji czy tyl ko dla Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców trak to wa ne jest to ja ko przy mus? Wia do mo prze -
cież, że w Pol sce ist nie ją ty sią ce ogro dów i dzia łek,
któ rych użyt kow ni cy nie są człon ka mi Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców.

Nie tra fio ny jest rów nież za rzut o bez praw nym po bie ra -
niu skła dek. Pro si my wska zać ja ką kol wiek or ga ni za cję
spo łecz ną czy też par tię po li tycz ną, któ rej człon ko wie nie
opła ca ją skła dek. Dla cze go to, co wszę dzie jest nor mal -
ne, nie mo że być nor mal ne w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców? Te raz my od wo łu je my się do ulu bio ne go przez
Wnio sko daw cę art. 2 Kon sty tu cji.

Ob szer ny wy wód na te mat wnio sku do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go znaj du je my w in ter ne to wym wy da niu „Ga -
ze ty Praw nej”. In for ma cje tam za war te, a za czerp nię te 
z uza sad nie nia do wnio sku skie ro wa ne go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, to w zde cy do wa nej więk szo ści po mó -
wie nia i mi ja nie się z praw dą. Dla te go nie ma na szej zgo -
dy na treść uza sad nie nia. W tym przy pad ku kła nia się
za sa da: au dia tur et al te ra pars (na le ży wy słu chać tak że
dru giej stro ny). Trak tu je my wnio sek skie ro wa ny do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go ja ko swo iste wo tum nie uf no ści
do władz sta no wią cych pra wo w na szym kra ju. Prze cież
to Sejm dnia 8 lip ca 2005 ro ku uchwa lił Usta wę o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych, a Se nat nie wniósł uwag do
za war tych w niej za pi sów. Wresz cie Pre zy dent Rze czy po -
spo li tej po uprzed nim zba da niu uchwa lo nej usta wy pod
wzglę dem zgod no ści z Kon sty tu cją zło żył pod nią swój
pod pis. A prze cież to nie kto in ny, jak de le go wa ny przez
Mar szał ka Sej mu po seł bę dzie stro ną w tej spra wie...

Zwra ca my się do Pa ni/Pa na z proś bą o obiek tyw ną oce -
nę ca łej spra wy. Niech gó rą bę dzie si ła ar gu men tów, a nie
ar gu ment si ły z po zy cji zaj mo wa ne go sta no wi ska!

Uczest ni cy Uro czy sto ści Dnia Dział kow ca i nada niu
Sztan da ru ROD w Chełm ży

Pre zes OZ PZD
/-/ dr inż. Ry szard Cho dy nic ki

/-/ 200 pod pi sów dział kow ców

Uczest ni cy Dni Dział kow ca OZ PZD To ruń sko -Wło cław skie go

STA NO WI SKO
Uczest ni ków uro czy sto ści Okrę go we go Dnia Dział kow ca po łą czo nych z wrę cze niem sztan da ru

chełm żyń skim Ro dzin nym Ogro dom Dział ko wym
To ruń sko -Wło cław skie go Okrę go we go Za rzą du PZD

w dniu 25 wrze śnia 2010 r.

Chełm ża, 25 wrze śnia 2010 r.
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My dział kow cy, uczest ni czą cy w ob cho dach Dnia
Dział kow ca w dniu 18 wrze śnia 2010 ro ku wy ra ża my
sprze ciw w spra wie wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku, zło żo -
ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa na Le cha Gar doc kie go.
Ko lej na pró ba, tym ra zem za kwe stio no wa nia ca łej usta -
wy mo że do pro wa dzić do li kwi da cji ogro dów.

Nasz ogród po wstał 35 lat te mu na nie użyt kach i te re -
nach ni ko mu nie po trzeb nych. Cięż ką pra cą i nie jed no krot -
nie wy rze cze nia mi zmie nia li śmy nie uży tek w oa zę zie le ni
i in we sto wa li śmy w roz wój na szych ogro dów, sa dząc

drze wa i krze wy, bu du jąc al ta ny, tro skli wie je pie lę gnu -
jąc. W na szym ogro dzie jest prze wa ża ją ca licz ba lu dzi
star szych, eme ry tów i ren ci stów, bez ro bot nych, któ rych
dział ka jest nie jed no krot nie je dy ną for mą wy po czyn ku.
W ta kiej lub po dob nej sy tu acji są po zo sta łe ogro dy 
w PZD, dla te go przy łą cza my się do ogól no pol skie go pro -
te stu w obro nie Usta wy o ROD. Wszy scy chce my upra -
wiać i pie lę gno wać na sze dział ki z za pew nie niem do tych-
cza so wych gwa ran cji usta wo wych.

Dla te go też ape lu je my do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
o od rzu ce nie zgła sza ne go wnio sku i po zo sta wie nie za pi -
sów usta wy o ROD, któ ra za bez pie cza na sze po trze by.

Pre zes ROD
/-/ mgr Ja nusz Adam czyk

/-/ 95 pod pi sów dział kow ców 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD im. M. Ko nop nic kiej z Su wałk

STA NO WI SKO
Dział kow ców ROD im. Ma rii Ko nop nic kiej w Su wał kach uczest ni czą cych 

w ob cho dach Dnia Dział kow ca
w dniu 18 wrze śnia 2010 r. 

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD

Su wał ki, 18 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w ROD „Dą bro wa” w Ło dzi

STA NO WI SKO
Uczest ni ków spo tka nia zor ga ni zo wa ne go z oka zji ob cho dów Dni Dział kow ca 

w ROD „Dą bro wa” w Ło dzi

Dział kow cy i sym pa ty cy ROD „Dą bro wa” uczest ni czą -
cy w spo tka niu zor ga ni zo wa nym z oka zji ob cho dów Dni
Dział kow ca za po zna ni z tre ścią wy stą pie nia Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go Rzecz po spo li tej Pol skiej o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją RP za pi sów sze ściu ar ty ku łów usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, nie po dzie la my po glą -
dów za war tych w tym wy stą pie niu.

Są dow nic two i Pro ku ra tu ra po win ny za jąć się afe ra mi
go spo dar czy mi, ko rup cją i pa to lo gią spo łecz ną, a nie ude -
rzać w de mo kra tycz nie wy bra ną struk tu rę. Upra wia ne

przez nas dział ki to spo sób na ży cie. Uczy nas cier pli wo -
ści, tro ski o śro do wi sko na tu ral ne i uła twia ob co wa nie 
z przy ro dą. Ja kie pra wo moż na na zwać pra wem, gdy już
od sze re gu lat pró bu je się nam ode brać dział ki za własz -
czyć na szą pra cę, prze jąć osią gnię cia i ma ją tek związ ku. 

My dział kow cy i sym pa ty cy ROD „Dą bro wa” po pie ra -
my usta wę o ROD przy ję tą przez Sejm RP 8 lip ca 2005 r.
i sprze ci wia my się do ko ny wa niu w niej ja kich kol wiek
zmian. Uwa ża my, że za pi sy w niej za war te da ją po czu cie
sta bi li za cji, są w peł ni de mo kra tycz ne i w ni kim nie po -
win ny bu dzić nie zbęd nych emo cji.

Pre zes Za rzą du
/-/ Jan Kac przak

/-/ 30 pod pi sów uczest ni ków spo tka nia 
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Uczest ni cy re jo no we go spo tka nia z oka zji Dnia Dział -
kow ca, a jed no cze śnie przed sta wi cie le ROD z po wia tów
Bił go raj, Hru bie szów, To ma szów i Za mość po za po zna -
niu się z wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go stwier -
dza ją cym nie zgod ność z Kon sty tu cją usta wy o ROD 
z dnia 8 lip ca 2005 r. są głę bo ko za nie po ko je ni w/w wnio -
skiem. Za rzu ty po sta wio ne we wnio sku Pa na Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go uwa ża my za bez pod staw ne. Na szym
zda niem jest to ko lej na pró ba znisz cze nia do brze dzia ła -
ją cej or ga ni za cji i li kwi da cji ogro dów. Pod wa że nie naj -
istot niej szych na szych praw, a w tym pra wa do dział ki,
kwe stio no wa nie pra wa wła sno ści do al tan i na sa dzeń uwa -
ża my za dzia ła nie o pod ło żu po li tycz nym, a nie praw nym.

Te go ty pu dzia ła nia blo ku ją po czu cie bez pie czeń stwa
człon ków na szej or ga ni za cji, w więk szo ści lu dzi o ni skich

do cho dach, eme ry tów, ren ci stów i bez ro bot nych. Dzi siej -
sze ogro dy to cięż ka pra ca wie lu po ko leń. To przy wró ce -
nie przy ro dzie i spo łe czeń stwu ty się cy hek ta rów, któ re
obec nie są ła ko mym ką skiem dla wie lu in we sto rów. Cel
jest je den - po zbyć się dział kow ców, a jak to zro bić –
znisz czyć or ga ni za cję. Dla wie lu z nas dział ka to je dy ny
do ro bek ży cia, to je dy ne miej sce na któ re nas stać.

Pol ska jest człon kiem Unii Eu ro pej skiej i wzo rem
państw za chod nich po win na wspie rać ogro dy. Nie ste ty nie
wspie ra. A dzia ła naj wyż sze go ka li bru wy to czył nam 
I Pre zes Są du Naj wyż sze go sto ją cy prze cież na stra ży
prze strze ga nia pra wa w Pol sce. Przy kre to!

Bę dzie my się bro nić. Nie da my się znisz czyć tak jak
znisz czo no Spół dziel cze PGR -y i wie le za kła dów pra cy.

/-/ 63 pod pi sy uczest ni ków Dni Dział kow ca

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w Za mo ściu

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Re jo no we go Dnia Dział kow ca

w Za mo ściu
w dniu 9 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Sło necz ne Wzgó rze” w Wał brzy chu

Pan Pre zes
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

APEL

My dział kow cy, uczest ni czą cy w uro czy sto ściach z oka -
zji Dnia Dział kow ca, zwra ca my się z proś bą do sę dziów
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie w ca ło ści Wnio -
sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia 22 lu -
te go 2010 r. o uzna nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
nie któ rych ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Uwa ża my, że wnio sek ten jest ko lej ną pró bą zmie rza ją -
cą do po zba wie nia nas dział kow ców upraw nień i spo ko ju
ja ki gwa ran tu je nam do tych cza so wa Usta wa. Pra gnie my
pod kre ślić, że Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych funk cjo nu je od 5 lat, a uchwa le nie jej speł ni ło ocze -
ki wa nia ogó łu dział kow ców. Przez okres ten, do sko na le
się spraw dzi ła, cie sząc się uzna niem w oczach dział kow -
ców i dla te go nie mo że my zro zu mieć, czym kie ro wał się
Pre zes SN skła da jąc wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go. Chce my upra wiać na sze dział ki w spo ko ju i po czu -
ciu bez pie czeń stwa. Dość ma my cią głej wal ki i mie sza nia

nas w po li ty kę. Uwa ża my, że nie cho dzi tu o stan praw ny
na szej usta wy, któ rą przed uchwa le niem ba da ły szta by
praw ni ków - le gi stra to rów, ale o chęć do bra nia się do na -
szej wła sno ści, ja ką po sia da my na dział kach oraz do grun -
tów sta no wią cych wła sność PZD, aby znisz czyć Pol ski
Zwią zek Dział kow ców wraz z rze szą dział kow ców, przej -
mu jąc zie mię i zmie nia jąc ją w ko mer cyj ne pla ce bu dów,
na któ rych wzbo ga ci się garst ka lob by stów.

Nie go dzi my się na po zba wie nie nas do rob ku, któ ry
znaj du je się na dział kach, a zbu do wa ny zo stał przez nas i
na szych oj ców.

Wie rzy my, że na dej dzie wresz cie czas, kie dy bę dzie my
mo gli spo koj nie upra wiać na sze dział ki, a ogro dy już na
sta łe wpi szą się w kra jo braz na szych miast, gmin i osie dli.

Ape lu je my o usza no wa nie gwa ran to wa nych po wyż szą
usta wą na szych praw i mi lio na pol skich dział kow ców i
ich ro dzin.

/-/ 49 pod pi sów uczest ni ków im pre zy 

Wał brzych, 18 wrze śnia 2010 r. 
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My dział kow cy z ROD „Na Wój to wej Ro li” w Kle bar -
ku Ma łym ze brań 11 wrze śnia 2010 r. na uro czy stych ob -
cho dach Dnia Dział kow ca zwra ca się do wnio sku 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o uzna nie za nie kon sty tu cyj ne 6 ar ty ku -
łów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip -
ca 2005 ro ku.

Za bie ra my głos w spra wie dla nas nie zwy kle istot nej.
Nie moż na, obo jęt nie przejść obok za ku sów „na wie dzo -

nych” re for ma to rów i nie do strzec ich pod stęp nych za mia -
rów. Nie od dziś wia do mo, że w wie lu re gio nach kra ju
prze ję cie grun tu zaj mo wa ne go przez ogro dy dział ko we
na sze go związ ku spę dza ło sen z po wiek licz nym na szym
„sprzy mie rzeń com”. To oni pod przy kryw ki obro ny nas
przed rze ko my mi za gro że nia mi knu li swo je par ty ku lar ne
in te re sy. Dzi siaj oka zu je się, że so jusz ni kiem ich jest na -
wet I Pre zes Są du Naj wyż sze go.

Mó wi my NIE:

– me cha ni zmom zmie rza ją cym do trwa łej blo ka dy roz -
wo ju ogrod nic twa dział ko we go,

– kwe stio no wa niu ty tu łu praw ne go do grun tów za ję tych
przez na sze ogro dy i w kon se kwen cji po zba wie nia ich ro -
li, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej,

– po zba wie niu lub ogra ni cze niu na le ży tej ochro ny
praw nej dział kow ców, zwią za nej ze sta tu sem użyt kow ni -
ka dział ki,

– pró bom „ubez wła sno wol nie nia” po przez po zba wie nie
pra wa do dział ki i war to ści ma te rial nych z nią zwią za -
nych,

– od bie ra niu pod sta wo wych upraw nień sa mo rzą dom
dział kow ców.

Nie igno ruj my mi lio no wej rze szy ro dzin dział kow ców,
nie „uszczę śli wiaj my ich na si łę” wi zją nie wie le ma ją cą
z ra cjo nal nym, przez la ta spraw dzo nym, nie tyl ko w na -
szym kra ju i pręż nie dzia ła ją cym, ru chem związ ko wym
dział kow ców. 

/-/ 62 pod pi sy uczest ni ków im pre zy 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Na Wój to wej Ro li” w Kle bar ku Ma łym

STA NO WI SKO
Uczest ni ków ob cho dów Dnia Dział kow ca ROD „Na Wój to wej Ro li” w Kle bar ku Ma łym

Kle bark Ma ły, 11 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „XXV -le cia PZ” w Szcze ci nie

APEL
Uczest ni ków uro czy sto ści Dni Dział kow ca ROD „XXV -le cia PZ” do Sę dziów 

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i Par la men ta rzy stów RP 
w spra wie za cho wa nia ak tu al nych za pi sów pra wa o ROD 

Zgło szo ny przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sek
o stwier dze nie nie zgod no ści art. 14, 15, 30, 31 Usta wy 
o ROD z Kon sty tu cją RP od bie ra my ja ko grę o cha rak te -
rze po li tycz nym. Wnio sko daw ca nie był upraw nio ny do
su ge ro wa nia ta kie go po glą du. 

Wąt pli wo ści co do zgod no ści z Kon sty tu cją po win ny
być od czy ty wa ne w kon tek ście spe cy ficz ne go roz wią za -
nia praw ne go za sto so wa ne go w usta wie o ROD, a nie ana -
li zo wa ne ja ko wy rwa ne za pi sy w ode rwa niu od idei sa mej
usta wy i spoj rze nia na pro blem ja ko ca łość stwo rzo ną
świa do mie, ma ją cą słu żyć okre ślo ne mu kie run ko wi roz -
wo ju i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Dzi siaj kie dy w ogro dzie ob cho dzi my ju bi le usz 45-le cia
po wsta nia ogro du, kie dy spoj rzy my w prze szłość i po rów -
na my co by ło a co jest, mo że my do pie ro do strzec i oce nić
co zo sta ło zro bio ne i osią gnię te pra cą kil ku po ko leń dział -
kow ców. Cie szy my się dzi siaj pięk nym ogro dem dział ko -
wym, ale kie dy obej mo wa li śmy grunt we wła da nie by ły to
nie użyt ki, prak tycz nie ma ło przy dat ne do ce lów rol ni -

czych. Dzię ki ofiar no ści lu dzi stwo rzy li śmy to co jest i co
jest przed mio tem na szej ra do ści.

Ten ogród, jak każ dy in ny ogród w wa run kach miej -
skich, jest po trzeb ny nam ja ko dział kow com, ale rów nież
słu ży ca łe mu spo łe czeń stwu. Dla te go każ de ma ni pu lo wa -
nie przy obo wią zu ją cej usta wie o ROD jest za gro że niem
dla przy szło ści na szych ogro dów i gro zi roz re gu lo wa niem
do brze funk cjo nu ją ce go me cha ni zmu or ga ni za cyj ne go.

Ape lu je my do Pa nów Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go o za cho wa nie usta wy bez zmian, gdyż w tej spra wie
wy po wia da li śmy się już wie lo krot nie skła da jąc w jej obro -
nie swo je pod pi sy.

Ape lu je my jed no cze śnie do Par la men ta rzy stów o wy -
ha mo wa nie róż ne go ro dza ju ini cja tyw dą żą cych do zmia -
ny Usta wy. Każ de za gro że nie dla Usta wy o ROD mą ci
spo kój w ogro dach i nie słu ży sta bi li za cji ich roz wo ju oraz
wpły wa ne ga tyw nie na zwar tość na sze go śro do wi ska
dział ko we go. 

/-/ 114 pod pi sów uczest ni ków im pre zy
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My, dział kow cy uczest ni czą cy w do rocz nych, ogro do -
wych ob cho dach Dnia Dział kow ca w Ochli oświad cza -
my, że zna na jest nam treść Wnio sku I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go Pa na Le cha Gar doc kie go skie ro wa ne go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w ce lu stwier dze nia nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją Rze czy po spo li tej Pol skiej aż sze ściu
ar ty ku łów na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Ka te go rycz nie pro te stu je my prze ciw ko ko lej nej już pró -
bie „kom bi na cji” i tym sa mym ne go wa nia po sta no wień
te go ak tu praw ne go.

Sam fakt, że ko lej ny już raz pod ję to pró bę za sia nia nie -
po ko ju w sze re gach dział kow ców po przez pod wa że nie aż
ty lu za pi sów tej usta wy bu dzi na sze du że zdzi wie nie i nie -

po kój. Tym sa mym dal szy los pra wie jed ne go mi lio na ro -
dzin dział ko wych w Pol sce i ca łe go Związ ku jest za gro żo -
ny. Na szym zda niem ca ła ta sy tu acja sku tecz nie pod wa ża
i umniej sza au to ry te to wi Pań stwa.

Nie trze ba być znaw cą pra wa, aby od czy tać praw dzi wy
mo tyw ta kie go po stę po wa nia. Na zwij my to po imie niu -
tu cho dzi o grun ty i ma ją tek Związ ku, oraz sku tecz ne roz -
bi cie na szej or ga ni za cji związ ko wej, kon se kwent nie bu -
do wa nej przez la ta a nie o czu wa nie nad pra wi dło wo ścią
po dej mo wa nych ustaw, ma ją cych na ce lu wła ści we – zda -
niem „rzą dzą cych” funk cjo no wa nie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Zwra ca my się do Pa nów Sę dziów o od rzu ce nie w ca ło ści
te go krzyw dzą ce go wszyst kich dział kow ców Wnio sku.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes ROD 

/-/ inż. Je rzy Wo gra lik

/-/ 168 pod pi sów uczest ni ków im pre zy

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Sa wan na” w Ochli

STA NO WI SKO
Uczest ni ków ob cho dów ogro do wych Dni Dział kow ca w ROD „Sa wan na”

w Ochli k/Zie lo nej Gó ry

Ochla, 11 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Le na” w Zło to ryi 

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Le na” w Zło to ryi oraz uczest ni ków im pre zy z oka zji Dnia Dział kow ca 

w spra wie uchy le nia za skar że nia za pi sów Usta wy o ROD zło żo nych w Try bu na le Kon sty tu cyj nym 
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go P. Le cha Gar doc kie go

Za rząd ogro du ROD „Le na” pod jął de cy zje o przy łą cze -
niu się do pro te stu dział kow ców w kra ju, dla któ rych przy -
go to wa no przez or gan y pań stwo we za pi sy zmian do
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 8 lip ca 2005 r.
Za rząd ogro du ROD „Le na” zwra ca się do Pa na Pre zy -
den ta z go rą cą proś bą o od rzu ce nie pro jek to wa nych zmian
do usta wy za skar żo nej w Try bu na le Kon sty tu cyj nym dnia
22 lu te go 2010 r.

W ostat nim okre sie ma miej sce szcze gól ne za in te re so -
wa na par tii po li tycz nych i są du w Pol sce funk cjo no wa -
niem ogród ków dział ko wych. Dnia 13 mar ca 2009 r. PiS
zło żył pro jekt w Sej mie o znie sie niu obo wią zu ją cej Usta -
wy o ROD. W za mian za pro po no wał pro jekt, któ ry miał -
by uwłasz czyć dział kow ców. Sejm ten pro jekt od rzu cił.
Stwier dza my, że nie któ rzy par la men ta rzy ści, po li ty cy 
i przed sta wi cie le urzę dów pań stwo wych szko dzą dział -
kow com szu ka jąc róż nych spo so bów, aby prze stał w Pol -
sce funk cjo no wać Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Usta wa z 2005 ro ku o ROD jest dla nas zro zu mia na, gwa -
ran tu je nam, że do ro bek stwo rzo ny cięż ką pra cą na szych
dziad ków i ro dzi ców, nie zo sta nie roz trwo nio ny. Usta wa
nie zo sta nie uchy lo na. Nie zna leź li śmy w do ku men tach
spraw spor nych i kon flik tów mię dzy ludz kich. Na si dział -
kow cy to głów nie eme ry ci i ren ci ści, dla któ rych ogród jest
miej scem wy po czyn ku i re kre acji, na któ re zło ży ła się mo -
zol na pra ca i na kła dy fi nan so we. Dla nie któ rych urzęd ni -
ków w pa stwie jest to nie do przy ję cia, Sę dzia Są du
Naj wyż sze go za kwe stio no wał prze pis, praw dział kow ców
wno sząc za skar że nie obo wią zu ją cych ustaw.

Ży je my w Pań stwie pra wa i za sad spra wie dli wo ści spo -
łecz nej i ma my na dzie je, że Pan Pre zy dent ra zem z bez stron -
ny mi do rad ca mi stwier dzi, że usta wa o ROD z dnia 8 lip ca
2005 r. nie jest w kon flik cie z Kon sty tu cją i po dej mie słusz -
ną de cy zje, że za pi sy usta wy o ROD nie bę dą zmie nio ne.

Za rząd ROD „Le na” w Zło to ryi po za po zna niu z Re zo -
lu cją w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
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wych 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 ROD „Ra ko wiec” w War sza wie – po pie ra Re zo lu cję 
w ca łej roz cią gło ści. 

/-/ 22 pod pi sy dział kow ców 

Pre zes 
/-/ S. Cha im

Wi ce pre zes
/-/ M. Stal skiZło to ry ja, 11 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Ma ło po la nin” z Rze szo wa

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa 

Dział kow cy z ROD „Ma ło po la nin” i za pro sze ni go ście
ze bra ni na Dniach Dział kow ca w na szym ogro dzie w dniu
11 wrze śnia 2010 r. żą da my od rzu ce nia wnio sku zło żo ne -
go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier -
dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu pod sta-
wo wych ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

Nie po zwo li my na po zba wia nie nas pra wa użyt ko wa nia
dzia łek, któ re sa mi stwo rzy li śmy z ugo rów wkła da jąc w to
na szą cięż ką pra cę i pie nią dze. W tym tru dzie ża den urząd
mia sta czy gmi ny nie po dał nam po moc nej rę ki, a te raz
ma my po zwo lić na to, aby w ma je sta cie pra wa za bra no

nam wszyst ko to, co na dział kach zro bi li śmy.  Tak się nie
po stę pu je w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa, któ rym po -
noć je ste śmy. My, dział kow cy, od czu wa my bar dzo bo le -
śnie to, że sta li śmy się zbęd nym ba la stem, ha mul cem 
w dą że niu do roz kwi tu pry wat ne go biz ne su i mię dzy na ro -
do wych kor po ra cji. Wal ka z ogro da mi dział ko wy mi jest
wciąż ak tu al na po mi mo ist nie nia usta wy o ROD i po mi -
mo gwa ran cji spo ko ju udzie lo nych nam przez po li ty ków
pod czas I Kon gre su PZD.

Dla te go też zwra ca my się do sę dziów Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go by po zo sta wić na sze ogro dy w spo ko ju i nie
do ko ny wać żad nych zmian krzyw dzą cych dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Uczest ni cy Dni Dział kow ca 

/-/ 18 pod pi sów
Rze szów, 11 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Na do le” z Tar no brze gu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

My, dział kow cy z ROD „Na do le” i za pro sze ni go ście
ze bra ni na Dniach Dział kow ca w na szym ogro dzie w dniu
11 wrze śnia 2010 r. żą da my od rzu ce nia przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny wnio sku zło żo ne go przez Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP sze ściu pod sta wo wych ar ty ku łów usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Nie wol no nas po zba wiać pra wa użyt ko wa nia dzia łek,
któ re sa mi stwo rzy li śmy z ugo rów, wy sy pisk śmie ci, i te -
re nów ni ko mu nie po trzeb nych, wkła da jąc w to na szą cięż -
ką pra ce i pie nią dze. Tak się nie po stę pu je w de mo kra-
tycz nym pań stwie pra wa, któ rym po dob no je ste śmy. Czy
w na szej Oj czyź nie mu si tak być, że na pie de sta le sta wia

się biz nes, a nie do bro po je dyn cze go czło wie ka?  W obec -
nych cza sach zmie ni ła się nie ste ty oce na ro li lu dzi nie za -
moż nych w spo łe czeń stwie sta li sie zbęd nym ba la stem,
ha mul cem w dą że niu do roz kwi tu pry wat ne go biz ne su 
i mię dzy na ro do wych kor po ra cji. My, dział kow cy, do -
świad cza my te go już pra wie od 20 lat. 

Mie li śmy na dzie ję, że uchwa lo na usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych za koń czy osta tecz nie na gon kę na
dział kow ców i nasz Zwią zek. Jak wi dać, te mat wal ki 
z ogro da mi dział ko wy mi znów po wró cił.

Dla te go też i zwra ca my sic do sę dziów Try bu na łu by
po zo sta wić na sze ogro dy w spo ko ju i nie do ko ny wać żad -
nych zmian krzyw dzą cych dział kow ców. 

Z wy ra za mi sza cun ku 
/-/ Uczest ni cy Dnia Dział kow ca Tar no brzeg, 11 wrze śnia 2010 r. 
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My, dział kow cy uczest ni czą cy dnia 11 wrze śnia 2010 r.
w uro czy sto ści ob cho dów Dnia Dział kow ca ROD „Pi lo -
tów” w Gdań sku na le żą ce go do struk tu ry or ga ni za cyj nej
Pol skie go Związ ku Dział kow ców pro te stu je my prze ciw -
ko ko lej ne mu ata ko wi na usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go w War sza wie i Wo -
je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Bia łym sto ku zwra ca jąc
się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ze swo imi wnio ska mi
o rze ko mej nie kon sty tu cyj no ści sied miu ar ty ku łów usta -
wy o ROD chcą do pro wa dzić do li kwi da cji na sze go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, oraz po zba wić nas
wszyst kie go co po sia da my na na szych dział kach w na -
szych Ogro dach.

Wnio sko daw cy za po mnie li, że nasz oso bi sty ma ją tek 
i in fra struk tu ra Ogro dów to do ro bek wie lo po ko le nio wy
dział kow ców.

Na sze dział ki za go spo da ro wa ne i upra wia ne kie dyś
przez na szych ro dzi ców czy dziad ków mo gą być te raz da -
lej użyt ko wa ne przez ich bli skich. Czy na sze Ogro dy mu -
szą być po strze ga ne wy łącz nie: przez pry zmat tzw. ka sy
dla nie licz nych kosz tem dział kow ców?

Czy w de mo kra tycz nym pań stwie – jest coś waż niej sze -
go niż do bre sa mo po czu cie oby wa te li wy ni ka ją ce z wy ka -
zy wa nej opie ki nad nie zbyt ma jęt ny mi człon ka mi spo-
łe czeń stwa?

Czy cią gle mu si my przy po mi nać wła dzy pu blicz nej, że
na sze Ogro dy po sia da ją sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu -
blicz nej?

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych dla nas
zwy kłych oby wa te li, człon ków Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców ma ogrom ne zna cze nie, bo bro ni na sze na by te
pra wa.

Usta wa, któ rej praw ny byt li czy za le d wie 5 lat już zy -
ska ła ol brzy mie po par cie dział kow ców, któ rzy 620 ty sią -
ca mi swych pod pi sów uzna li ją za swo ją.

Czy wnio sko daw cy za da li so bie py ta nie, przed skie ro -
wa niem wnio sków do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ile jest
w pol skim pra wie ta kich ustaw, któ rym by oby wa te le da -
li ta ki pro cent za ufa nia?

Z ka szub skiej zie mi, z nad pol skie go Bał ty ku zwra ca my
się, za tem do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z ape lem o od -
da le nie tych wnio sków, bo te set ki ty się cy pod pi sów i te
obec nie kie ro wa ne pro te sty są gło sa mi spo łe czeń stwa.

Jest nas dział kow ców ra zem z na szy mi ro dzi na mi pra -
wie pol skie go spo łe czeń stwa i ma my pra wo żą dać, aby
ten głos był sły sza ny i bra ny pod uwa gę przez każ dą wła -
dzę i w tym tak że są dow ni czą. 95 pro cent dział kow ców
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Pi lo tów” w Gdań -
sku -Za spie są eme ry ta mi, miesz ka ją w betonowych klat -
kach, dzie się cio pię tro wych wie żow ców, nie ma ją żad nych
szans, aby ko rzy stać z naj tań szych wcza sów, po pro stu ich
nie stać na ta ki wy da tek. Czę sto nie stać nas na wy kup le -
ków, usług sto ma to lo gicz nych, re ha bi li ta cji i wie lu in nych
opłat. 

Eme ry ta pol skie go dzie li eko no micz na prze paść w po -
rów na ni z eme ry tem Unii Eu ro pej skiej. Ża den Rząd Pol -
ski po okre sie trans for ma cji ustro jo wej to jest po 1989
ro ku nie za pew nił eme ry tom pol skim god nych wa run ków
ży cia.

Je dy ną al ter na ty wą dla nas eme ry tów jest sa tys fak cja
spę dza nia swo ich ostat nich lat ży cia i wy po czyn ku na
upra wia nej przez nas dział ce. Tą na dzie ję pró bu je się nam
ode brać w spo sób opi sa ny na po cząt ku ni niej sze go Ape -
lu.

Tym na szym ape lem zwra ca my się tak że do bra ci dział -
ko wej by za bie ra ła głos i nie mil cza ła, gdy nam dział kow -
com dzie je się krzyw da. Apel prze sy ła my do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, Mar szał ka Se na tu RP, Mar szał ka Sej -
mu RP, Pre ze sa pol skie go Związ ku Dział kow ców w War -
sza wie i Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku. 

Pre zes ROD
/-/ Hen ryk Adam czyk

/-/ 17 pod pi sów dział kow ców

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Pi lo tów” w Gdań sku

APEL
Uczest ni ków Ob cho dów Dni Dział kow ca ROD „Pi lo tów” w Gdań sku

w dniu 11 wrze śnia 2010 ro ku

Gdańsk, 11 wrze śnia 2010 r. 
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Uczest ni cy „Świę ta Dnia Dział kow ca” ROD „Po kój”
przy ul. Ar mii Kra jo wej we Wro cła wiu z ogrom ną dez -
apro ba tą i zdzi wie niem przy ję li za skar że nie z dnia 22 lu -
te go 2010 r. do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go o nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP art.
10, art. 14 ust. l i 2, art. 15 ust. 2, art. 30, art. 31 ust. 1, 2 
i 3 art. 31 ust. 4 z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. My dział kow cy ubo le wa my, że jest to
na gon ka na nasz Zwią zek, dla cze go I Pre zes Są du Naj -
wyż sze go upo rczy wie dą ży do li kwi da cji na szej Usta wy o
ROD a zra zem na sze go Związ ku. Przy na leż ność do
Związ ku nie jest dla nas przy mu sem, jak to so bie Pan Pre -
zes wy obra ża, jest na szą wo lą aby na szą Usta wę o ROD
zo sta wić w spo ko ju - a za jąć się spra wa mi do ja kich Pan
zo stał po wo ła ny. Nasz Zwią zek ni czym się nie róż ni od
in nych związ ków choć by Ło wiec kie go. W na szym ro zu -
mie niu jest to za mach na nasz Zwią zek ni czym rzą dzą ca
„hun ta nisz cząc swo ich oby wa te li”, czy to pa ra doks, że
ta kie rze czy dzie ją się w na szym po noć de mo kra tycz nym
kra ju. Idea ogro dów dział ko wych zro dzi ła się 200 lat te -

mu w Niem czech, u nas to już po nad 110-let nia tra dy cja,
któ rą chcą znisz czyć si ły dą żą ce do ode bra nia na szych
grun tów oraz dzi kie go biz ne su, nisz czą ce go nasz kraj. 
W kra jach za chod nich to Pań stwo jest opie ku nem ogro -
dów dział ko wych. Dla cze go Pan Pre zes nisz czy mi lio no -
wą rze szę ubo gich dział kow ców, któ rzy z 619 ty sią ca mi
pod pi sów wy ra zi li swą zgo dę na ist nie nie na sze go Związ -
ku a co za tym idzie na szej Usta wy o ROD. Kra jo wa Ra -
da PZD jest je dy nym spraw dzo nym na szym obroń cą 
i niech tak zo sta nie. Ma my na dzie ję, że na sze sta no wi sko
bę dzie sta no wi ło pod sta wę do wy co fa nia Pa na wnio sku.
Na sza Usta wa o ROD jest de mo kra tycz na i zgod na z Kon -
sty tu cją, czyż Sejm i Try bu nał Kon sty tu cyj ny jej nie za -
twier dził, a mo że Sejm i Try bu nał Kon sty tu cyj ny jest
ma rio net ką w na szym Pań stwie, że to co zo sta ło uchwa -
lo ne idzie do la mu sa. Tak to bied ny i ze pchnię ty na mar -
gi nes ży cia spo łecz ne go dział ko wicz od bie ra. Z wy ra za mi
sza cun ku ze bra ni na do rocz nym świę cie dział ko wi cze
ROD „Po kój”.

Pre zes ROD
/-/ Ta de usz Net czuk

/-/ 39 pod pi sów dział kow ców

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Po kój” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go bę dą cych uczest ni ka mi „Świę ta Dnia Dział kow ca”

w dniu 11 wrze śnia 2010 r. uchwa ła nr 1/09/2010
zwra ca ją się w spra wie za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż -

sze go za pi sów Usta wy o ROD 

Wro cław, 11 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Ko le jarz” w Bo le sław cu

Do Prze wod ni czą ce go 
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa

APEL

My, ni żej pod pi sa ni dział kow cy uczest ni czą cy w ob cho -
dach Dnia Dział kow ca w ROD „Ko le jarz” w Bo le sław -
cu, ape lu je my do sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o roz są dek i roz wa gę.

De cy zja o za skar że niu 6 ar ty ku łów Usta wy o ROD 
z 8 lip ca 2005 r. o nie zgod ność z Kon sty tu cją RP, wy da je
się co naj mniej kon tro wer syj na. W cza sie uchwa le nia
usta wy o ROD, nie by ło żad nych prze sła nek, że nie któ re
ar ty ku ły usta wy są nie kon sty tu cyj ne, więc co się zmie ni -

ło prze pięć lat! Wie rzy my, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny
sto jąc na stra ży pra wo rząd no ści, kie ru jąc się po sza no wa -
niem pra wa i oby wa te li, sta nie w obro nie nę ka nej od wie -
lu lat ogrom nej rze szy dział ko wi czów. Do tych czas
bro ni li śmy się sa mi, cze go wy ra zem by ło ze bra nie 
620 tys. pod pi sów w obro nie Usta wy o ROD, te raz zwra -
ca my się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie zmar nuj cie
ogrom ne go wy sił ku człon ków Związ ku, wy da niem
krzyw dzą cej nas de cy zji.

/-/ 45 pod pi sów dział kow ców
Bo le sła wiec, 4 wrze śnia 2010 r.
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Ogro dy Dział ko we w Strze go miu ist nie ją już nie ma 190
lat. Strze gom to mia sto na Dol nym Ślą sku, któ re le ży na
tzw. Zie miach od zy ska nych po II woj nie świa to wej. Jak
wy ni ka z je go hi sto rii ogro dy dział ko we za kła da li jesz cze
nie miec cy miesz kań cy tych ziem na mo cy roz po rzą dze -
nia pre mie ra Nie miec z dnia 9 wrze śnia 1924 r. uzna ją cy
Zwią zek Ogród ków Dział ko wych za zwią zek uży tecz no -
ści pu blicz nej.

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. Pol scy dział kow cy
oraz or ga ni za cje mię dzy na ro do we dział kow ców i ogrod -
ni ków uwa ża ją, że roz wią za nia praw ne w niej za war te są
nie zwy kle no wo cze sne, łą czą ce do ro bek i pra cę za ło ży -
cie li ogro dów z pra cą i dą że nia mi ich współ cze snych użyt -
kow ni ków.

Od po cząt ku obo wią zy wa nia prze pi sów tej usta wy 
i w każ dym ro ku jej funk cjo no wa nia spo ty ka my się z ata -
ka mi róż nych ugru po wań po li tycz nych ogól no kra jo wych
lub lo kal nych, za in te re so wa nych jej oba le niem lub uchy -
le niem nie któ rych jej za pi sów. Cel ja ki przy świe ca tym
wszel kiej ma ści „uzdra wia czom” sys te mu dla każ de go
dział kow ca jest ja sny. Po zy skać cen ne grun ty, zli kwi do -
wać zie lo ne oa zy ci szy i spo ko ju w mia stach, źró dła do -
dat ko we go do cho du i czę sto miejsc re kre acji naj u-
boż szych człon ków spo łe czeń stwa.

Nie spo ty ka ny i bez pre ce den so wy w in nych eu ro pej -
skich pań stwach atak I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go stwier -

dza ją ce go w swo im wnio sku nie kon sty tu cyj ność po cząt -
ko wo 6 ar ty ku łów a obec nie ca łej na szej usta wy po wo du -
je, że spo łecz ność dział kow ców zmu szo na jest ko lej ny raz
do obro ny na by tych praw, swo ich dzia łek i mie nia, któ re
na nich się znaj du je.

Za sta na wia nas Strze gom skich dział kow ców, ja kie ar -
gu men ty prze pi sy któ rej Kon sty tu cji, zo sta ną uży te w sto -
sun ku do za ło ży cie li ogro dów w na szym mie ście.
Dział kow cy ze Strze go mia czu ją się bo wiem spad ko bier -
ca mi ogro dów i dzia łek po ich nie miec kich za ło ży cie lach.
Ja kie pra wo i w ja kim pań stwie eu ro pej skim po zwa la na
li kwi da cję ogro dów i kwe stio no wa nie praw do mie nia
pry wat ne go dział kow ców znaj du ją ce go się na ich grun cie
bez sto sow ne go od szko do wa nia?

Dla te go my uczest ni cy Ogro do we go Dnia Dział kow ca
z ROD „Sto krot ka” w Strze go miu w 2010 r. ape lu je my do
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Sę dziów Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, Po słów i Se na to rów RP o za prze sta nie dzia łań
i nie uchy la nie usta wy o ROD lub wy bra nych, ale istot -
nych jej ar ty ku łów.

Je ste śmy oby wa te la mi nie tyl ko Strze go mia, ale tak że
pań stwa Pol skie go. Two rzy my spo łe czeń stwo oby wa tel -
skie. Dział kow cy ma jąc wła sny sa mo rząd chcą być part -
ne rem dla sa mo rzą dów lo kal nych i dla te go sta je my 
w obro nie na szej usta wy i praw oraz obo wiąz ków, któ re
ona ze so bą nie sie. 

/-/ 58 pod pi sów dział kow ców-uczest ni ków im pre zy 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Sto krot ka” w Strze go miu

APEL
w obro nie Usta wy o ROD pod ję ty przez uczest ni ków Ogro do we go Dnia Dział kow ca 

w ROD „Sto krot ka” w Strze go miu
w dniu 17 wrze śnia 2010 r.

Strze gom, 17 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Ko le jarz” Świd ni cy

Pan 
Grze gorz Sche ty na 
Mar sza łek Sej mu RP 
Pa no wie 
Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych 
Sej mu RP 

My dział ko wi cze Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Ko le jarz” w Świd ni cy, zgro ma dze ni na fe sty nie do żyn -
ko wym z oka zji Dnia Dział kow ca, pod pi sa mi na szy mi
wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw ko wnio sko wi
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z dnia 22 lu te go 2010 ro ku, o stwier dze -

nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją nie któ rych za pi sów Usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Pa nie Mar szał ku!
Pa no wie Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar -

nych Sej mu RP!
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Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go jest ni -
czym in nym jak pod łym za ma chem na Pol skich Dział -
kow ców. Na naj uboż szą pol ską gru pę spo łecz ną. Za mach
ten ma rów nież in ny za ka mu flo wa ny cel po śred ni, li kwi -
da cję Pol skich Ogro dów Dział ko wych. Bo czym że in nym
jak nie dą że niem do li kwi da cji ogro dów jest kwe stio no -
wa nie Art. 10 i Art. 14 pkt. 1 i 2 tej usta wy. Jest to po zba -
wia nie Dział kow ców pra wa do grun tów zaj mo wa nych
przez Ogro dy. W Art 14 (pkt. 1 i 2) kwe stio nu je się na sze
pra wa do dział ki, któ re mo gą być ujaw nio ne w księ dze
wie czy stej. Nie mniej zbrod ni cze są za my sły pod wa ża nia
za pi sów Art. 15 (ust. 2) tej usta wy, gdzie kwe stio nu je się
na sze pra wa wła sno ści do dział ki i pra wa do od szko do -
wań przy zaj mo wa niu ogro do wych te re nów pod ko niecz -
ne in we sty cje. 

W po dob nym nie ko rzyst nym, dla nas Dział kow ców to -
nie, za kła da się re wi zję Art. 30 i Art. 31 ust. 1, 3 i 4.

Na mo cy w/w za pi sów przy dzia łu dzia łek do ko nu je Sa -
mo rząd Ogro du i Związ kow cy PZD. Na mo cy tych za pi -
sów naj bliż sza ro dzi na mo że prze jąć dział kę po zmar łym
dział kow cu. 

Pa nie Mar szał ku!
Pa no wie Prze wod ni czą cy Klu bów!
Py ta my! Ko mu te za pi sy nie od po wia da ją? W czy im in -

te re sie ma ją być zmie nia ne? Spra wie dli wo ści spo łecz nej
też w tych pro po zy cjach zmian do szu kać się trud no.
Dział kow cy od bu do wy wa li ten znisz czo ny woj ną kraj. To
oni urzą dza li te Ogro dy wła snym na kła dem sił i środ ków.
Dziś Ogro dy sta ją się so lą w oku! Ich te re ny mo gą się stać
ku rą zno szą cą zło te ja ja dla biz ne su i wy brań ców lo su! 

Pa nie Mar szał ku!
Pa no wie Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar -

nych!
Ma jąc to wszyst ko na uwa dze na Wa sze rę ce skła da my

i skar gę i proś bę za ra zem. Chroń cie i broń cie swo ją mo cą
na sze Pol skie Ogro dy Dział ko we przed ich stop nio wą za -
gła dą. Ta ką wo lę wy ra zi li rów nież Pol scy Dział kow cy,
któ rzy zło ży li 620 tys. pod pi sów wła śnie w obro nie ogro -
dów. Słusz ność i po trze bę ist nie nia Ogro dów Dział ko -
wych w Pol sce po twier dził rów nież I Kon gres Dział-
kow ców, któ ry się ze brał w Sa li Kon gre so wej 14 lip ca
2009 r. w War sza wie. Nie niszcz my te go, co spraw dzo ne
i do bre. Te go, co wro sło już na trwa łe w na szą spo łecz ną
in fra struk tu rę. W in nych pań stwach (za chod nich), któ re
dla nas wzór sta no wić ma ją ogro dy się pie lę gnu je i ota -
cza tro ską. Czy my Po la cy mu si my za wsze być mą drzy
po szko dzie? Pi sząc to pi smo głę bo ko wie rzy my w roz -
wa gę i roz trop ność Pol skie go Sej mu i je go Po słów.

/-/ 86 pod pi sów dział kow ców
Świd ni ca, 11 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Przy jaźń” w Szcze ci nie

STA NO WI SKO
Człon ków ROD „Przy jaźń” w Szcze ci nie

z dnia 18 wrze śnia 2010 r.

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Przy -
jaźń” w Szcze ci nie bio rą cy udział w uro czy sto ści z oka zji
Dnia Dział kow ca, po wni kli wej ana li zie „Wnio sku”
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze niu nie zgod no ści z Kon sty -
tu cją za pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 r. wy ra ża ją swo je zdzi wie nie 
i za nie po ko je nie tre ścia mi za war ty mi w tym „Wnio sku”,
tym bar dziej, że pro ble ma ty ka ta, by ła już wie lo krot nie
przed mio tem za in te re so wań Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Kwe stio no wa nie za pi sów po wszech nie ak cep to wa nej
przez śro do wi sko pol skich dział kow ców Usta wy (619 ty -
się cy pod pi sów zło żo nych w obro nie Usta wy o ROD)
Świad czyć mo że tyl ko jed no, że Wnio sko daw ca nie ma
naj mniej sze go za mia ru li czyć się ze zda niem i od czu cia -
mi mi lio no we rze szy człon ków spo łecz nej, pra wo rząd nej
i sa mo rząd nej Or ga ni za cji z de mo kra tycz nie wy bra ny mi
or ga na mi. 

Uwa ża my, że wnio sko daw ca za po mniał, że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją spo łecz ną, a Ro -
dzin ne Ogro dy Dział ko we są urzą dze nia mi uży tecz no ści
pu blicz nej. Prze zna czo ny mi nie tyl ko dla nas dział kow -
ców, ale tak że dla ca łe go spo łe czeń stwa. Speł nia ją one po -
zy tyw ną ro lę mię dzy in ny mi w two rze niu wa run ków
ak tyw ne go wy po czyn ku, przy wra ca ją spo łecz no ściom lo -
kal nym i przy ro dzie te re ny zde gra do wa ne. Nie chce my
żad nych in no wa cji i re wo lu cji w na szym Związ ku. Je ste -
śmy usa tys fak cjo no wa ni roz wią za nia mi i ure gu lo wa nia mi
ja kie gwa ran tu ją nam za pi sy do tych cza so wej Usta wy 
o ROD, a za rzu ty sfor mu ło wa ne we wnio sku Pa na Pre ze -
sa jed no znacz nie okre śla my, ja ko bez pod staw ne, w na -
szym ro zu mie niu trak tu je my je, ja ko ko lej ną pró bę, któ rej
ce lom jest za kwe stio no wa nie Usta wy o ROD i roz bi cie
na szej jed no ści.

Nie po zwo li my „zde mo lo wać” na sze go 100 let nie go ru -
chu ogrod nic twa spo łecz ne go, znisz czyć do rob ku wie lu
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po ko leń dział kow ców. Na sze sta no wi sko prze ka zu je my
do Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Są du Naj wyż sze -

go RP, Mar szał ka Sej mu oraz Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Zwit ku Dział kow ców.

/-/ 114 pod pi sów dział kow ców
Szcze cin, 18 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Bu dow la ni” w No wo gro dzie Bo brzań skim

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

My – dział kow cy zgro ma dze ni w dniu 28 sierp nia 2010 r.
na do żyn kach w swo im ogro dzie je ste śmy obu rze ni zmia -
na mi na szej usta wy. Jest wie le zna gla ją cych pro ble mów 
w Pol sce, któ ry mi na le ża ło by się na tych miast za jąć, ale
NIE Try bu nał Kon sty tu cyj ny bę dzie zaj mo wał się usta wą

o ogro dach, któ ra to ko lej ny raz po gnę bi bied nych eme ry -
tów  dział kow ców. W imie niu wszyst kich dział kow ców
zwra ca my się z proś bą o po zo sta wie nie usta wy o ROD 
w do tych cza so wym brzmie niu.

W imie niu sy gna ta riu szy pe ty cji 
Pre zes Za rzą du

/-/ Zbi gniew Maj dań ski

/-/ 68 pod pi sów dział kow cówNo wo gród Bo brzań ski, 28 sierp nia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Len pol” ze Szczyt na

W na wią za niu do Ape lu uczest ni ków ob cho dów Dni
Dział kow ca Okrę gu War miń sko - Ma zur skie go Związ ku
Dział kow ców i 35-le cia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go „Sło necz nik” w Iła wie. So li da ry zu je my się z de cy zją

uczest ni ków po wyż sze go i po pie ra my apel pod pi sa mi
dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go ,,Len pol’’
w Szczyt nie.

/-/ 135 pod pi sów dział kow ców

Z po wa ża niem 

Pre zes
/-/ Hen ryk Sien kie wicz

w/z Księ go wa
/-/ Ewa Niedź wiedz ka  Szczyt no, 8 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Tram wa jarz” z El blą ga

Pierw szy Pre zes 
Są du Naj wyż sze go 
Rzecz po spo li tej Pol skiej 
War sza wa

STA NO WI SKO
PZD Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Tram wa jarz” w El blą gu

pod ję te z oka zji „Dni Dział kow ca”
w dniu 18 wrze śnia 2010 r.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Tram wa -
jarz” w El blą gu oraz dział ko wi cze na sze go Ogro du ze bra -
ni na spo tka niu z oka zji „Dnia Dział kow ca” w dniu 

18 wrze śnia 2010 r. po za po zna niu się z wnio skiem Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP z dnia 22 lu te go
2010 r. skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
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o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar -
ty ku łów Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Usta wa ROD spraw dzi ła się w prak ty ce i bar dzo do brze
słu ży spo łecz no ści dział ko wej. Po sia da nie dział ki zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi związ ko wy mi oraz usta -
wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przy czy nia się do
pod re pe ro wa nia skrom ne go bu dże tu ro dzin ne go na szych
dział kow ców, któ ry mi w prze wa ża ją cej mie rze są eme ry -

ci, ren ci ści i bez ro bot ni. Usta wa ta od da la świad cze nie po -
mo cy so cjal nej dla wie lu ro dzin, za pew nia wy po czy nek 
i re kre ację na świe żym po wie trzu.

Wy my ślo ne ha sła o nie zgod no ści nie któ rych ar ty ku łów
Usta wy z Kon sty tu cją RP gło szo ne przez Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go RP zmie rza ją do wy ru go wa nia
nas z je dy ne go do rob ku na sze go ży cia i ni gdy nie znaj dą
zro zu mie nia w spo łecz no ści dział kow ców. 

/-/ 69 pod pi sów uczest ni ków im pre zy

Pre zes Za rzą du
/-/ Ta de usz Za rad kie wiczEl bląg, 18 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Sza rot ka” w No wym Są czu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP
War sza wa

My, ni żej pod pi sa ni dział kow cy ROD „Sza rot ka” w No -
wym Są czu - ze bra ni na do rocz nych Dniach Dział kow ca
- pro te stu je my prze ciw pró bom na ru sza nia Usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Je ste śmy zbul wer so wa ni i zdu mie ni wnie sie niem do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku przez Pierw sze go
Prze wod ni czą ce go Są du Naj wyż sze go RP o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów sze ściu ar ty ku -

łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku. To ko lej ny atak na na by te pra wa dział -
kow ców oraz ich Zwią zek, któ ry tych praw bro ni. A naj -
gor sze jest to, że te raz chce się tak że po zba wić wszyst kich
dział kow ców ich do rob ku – ich wła sno ści na użyt ko wa nej
dział ce! Dla cze go znów pró bu je się krzyw dzić tych naj -
słab szych, naj bied niej szych – eme ry tów i ren ci stów?

Po zwól cie dział kow com w spo ko ju żyć i pra co wać!

/-/ 38 pod pi sów
No wy Sącz, 18 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w ROD „No wy Sad” w Star gar dzie Szcze ciń skim

STA NO WI SKO
Uczest ni ków po par cia Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku na Uro czy sto ści „Dnia Dział kow ca”

ROD „No wy Sad” w Star gar dzie Szcze ciń skim
w dniu 11 wrze śnia 2010 r. 

W związ ku ze zło że niem wnio sku przez Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o nie zgod ność nie któ rych ar ty ku łów Usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go – wy ra ża my sprze ciw wo bec ko lej ne go
ata ku na dział kow ców ROD, po zba wia nia nas człon ków
zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział ko wym usta wo -
wych gwa ran cji i na by tych praw.

Za skar że nie Usta wy o ROD są dla nas dział kow ców
gwa ran cją chro nią ca na szą wła sność i pra wa człon ków
PZD. Dział ka dla nas dział kow ców, to je dy ne wspar cie fi -
nan so we do ro dzin ne go bu dże tu ren ci stów, eme ry tów,

bez ro bot nych, nie peł no spraw nych oraz je dy ne miej sce
wy po czyn ku.

Nie wy ra ża my zgo dy, aby po zba wia no nas dział kow -
ców na by tych praw Usta wy z 2005 r.

My dział kow cy ROD „No wy Sad” w Star gar dzie Szcze -
ciń skim zwra ca my się z proś ba o po zo sta wie nie w nie -
zmie nio nym kształ cie obec nie obo wią zu ją cej Usta wy 
z 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Obo wią -
zu ją ca do tych czas Usta wa za pew nia pra wi dło we funk cjo -
no wa nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Pre zes ROD
/-/ Ka zi mierz Stę pień

/-/ 36 pod pi sów uczest ni kówStar gard Szcze ciń ski, 11 wrze śnia 2010 r.
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Dział kow cy i go ście za pro sze ni na Dni Dział kow ca na
te re nie ROD im. Gen. Wal te ra w Rze szo wie są głę bo ko
obu rze ni no wy mi pró ba mi li kwi da cji ogro dów dział ko -
wych i ca łe go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Zło żo ny przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sek 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją nie któ rych,
bar dzo waż nych dla dział kow ców ar ty ku łów usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, uwa ża my za atak na Pol -

ski Zwią zek Dział kow ców. Pierw szy Pre zes Są du Naj -
wyż sze go swo im wy stą pie niem wy rzą dził nam ogrom ną
krzyw dę, chcąc po zba wić nas ma jąt ku wy pra co wa ne go
na dział kach i sa me go pra wa użyt ko wa nia dzia łek.

Ocze ku je my od rzu ce nia wnio sku przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny i prze pro sze nia dział kow ców za wy wo ła nie ko -
lej ne go, ni ko mu nie po trzeb ne go za mie sza nia wo kół
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

/-/ 73 pod pi sy dział kow ców

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w ROD im. Gen. Wal te ra w Rze szo wie

Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP
War sza wa

Rze szów, 4 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w ROD „Zwie rzy niec” w Tar no brze gu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

Dział kow cy i za pro sze ni go ście uczest ni czą cy w Dniach
Dział kow ca na te re nie ROD „Zwie rzy niec” w Tar no brze -
gu, z obu rze niem przy ję li wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go skie ro wa ny do Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją sze -
ściu ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

Uwa ża my, że za rzu ty po sta wio ne we wnio sku nie ma ją
żad ne go uza sad nie nia. Je ste śmy prze ciw ni po zba wia niu
nas pra wa do użyt ko wa nia dzia łek oraz wła sno ści al tan,
na sa dzeń i upraw znaj du ją cych się na dział kach. Nie zga -

dza my się na bez praw ny za bór wła sno ści, któ ra wcze śniej
na le ża ła do na szych dziad ków, ro dzi ców i w koń cu do nas
sa mych. To my sa mi, dzię ki cięż kiej i dłu go let niej pra cy
zmie ni li śmy nie użyt ki w oa zy zie le ni i miej sca od po czyn -
ku. Nie po zwo li my na znisz cze nie na szych ogro dów 
w imię re ali za cji czy ichś ce lów po li tycz nych.

Przez pra wie 20 lat nie któ re gru py po li ty ków, ma ją ce
za ku sy na atrak cyj ne te re ny ogro dów dział ko wych, wciąż
wal czą z dział kow ca mi i nie da ją nam spo ko ju.

Dla te go też żą da my – zo staw cie w koń cu nas i na szą
usta wę w spo ko ju!

Z po wa ża niem 

/-/ 52 pod pi sów dział kow ców
Tar no brzeg, 18 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie

APEL
Dział kow ców ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie 

w spra wie za gro że nia praw dział kow ców i ist nie nia ROD wy ni ka ją cych z za skar że nia do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za pi sów Usta wy o ROD

Dział kow cy ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie na spo -
tka niu z oka zji Dni Dział kow ca 25 wrze śnia 2010 r.
uchwa li li APEL do wła dzy są dow ni czej i usta wo daw czej
o po zo sta wie nie na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w do tych cza so wym brzmie niu. Usta wa 
w peł ni spraw dzi ła się w ży ciu. Jest do bra i zgod na z ocze -

ki wa niem dział kow ców. Gwa ran tu je wol ność zrze sze nia
się każ de mu, kto chce uczest ni czyć w ży ciu dział ko wym,
nie go dzi my się na ogra ni cze nie sa mo rząd no ści i sa mo -
dziel no ści. Nie go dzi my się, aby wła dza są dow ni cza 
i usta wo daw cza trak to wa ła lu dzi nie za moż nych, eme ry -
tów i ren ci stów, któ rzy wła sny mi rę ka mi i na wła sny koszt
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Za rząd ROD „Ko per nik” wraz z dział kow ca mi w tak
szcze gól nym dniu jak ob cho dy 80-le cia po wsta nia ogro -
du, skła da my wraz z ro dzi na mi jed no gło śnie, sta now czy
pro test prze ciw ko wnio sko wi o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją sze ściu za pi sów Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, a zło żo ne go do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go przez Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Je ste śmy
za nie po ko je ni do ko ny wa ny mi na prze strze ni ostat nich lat
ata ka mi na na sze ogro dy. Te ata ki ma ją tyl ko je den cel: li -
kwi da cje ogród ków dział ko wych i prze ję cie te re nów na

ce le ko mer cyj ne. Nie go dzi my się na po zba wie nie nas do -
rob ku, któ ry znaj du je się na dział kach, a zbu do wa ny przez
nas i na szych oj ców. Usta wa o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.
speł nia swo ja ro lę, obo wią zu ją ce prze pi sy praw ne do ty -
czą ce ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce funk cjo nu ją
bar dzo do brze, co po twier dza ją ty sią ce pod pi sów dział -
kow ców w jej obro nie. Chcie li by śmy upra wiać swo je
dział ki w spo ko ju i po czu ciu bez pie czeń stwa i wie rzy my,
że na sze ra cje zwy cię żą, a tym sa mym wnio sek Pa na Pre -
ze sa zo sta nie od rzu co ny.

/-/ 79 pod pi sów dział kow ców

wy two rzy li skrom ny do ro bek, aby go znisz czyć. Dla wie -
lu dział kow ców bio rąc pod uwa gę ni skie do cho dy głów -
nie eme ry ci i ren ci ści, dział ka speł nia rów nież funk cje
re kre acyj ną dla osób zwłasz cza star szych ma ogrom ne
zna cze nie, sta no wi nie jed no krot nie je dy ne miej sce go dzi -
we go wy po czyn ku ol brzy miej rze szy ro dzin dział ko wych,
po nie waż nie stać ich na ja kie kol wiek in ne for my wy po -
czyn ku np. wcza sy.

W ostat nim cza sie w Pol sce po nad 620 tys. dział kow -
ców wpi sa ło się na li sty z pro te stem prze ciw ko zmia nom
li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. Czy ta ka ilość oby wa te li dla Pa -
na I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go nic nie zna czy. Dział kow -
cy ROD im. Miesz ka I ape lu ją: po zo staw cie nasz
Zwią zek, na sze ogro dy oraz usta wę bez zmian.

Pre zes
/-/ 

/-/ 24 pod pi sy

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Ko per nik” w Tar no wie

STA NO WI SKO
pod ję ta przez uczest ni ków Dnia Dział kow ca zgro ma dzo nych 

w ROD im. M. Ko per ni ka
w dniu 11 wrze śnia 2010 r.
w obro nie Usta wy o ROD

Tar nów, 11 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Ko le jarz” w Słup sku

APEL
Dział kow ców zgro ma dzo nych z oka zji „Dnia Dział kow ca” w ROD „Ko le jarz”

w Słup sku 
w dniu 21 sierp nia 2010 r.

Dział kow cy ze bra ni z oka zji swo je go świę ta re pre zen -
tu ją cy 462 dział kow ców wy ra ża ją swój nie po kój w związ -
ku ze zło że niem przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją, nie któ rych ar ty ku łów usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych w peł ni
sa tys fak cjo nu je i za bez pie cza na by te przez la ta pra wa
dział kow ców zo sta ła w dniu 8 lip ca 2005 r. za twier dzo na
przez Par la ment i Pre zy den ta RP. Nie wie my dla cze go
kwe stio nu je się prze pi sy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

cho ciaż na po dob nych za sa dach dzia ła Pol ski Zwią zek Ło -
wiec ki, Pol ski Zwią zek Węd kar ski i in ne. Nie po kój nas
wzbu dził fakt, że kwe stio nu je się za pis art. 15.2. gwa ran -
tu ją cy pra wo do na nie sień znaj du ją cych się na dział ce. 

Za skar żo ny prze pis prze są dza, że wszel kie skład ni ki
ma jąt ko we jak al ta na, drze wa, krze wy i in ne urzą dze nia
wy bu do wa ne przez dział kow ca, przy pad ną wła ści cie lo wi
grun tu czy li Gmi nie lub Skar bo wi Pań stwa. Sza now ny Pa -
nie Pre ze sie, czy od bie ra nie dział kow com wła sno ści ich
do rob ku, po gwał ce nie słusz nie na by tych praw jest dzia -
ła niem zgod nym z Kon sty tu cją RP? Zwra ca my się do Pa -
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My, dział kow cy oraz sym pa ty cy Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Sto krot ka” we Wro cła wiu ze bra ni na spo -
tka niu z oka zji Dnia Dział kow ca wy ra ża my sta now czy
pro test prze ciw ko Pań skie mu wnio sko wi do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go do ty czą ce mu usta wy o ROD z dnia 
8 lip ca 2005 r. Zgła sza jąc swój wnio sek do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, nie uwzględ nił Pan, że spra wa do ty czy
gru py spo łecz nej ma ło za moż nej, dla któ rej po sia da nie

dział ki jest czę sto je dy nym źró dłem utrzy ma nia. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców za pew nia nam bez pie czeń stwo 
i gwa ran tu je po sia da nie skraw ka zie mi, na któ rej spę dza -
my więk szość wol ne go cza su.

Ma my na dzie ję, że uwzględ ni Pan na sze dra ma tycz ne
pro te sty i wy co fa wnio sek z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Ty sią ce dział kow ców bę dą Pa nu wdzięcz ni!

Za Za rząd
/-/ Mi ro sław Ja błoń ski

/-/ 126 pod pi sów dział kow ców

na Mar szał ka Sej mu z ape lem o wy ty po wa nie do obro ny
usta wy w Try bu na le Kon sty tu cyj nym ta kie go Po sła, dla
któ re go ogro dy dział ko we to nie abs trak cja na ma pie miast
tyl ko te re ny nie zbęd ne do ży cia mi lio no wej rze szy Po la -

ków, a Pol ski Zwią zek Dział kow ców to sa mo rząd na or -
ga ni za cja jed na z wie lu dzia ła ją cych na rzecz PO LA KÓW
w Rze czy po spo li tej Pol skiej.

/-/ 73 pod pi sów dział kow ców 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Sto krot ka” we Wro cła wiu

Pierw szy Pre zes 
Są du Naj wyż sze go 
Rzecz po spo li tej Pol skiej
War sza wa

Wro cław, 25 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w Bia łej Pod la sce

APEL 
Dział kow ców w obro nie Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

pod ję ty przez uczest ni ków bial sko po dla skich „Dni Dział kow ca 2010”

Od po nad 110 lat dział kow cy spo ty ka ją się w mie sią cu
wrze śniu 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, miej scem wy po czyn ku na szych ro dzin, ale też
spo so bem na ży cie.

Nie ste ty, ra dość z na szych osią gnięć jest od wie lu lat ga -
szo na ata ka mi ze stro ny grup po strze ga ją cych na sze dział -
ki przez pry zmat po zy ska nia grun tów pod ce le ko -
mer cyj ne.

Mi ja 5 lat od wej ścia w ży cie Usta wy o ROD, któ ra speł -
nia ocze ki wa nia dział kow ców i po zwa la upra wiać i cie -
szyć się dział ką bli sko l mi lio na lu dzi, lu dzi, któ rzy
po sia da ją bar dzo ni skie ren ty czy eme ry tu ry. Pra ca na
dział ce dla tych lu dzi to jed na z nie wie lu form ak tyw no -
ści fi zycz nej, ak ty wi za cji spo łecz nej i so cjal nej osób star -
szych. Ogród dział ko wy to miej sce spo tkań wie lu po ko leń
ro dzi ny. ROD to rów nież edu ka cja eko lo gicz na i przy rod -
ni cza dla naj młod szych miesz kań ców miast, jed na z nie -
wie lu oka zji do bez po śred nie go kon tak tu z ży wą przy ro dą.
ROD to moż li wość hor ti ku lo te ra pii (od hor tus łac. ogród)

tzn. te ra pii po przez pra cę lub prze by wa nie w ogro dzie.
ROD to zie lo ne płu ca miast utrzy my wa ne wy łącz nie na
koszt dział kow ców. Dział ki na sze są spe cy ficz nym świad -
cze niem so cjal nym za pew nia ją cym naj uboż szym moż li -
wość god ne go wy po czyn ku re kre acji oraz do stęp do
ta nich, zdro wych, wa rzyw i owo ców.

Usta wa o ROD wzmac nia pręż ną i owoc ną dzia łal ność
spo łecz ną i wy cho waw czą pro wa dzo ną przez Zwią zek.
Jest usta wą, któ ra ma ak cep ta cję Sej mu, Se na tu, Pre zy -
den ta RP, by ła ba da na przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

Nie ste ty dział kow cy mu szą żyć w cią głym stre sie od
wie lu lat. Wio sną 2010 ro ku 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 bar dzo du żym po par ciem dział kow ców Usta wy
po sta wio no tak po waż ne za rzu ty bez po da nia ar gu men -
tów do sfor mu ło wa nych za rzu tów.

Ini cja ty wa I Pre ze sa SN jest naj więk szym za gro że niem
z do tych czas po dej mo wa nych prób li kwi da cji ogrod nic -
twa dział ko we go. Wie my wszy scy, że pod wa że nie Usta -
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Ju bi le usz 40-le cia na sze go ogro du po łą czo ny z Dniem
Dział kow ca ob cho dzi my w smut nych dla nas oko licz no -
ściach, spo wo do wa nych za skar że niem tym ra zem ca łej
usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go.

Do tąd nie by ło tak bru tal ne go ata ku na usta wę, któ ra ma
za le d wie 5 lat.

Od bie ra my to ja ko od wet za zbio ro wy opór dział kow -
ców prze ciw pod wa ża niem kon sty tu cyj no ści na szej usta -
wy. To co osią gnę li śmy przez 40 lat ma być dzi siaj

znisz czo ne, gdyż je że li usta wa upad nie pój dą za nią ko lej -
ne ogro dy, a my zo sta nie my bez praw i bez or ga ni za cji
związ ko wej.

Wszyst ko roz sy pie się, a ucier pią zno wu jak zwy kle lu -
dzie naj bied niej si.

Pro te stu je my wo bec ta kie go ak tu, któ ry na szym zda -
niem nie znaj du je uza sad nie nia.

Wnio sek po wi nien być od rzu co ny i o to zwra ca my się
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

/-/ 81 pod pi sów dział kow ców

wy o ROD otwo rzy dro gę do ma so we go przej mo wa nia
na szych dzia łek na ce le ko mer cyj ne. Dla te go też dziś wzy -
wa my wszyst kich dział kow ców na sze go re gio nu do czyn -
ne go za an ga żo wa nia się w wal kę w obro nie Usta wy 
o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku. Tyl ko w ten spo sób mo że my
za cho wać ogro dy dla nas i przy szłych po ko leń. Jesz cze
więk sze zdu mie nie dział kow ców wy wo ła ła in for ma cja o

zmia nie wnio sku: I Pre zes SN za skar żył ca łą Usta wę 
o ROD. Je ste śmy po ra że ni tą wia do mo ścią! Za kwe stio -
no wa nie Usta wy o ROD, któ ra gwa ran tu je sta bil ne i do -
god ne wa run ki ko rzy sta nia z dzia łek nie sie ra dy kal ne 
i nie ko rzyst ne skut ki dla wszyst kich dział kow ców. Mo że
ozna czać ko niec 113 lat ist nie nia ru chu dział ko we go 
w Pol sce.

Zwra ca my się do Sę dziów TK o po moc.

/-/ 95 pod pi sów dział kow ców
Bia ła Pod la ska, 25 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w ROD „4-lu te go” w Dęb nie Lu bu skim

PRO TEST
uczest ni ków ogro do wych Dni Dział kow ca w ROD „4-lu te go” 

w Dęb nie Lu bu skim
w dniu 2 paź dzier ni ka 2010 r.

Uczest ni cy Ju bi le uszu 80-le cia ROD im. T. Ko ściusz ki w Gru dzią dzu

STA NO WI SKO
w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Do rocz nym zwy cza jem dział kow cy ROD im. T. Ko -
ściusz ki spo ty ka ją się, by świę to wać za koń cze nie ko lej -
ne go se zo nu spę dzo ne go na dział kach. Te go rocz ne
spo tka nie ma szcze gól ny cha rak ter, mi ja bo wiem 80 lat
od za ło że nia i nie ustan ne go (z prze rwą spo wo do wa ną
oku pa cją nie miec ką) funk cjo no wa nia na sze go ogro du.
Ten świą tecz ny na strój za kłó co ny zo stał in for ma cją 
o skie ro wa niu przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go dru gie go już wnio -
sku o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia ło wych. Usta wa ta zo -
sta ła uchwa lo na przez Sejm dnia 8 lip ca 2005 r. Zo sta ła też
za apro bo wa na przez Se nat i pod pi sa na przez Pre zy den ta
RP. I rap tem po pię ciu la tach funk cjo no wa nia Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go wnio sku je o zba da nie jej „nie -
zgod no ści” z „nie zgod no ści” z Kon sty tu cją, co w na szym

prze ko na niu jest ni czym in nym, jak bez przy kład ną ak cją
na rzecz li kwi da cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Wnio sek
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go na zy wa my wprost
ata kiem na fun da men tal ne pra wa słu żą ce mi lio no wej rze -
szy pol skich dział kow ców i ich ro dzin, któ rych gwa ran cją
jest usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta na -
wia ona za rów no mo de lo we wręcz funk cjo no wa nie ogrod -
nic twa dział ko we go, jak i da je pew ność po sza no wa nia praw
dział kow ców do użyt ko wa nia dzia łek oraz do pra wa wła -
sno ści ma jąt ku wnie sio ne go przez nas na dział ki.

Nie tak daw no, bo 14 lip ca 2009 ro ku ob ra do wał w War -
sza wie Pierw szy Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Uczest ni czy ła w nim licz na gru pa par la men ta -
rzy stów róż nych opcji po li tycz nych, de kla ru jąc w swych
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My, dział kow cy uczest ni czą cy w dniu 11 wrze śnia 2010 r.
w Uro czy sto ści Ob cho dów Ju bi le uszu 60- le cia Na sze go
ROD „Ko le jarz” pro te stu je my prze ciw ko ko lej ne mu ata -
ko wi na Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 r. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
w War sza wie i Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Bia -
łym sto ku zwra ca jąc się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ze
swo imi wnio ska mi o rze ko mej nie kon sty tu cyj no ści sied -
miu ar ty ku łów Usta wy, chcą do pro wa dzić do li kwi da cji
na sze go Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz po zba wić
nas wszyst kie go, co po sia da my na na szych dział kach, 
w na szych Ogro dach.

Wnio sko daw cy za po mnie li, że nasz oso bi sty ma ją tek 
i in fra struk tu ra ogro dów to wie lo po ko le nio wy do ro bek
dział kow ców.

Na sze dział ki za go spo da ro wa ne i upra wia ne kie dyś
przez na szych ro dzi ców czy dziad ków mo gą być te raz da -
lej użyt ko wa ne przez ich bli skich.

Czy na sze Ogro dy mu szą być po strze ga ne wy łącz nie
przez pry zmat tzw. „ka sy” dla nie licz nych kosz tem dział -
kow ców?

Czy w de mo kra tycz nym pań stwie jest coś waż niej sze go
niż do bre sa mo po czu cie oby wa te li wy ni ka ją ce z wy ka zy -
wa nej opie ki nad nie zbyt ma jęt ny mi człon ka mi spo łe czeń -
stwa? Czy cią gle mu si my mó wić Wła dzy Pu blicz nej, że

na sze Ogro dy po sia da ją Sta tus Urzą dzeń Uży tecz no ści
Pu blicz nej?

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych dla nas
zwy kłych oby wa te li, człon ków Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców ma ogrom ne zna cze nie, bo bro ni na sze na by te
pra wa. Usta wa, któ rej praw ny byt li czy za le d wie 5 lat już
zy ska ła ol brzy mie po par cie dział kow ców, któ rzy 620 ty -
sią ca mi pod pi sów uzna li ją za swo ją.

Czy wnio sko daw cy za da li so bie py ta nie, przed skie ro -
wa niem wnio sków do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ile jest
w Pol skim Pra wie ta kich Ustaw, któ rym by oby wa te le da -
li ta ki pro cent za ufa nia?

Z nad Pol skie go Bał ty ku zwra ca my się, za tem do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z ape lem o od da le nie tych wnio -
sków, bo te set ki ty się cy pod pi sów i te obec ne kie ro wa ne
pro te sty są gło sa mi spo łe czeń stwa.

Jest nas dział kow ców ra zem z ro dzi na mi pra wie 12%
pol skie go spo łe czeń stwa i ma my pra wo żą dać, aby ten
głos był usły sza ny i bra ny pod uwa gę przez każ dą Wła dzę,
w tym tak że Są dow ni czą.

Czy w de mo kra cji ist nie je (w Pol sce i Świe cie) coś ta -
kie go jak za bie ra nie wła sno ści nie od płat nie?

Tym na szym ape lem zwra ca my się tak że do Bra ci
Dział ko wej, by za bie ra ła głos i nie mil cza ła, gdy nam
dział kow com dzie je się krzyw da. 

/-/ 41 pod pi sów uczest ni ków Ju bi le uszu

wy stą pie niach nie na ru szal ność usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Fakt ten upo waż nia do prze sła nia na -

sze go sta no wi ska do Pre zy dium Sej mu oraz do Prze wod -
ni czą cych Klu bów Par la men tar nych.

Gru dziądz, 18 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Ju bi le uszu 60-le cia ROD „Ko le jarz” w Gdań sku -Oli wie

STA NO WI SKO
Uczest ni ków ob cho dów Ju bi le uszu 60-le cia ROD „Ko le jarz”

w Gdań sku -Oli wie
w dniu 11 wrze śnia 2010 r.

Sta no wi sko na sze prze sy ła my do: 
– Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie  
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku. 

Uczest ni cy Ju bi le uszu 60-le cia ROD „Ko le jarz” w Mal bor ku

APEL
Uczest ni ków ob cho dów Ju bi le uszu 60-le cia ROD „Ko le jarz” w Mal bor ku

w dniu 18 wrze śnia 2010 r.

My, dział kow cy uczest ni czą cy dnia 18 wrze śnia 2010 r.
w uro czy sto ści ob cho dów Ju bi le uszu 60 le cia na sze go Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko le jarz” w Mal bor ku
pro te stu je my prze ciw ko ko lej ne mu ata ko wi na Usta wę 
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My, dział kow cy ze bra ni dniu 25 wrze śnia 2010 r. na ob -
cho dach 30-le cia na sze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go „Tu li pan” w Lu bli nie oraz Dni Dział kow ca ape-
lu je my do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o spra -
wie dli we roz pa trze nie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go prof. Le cha Gar doc kie go z dnia 22 lu te go 2010 r.
oraz ko lej ne go z dnia 6 wrze śnia 2010 r.

Dzi siaj po wi nien to być dla nas dzień ra do sny, gdzie na
na szym wspól nym spo tka niu po win ni śmy się cie szyć 
z na szych do ko nań. Do no śnie za bie ra my głos w naj waż -
niej szej dla nas spra wie, gdzie wy so ki przed sta wi ciel pra -
wa kwe stio nu je ca łą usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Funk cjo nu je my w opar ciu o wspól ną pra cę i spo łecz ny
wy si łek or ga ni za cyj ny. Użyt ku je my swo je dział ki od 30
lat. Więk szość z nas, to eme ry ci i ren ci ści o ni skich do -
cho dach. Na sze dział ki, to na sze spi żar nie. Po byt na dział -

kach to dla nas je dy na for ma wy po czyn ku i spo sób prze -
ży wa nia „je sie ni ży cia”. Na szym spo ko jem i przy jem no -
ścią z ob co wa nia z przy ro dą na swo ich dział kach dzie li my
się z dzieć mi i wnu ka mi. Nie stać nas na dro gie wcza sy 
i wy ciecz ki. Czy w ten spo sób na rusz my Kon sty tu cję RP?

Grun ty pod nasz ogród wy ku pi ły Za kła dy Pra cy za pie -
nią dze z fun du szu so cjal ne go i prze ka za ły gmi nie z prze -
zna cze niem na dział ki dla swo ich pra cow ni ków. Ja kim
pra wem te raz Gmi na ma je sprze da wać na wol nym ryn ku.
Wła sny mi si ła mi i wła sny mi środ ka mi fi nan so wy mi za -
go spo da ro wa li śmy nie użyt ki za mie nia jąc je w kwit ną ce
ogro dy, a te raz w imię pra wa chce się nas te go po zba wić.
Czy to jest zgod ne z Kon sty tu cją?

Ma my na dzie ję i wie rzy my, że Sę dzio wie Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go w imię po sia da nej wy jąt ko wej wła dzy 
i od po wie dzial no ści nie po trak tu ją nas dział kow ców ja ko
oby wa te li „dru giej” ka te go rii.

Pre zes ROD
/-/ Jó zef Mi chal ski

/-/ 28 pod pi sów dział kow ców

o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Pierw szy Pre zes
Są du Naj wyż sze go w War sza wie i Wo je wódz ki Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny w Bia łym sto ku zwra ca jąc się do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go ze swo imi wnio ska mi o rze ko mej
nie kon sty tu cyj no ści usta wy, chcą do pro wa dzić do li kwi -
da cji na sze go Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz po -
zba wić nas wszyst kie go, co po sia da my na na szych dział-
kach w na szych Ogro dach.

Wnio sko daw cy za po mnie li, że nasz oso bi sty ma ją tek 
i in fra struk tu ra ogro dów to do ro bek wie lo po ko le nio wy
dział kow ców.

Czy na sze Ogro dy mu szą być po strze ga ne wy łącz nie
przez pry zmat wszech obec ne go pie nią dza dla nie licz nych
kosz tem mi lio no wej rze szy dział kow ców?

Czy spraw ne za rzą dza nie na szy mi Ogro da mi i har mo -
nij na współ pra ca z sa mo rzą da mi miast i gmin jest nie wy -
star cza ją ca dla or ga nów wła dzy pu blicz nej, by wresz cie
za prze stać z na mi wal ki? 

Czy cią gle mu si my przy po mi nać wła dzy pu blicz nej, że
na sze Ogro dy po sia da ją sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu -
blicz nej?

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych dla nas
zwy kłych oby wa te li, człon ków Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców ma fun da men tal ne zna cze nie, bo bro ni nas i da -

je gwa ran cje, że na sze na by te pra wa bę dą ho no ro wa ne.
Usta wa, któ rej praw ny byt li czy za le d wie 5 lat już zy ska -
ła ol brzy mie po par cie dział kow ców, któ rzy 620 ty sią ca -
mi swych pod pi sów uzna li ją za swo ją.

Czy wnio sko daw cy za da li so bie py ta nie, przed skie ro -
wa niem wnio sków do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ile jest
w pol skim pra wie ta kich ustaw, któ rym by oby wa te le da -
li ta ki pro cent za ufa nia?

Z mal bor skiej zie mi, z mia sta nad No ga tem zwra ca my
się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z ape lem o od rzu ce nie
tych wnio sków, bo te set ki ty się cy pod pi sów i te obec nie
kie ro wa ne pro te sty w obro nie Usta wy o ROD są gło sa mi
spo łe czeń stwa, w któ re na le ży się wsłu chi wać i brać je
pod uwa gę.

Tym na szym ape lem, w ślad za in ny mi Ogro da mi z na -
sze go Okrę gu Gdań skie go rów nież ob cho dzą cy mi ju bi le -
usze swe go ist nie nia, zwra ca my się tak że do bra ci
dział ko wej by za bie ra ła głos i nie mil cza ła, gdy nam dział -
kow com dzie je się krzyw da.

Apel prze sy ła my do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Mar -
szał ka Se na tu RP, Mar szał ka Sej mu RP, Pre ze sa Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w War sza wie i Pre ze sa Okrę-
go we go Za rzą du PZD w Gdań sku.

/-/ 60 pod pi sów uczest ni ków Ju bi le uszu

Uczest ni cy Ju bi le uszu 30-le cia ROD „Tu li pan” w Lu bli nie

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa
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Dział kow cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych uczest ni -
czą cy w ob cho dach w Sie dlec kich Dni Dział kow ca
uświet nio nych Ju bi le usza mi 30 -le cia Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych „Zło te pia ski” i „Zdro wia” w Sie dl cach
wy ra ża ją peł ną apro ba tę dla praw nych uwa run ko wań przy
or ga ni za cji i dzia łal no ści ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych okre ślo nych w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. 

Wszel kie pró by in ge ro wa nia w na szą usta wę pod wa ża -
ją jej spe cy ficz ny so cjal no -spo łecz ny cha rak ter. Pod sta -
wo wą za sa dą jest słu żeb ność wo bec naj uboż szych grup

spo łecz nych, dba łość o ich skrom ny ma ją tek wy pra co wa -
ny na dział kach, słu żą cy za spo ka ja niu pod sta wo wych po -
trzeb. Fun kcje te w Eu ro pie speł nia ją ogro dy od po nad stu
lat. Ro lą ogro dów jest otwar tość na upra wę naj cie kaw -
szych ro ślin, wpro wa dza nie do upra wy no wych od mian,
pro du ko wa nia dla ro dzin zdro wej żyw no ści. Ak tyw na pra -
ca na świe żym po wie trzu za pew nia lu dziom w każ dym
wie ku re laks i wzmac nia or ga nizm.

Z do bro dziej stwa ogro do wej zie le ni i miejsc za ba wy ko -
rzy sta ją nie tyl ko dział kow cy lecz tak że ro dzi ny z po bli -

Użyt kow ni cy dzia łek w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -
wym „Pie ni sta” w Ło dzi, a tak że go ście za pro sze ni na uro -
czy stość z oka zji ju bi le uszu 20-le cia ist nie nia ogro du
po łą czo ną z ob cho da mi Dnia Dział kow ca są za sko cze ni 
i zbul wer so wa ni naj now szą ini cja ty wą Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go, któ ry pi smem pro ce so wym z dnia
6 wrze śnia br. roz sze rzył swój wnio sek do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go na wszyst kie prze pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Od bie ra my ją ja ko za mach na sa -
mo rząd ną or ga ni za cję spo łecz ną, jaw ny od wet i akt ze -
msty za ak tyw ność struk tur Związ ku i dział kow ców 
w obro nie usta wy o ROD.

Nie tyl ko tu zgro ma dze ni, ale wszy scy dział kow cy w
Pol sce łu dzi li się, że ma so wo wy ra żo ne w uchwa łach wal -
nych ze brań, re zo lu cjach, sta no wi skach, ape lach i li stach
po par cie dla obec nie obo wią zu ją cych prze pi sów bę dzie
ode bra ne ja ko wy raz oby wa tel skiej świa do mo ści i po czu -
cia pra wo rząd no ści. Pi sa li śmy je z na dzie ją, że zo sta nie -
my po trak to wa ni ja ko part ner do roz mów, w któ rych
moż li we jest roz wią za nie ewen tu al nych pro ble mów lub
wąt pli wo ści. Nie ste ty nie pierw szy raz da no nam do zro -
zu mie nia, że nasz głos nie jest bra ny pod uwa gę.

Nie kwe stio nu je my Kon sty tu cyj nych i usta wo wych
upraw nień or ga nów wła dzy pań stwo wej, ale po raz ko -
lej ny przy po mi na my, że mi lion ro dzin dział ko wych to
oby wa te le na sze go kra ju. Lu dzie, któ rzy wła sną pra cą
two rzy li i two rzą część rze czy wi sto ści, w któ rej ży je my.

Ogro dy dział ko we nie słu żą bo wiem tyl ko wy bra nej gru -
pie spo łecz nej, ale są obiek ta mi uży tecz no ści pu blicz nej,
ele men tem po zy tyw nie od dzia ły wu ją cym na śro do wi sko
i miesz kań ców. Dział kow cy po chleb nie wy po wia da ją się
o obec nej usta wie, gdyż rze czy wi ście jest to akt praw ny,
któ ry we wła ści wy spo sób re gu lu je funk cjo no wa nie ogro -
dów.

Je ste śmy le gal ną or ga ni za cją, prze strze ga ją cą obo wią -
zu ją ce prze pi sy i ja ko oby wa te le Rze czy po spo li tej do ma -
ga my się re spek to wa nia na szych praw, a przede wszys-
t kim żą da my, aby w dys ku sji o nas li czyć się z na szą opi -
nią. Do tych cza so we dzia ła nia przed sta wi cie li wła dzy do -
ko ny wa ne są za na szy mi ple ca mi, w za ci szu ga bi ne tów.
Nie poj mu je my tej chy ba już ob se syj nej nie chę ci do PZD
ze stro ny władz są dow ni czych.

Ma my po czu cie, że pod po zo rem ba da nia le gal no ści
usta wy ze wszyst kich sił pró bu je się nam ode brać nasz do -
ro bek. Ku rio zal ne jest to, że w imię prze strze ga nia Kon -
sty tu cji RP pod wa ża się pra wa dział kow ców, któ re
wła śnie są naj lep szym przy kła dem de mo kra cji, sa mo rząd -
no ści i spra wie dli wo ści spo łecz nej.

Nie go dzi my się na ta ki stan rze czy, dla te go prze sy ła -
my ni niej sze sta no wi sko wraz z pod pi sa mi ja ko wy raz na -
sze go obu rze nia i jed no ści. Niech te sło wa przy po mi na ją,
że w pań stwie pra wo rząd nym wła dza po cho dzi od spo łe -
czeń stwa i dla te go po win na stać na stra ży je go swo bód, 
a nie słu żyć in stru men tal ne mu sto so wa niu pra wa.

Uczest ni cy Ju bi le uszu 20-le cia ROD „Pie ni sta” w Ło dzi

STA NO WI SKO
Uczest ni ków ob cho dów Ju bi le uszu 20-le cia ROD „Pie ni sta” w Ło dzi

w spra wie roz sze rze nia wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go 
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Łódź, 18 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD mia sta Sie dl ce

STA NO WI SKO
Dział kow ców Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Mia sta Sie dl ce

w spra wie ini cja tyw zmia ny Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku
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Ko le gium pre ze sów ro dzin nych ogro dów dział ko wych
z Ża ga nia prze sy ła pod pi sy uczest ni ków re jo no wych ob -
cho dów Dni Dział kow ca, (któ re od by ły się w dniu 29
sierp nia br. w Ża ga niu) w obro nie usta wy o ROD, w obro -
nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Uczest ni cy ob cho dów wy ra ża ją swo je
głę bo kie za nie po ko je nie, zło żo nym wnio skiem przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze -
ściu ar ty ku łów Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku 

o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Za da je my so bie
py ta nie, dla cze go z ta kim wnio skiem wy stą pił Pierw szy
Pre zes, bo prze cież usta wa o ROD ma za le d wie 5 lat 
i wów czas, gdy ją przyj mo wał Sejm by ła zgod na z Kon -
sty tu cją. Nie zna my ku li sów tej spra wy.

Wie my jed nak, że wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
zmie rza do li kwi da cji ogro dów dział ko wych i PZD. Dla te -
go uczest ni cy ob cho dów zwra ca ją się do Wy so kie go Try bu -
na łu o cał ko wi te od rzu ce nie te go ha nieb ne go wnio sku. 

/-/ 202 pod pi sy dział kow ców

Pre zes
/-/ Ka rol Woj ty siak

skich osie dli, mło dzież szkol na i eme ry ci zrze sze ni w róż -
nych or ga ni za cjach.

Dla te go też zmia ny pro po no wa ne przez Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go i Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra -
cyj ny w Bia łym sto ku skie ro wa ne do Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go, a do ty czą ce kil ku ar ty ku łów na szej usta wy
uwa ża my za nie uza sad nio ne, nie spra wie dli we i go dzą ce w
ży wot ne, in te re sy licz nej, bo wie lo mi lio no wy rze szy osób
ko rzy sta ją cych z dzia łek. Pró bu je się zmie nić cha rak ter
ogro dów z urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej na luź no za -
go spo da ro wa na dział ki, któ ra ła two da ło by się zli kwi do -
wać. Pra gnie my w spo ko ju i w po sza no wa niu za sad de mo -
kra tycz nych za rzą dzać, pra co wać na dział kach i na dal

uczest ni czyć ak tyw nie w ży ciu spo łecz nym na sze go mia sta.
Uwa ża my, że ta kie po glą dy pre zen tu ją dział kow cy z in -
nych te re nów Pol ski, po nie waż da ją wy raz swo je mu nie -
za do wo le niu z pro po zy cji zmian zgła sza nych przez in s-
ty tu cje za ufa nia pu blicz ne go.

Nie zga dza my się na wpro wa dza nie ja kich kol wiek ko -
rekt w na szej usta wia i po zo sta wie nie na szej or ga ni za cji 
w do tych cza so wym po rząd ku praw nym dla do bra przy -
szłych po ko leń.

Obec ni na uro czy sto ści z oka zji Ju bi le uszy i dni dział -
kow ca przed sta wi cie le sie dlec kich ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

/-/ 66 uczest ni ków im pre zy 

Sie dl ce, 11wrze śnia 2010 r. 

Ko le gium Pre ze sów ROD w Ża ga niu 
Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

Ża gań, 29 sierp nia 2010 r. 

Ko le gium Pre ze sów ROD z gmi ny Po bie dzi ska i Łu bo wo

APEL
Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z te re nu gmin Po bie dzi ska i Łu bo wo

Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Gmi ny Po -
bie dzi ska i Gmi ny Łu bo wo uczest ni czą cy w po sie dze niu
Ko le gium Pre ze sów w dniu 22 wrze śnia 2010 r. po za po -
zna niu się z po sze rzo nym wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści Usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z Kon sty tu cją zwra ca ją
się z proś bą o rze tel ne usto sun ko wa nie się do za war te go
wnio sku.

Ma my na dzie ję, że nie zo sta ną na ru szo ne pra wa i obo -
wiąz ki dział kow ców, któ re nie na ru sza ją po rząd ku praw -
ne go, słu żą nam i po zwa la ją spo koj nie upra wiać na sze
dział ki.

Ja ko dział kow cy chce my upra wiać swo je dział ki zgod -
nie z ich prze zna cze niem i pro si my o umoż li wie nie nam
ko rzy sta nia z wy po czyn ku w spo ko ju w ta ki spo sób w ja -
ki wy ma ga ży ją ca wo kół nas przy ro da na dział ce.

Pre ze si ROD z te re nu gm. Łu bo wo i Po bie dzi ska 
/-/ 10 pod pi sów
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Co ja kiś czas w Rze czy po spo li tej Pol skiej po dej mu je
się pró by li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
– or ga ni za cji sa mo rząd nej, sa mo dziel nej i nie za leż nej.

Pró by po zba wie nia dział kow ców praw na by tych, an ga -
żu jąc do te go róż ne or ga ny wła dzy pu blicz nej.

Pró by roz bi cia na szej jed no ści i osła bie nia de ter mi na cji
z ja ką bro ni my na szych ogro dów, a świad czy o tym bli sko
620 ty się cy pod pi sów ze bra nych w obro nie Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro -
ku. Dla te go z nie po ko jem i obu rze niem przy ję li śmy
po now ne wy stą pie nie Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -

sze go RP Le cha Gar doc kie go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP ca łej
na szej Usta wy, któ rą to przy jął Sejm RP i pod pi sał Pre zy -
dent RP. Uzna je my ten wnio sek ja ko ko lej ną pró bę po -
zba wie nia nas upraw nień, zbu rze nia i zni we cze nia
nie za prze czal ne go do rob ku i osią gnięć Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych. Ape lu je my do sę dziów Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, Po słów i Se na to rów, aby za sta no wi li się
nad wy rzą dza ną krzyw dą pro ste go oby wa te la, któ re mu
chce się ode brać do ro bek, pod szczyt ny mi ha sła mi „pra -
wo rząd no ści”.

Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre ze sów 
/-/ Grze gorz Goź dzik

/-/ 24 pod pi sy

My człon ko wie Po wia to we go Ko le gium Pre ze sów 
w Lesz nie ze bra ni na swym po sie dze niu w dniu 22 wrze -
śnia 2010 ro ku. Zwra ca my się z ape lem do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio sku Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go Le cha Gar doc kie go.

O uzna nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją usta wy o ROD 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Uwa ża my, iż jest to na stęp ny atak na Pol ski Zwią zek
Dział kow ców a szcze gól nie na je go struk tu ry ma ją cy za
za da nie osła bić ten zwią zek a wręcz go znisz czyć. Za sta -
na wia nas fakt mo dy fi ka cji wnio sku Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go gdzie pier wot nie kwe stio no wał on sześć
ar ty ku łów tej usta wy.

Dziś kwe stio nu je on ca łą usta wę o ROD. Co się zmie -
ni ło mię dzy cza sie? Mo że na Pre ze sa dzia ła ją bli żej nie -
zna ni nam po li ty cy, któ rzy ma ją wpi sa ne ha sło „Zie mia
to in te res” lub in ne go lob by go spo dar cze go?

W ra zie uzna nia za nie zgod ne z Kon sty tu cją usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Po zba wi cie mi lion
dział ko wi czów ich praw na by tych, któ re gwa ran tu je im
do dziś obo wią zu ją ca usta wa o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych. Szcze gól nie je ste śmy za nie po ko je ni art. 15
ust. 2 gwa ran tu ją cym nam wła sność na sa dzeń i na nie sień.
Dzi siaj dział kow cy są praw ny mi wła ści cie la mi al tan, ro -
ślin, krze wów drzew i po zo sta łe go mie nia, któ re znaj du je
się na ich dział ce.

Je że li za pis ten zo sta nie znie sio ny to ca łe mie nie, któ re
znaj du je się na ogro dzie przej dzie na wła sność wła ści cie -
lo wi grun tu. Dla te go też bez względ nie do ma ga my się by
po zo sta wio no obo wią zu ją cą do dziś usta wę bez zmian.
Usta wę o ROD z dnia. 8 lip ca 2005 r.

My dział kow cy chce my na dal w spo ko ju upra wiać
dział ki i mieć gwa ran cję ze nas nikt z niej nie wy rzu ci.

Prze wod ni czą cy Po wia to we go Ko le gium Pre ze sów 
w Lesz nie

/-/ Ry szard Go łemb ski

/-/ 10 pod pi sów 

Ko le gium Pre ze sów w Lesz nie

APEL
Po wia to we go Ko le gium Pre ze sów w Lesz nie

w spra wie obro ny Usta wy o ROD

Ko le gium Pre ze sów Po wia tu Ra wic kie go w Ra wi czu

STA NO WI SKO
Ko le gium Pre ze sów Po wia tu Ra wic kie go

z dnia 23 wrze śnia 2010 r.
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Człon ko wie Ko le gium Pre ze sów dziel ni cy Po znań Je ży -
ce re pre zen tu ją cy 33 Ogro dy dział ko we Mia sta Po zna nia 
z ogrom nym smut kiem przy ję li wia do mość, że I Pre zes Są -
du Naj wyż sze go roz sze rzył swój wnio sek o zba da nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją RP kwe stio nu jąc ca łą na szą Usta wę.

Nie ro zu mie my in ten cji wnio sko daw cy, do strze ga my w
tym ak cie nie zna jo mość idei i re aliów funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go, któ re go ist nie nie jest czę sto je -
dy ną szan są po sia da nia ka wał ka zie le ni na wła sny uży tek

przez uboż szą war stwę na sze go spo łe czeń stwa. Re pre zen -
tu jąc 6103 gru pę dział kow ców na sze go mia sta stwier dza -
my, że Pol skim Dział kow com przy słu gu je pra wo do
obro ny swo je go Związ ku i do bre go pra wa re gu lu ją ce go
funk cjo no wa nie Ogro dów. Bez te go pra wa bę dzie my jak
bez dom ni nie le gal nie zaj mu ją cy wcze śniej prze ka za ny
nam grunt.

Pro si my o uwzględ nie nie na szych ra cji przy roz pa try -
wa niu wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Po wszech nie wia do mo, że ogrod nic two dział ko we 
w Pol sce ma po nad 100 let nią tra dy cję i re ali zu je pro spo -
łecz ne ce le. Dział ki umoż li wia ją ak tyw ny wy po czy nek ro -
dzi nom mi lio no wej rze szy dział kow ców, da ją zdro wie 
i ra dość lu dziom już nie ak tyw nym za wo do wo, po ma ga ją
im god nie prze żyć je sień ży cia. Po mi mo speł nia nia tak
waż nych funk cji spo łecz nych, cią gle po dej mo wa ne są ata -
ki na obo wią zu ją cą usta wę, a dział kow cy mu szą wal czyć
o swo je ogro dy, o pra wa na by te oraz o swój Zwią zek, któ -
ry tych praw bro ni!

Je ste śmy zdu mie ni i zbul wer so wa ni wnie sie niem przez
Pierw sze go Prze wod ni czą ce go Są du Naj wyż sze go RP do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go pi sma pro ce so we go wnio sko -
daw cy za wie ra ją ce go roz sze rze nie za kre su wnio sku 

o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP wszyst kich
za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Wia do mo, że cho dzi o ogro do we grun ty użyt ko wa ne
przez dział kow ców zrze szo nych w PZD oraz o wspól nie
bu do wa ną i utrzy my wa ną ze skła dek dział kow ców in fra -
struk tu rę ogro dów, a nie o „ład Kon sty tu cyj ny de mo kra -
tycz ne go pań stwa praw ne go”.

Zaś naj gor sze jest to, że w imię szczyt nych ha seł chce
się po zba wić wszyst kich dział kow ców ich do rob ku – ich
wła sno ści na użyt ko wa nej dział ce! To jest na cjo na li za cja!!
Znów pró bu je się krzyw dzić tych naj słab szych i naj bied -
niej szych! Po zwól cie dział kow com w spo ko ju żyć i pra -
co wać!

/-/ 10 pod pi sów

Ko le gium Pre ze sów ROD w No wym Są czu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP
War sza wa

No wy Sącz, 20 wrze śnia 2010 r.

Ko le gium Pre ze sów dziel ni cy Po znań Je ży ce

APEL
w spra wie roz sze rze nia wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie zgod no ści

z Kon sty tu cją ca łej Usta wy o ROD

Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre ze sów
/-/ Kry sty na Sta cho wiak

Wi ce prze wod ni czą cy
/-/ Grze gorz Ci chy

Wi ce prze wod ni czą ca
/-/ Bar ba ra Cza pla

Po znań, 27 wrze śnia 2010 r.

Ko le gium Pre ze sów dziel ni cy Po znań -Grun wald

APEL

Pre ze si ro dzin nych ogro dów dział ko wych zrze szo nych
w Ko le gium Pre ze sów dziel ni cy Po znań – Grun wald 
z ogrom nym smut kiem i nie po ko jem ode bra li wia do mość

o roz sze rze niu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio -
sku o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w ca ło ści. Dzia ła nie to jest
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My uczest ni cy ze bra nia, z nie po ko jem ob ser wu je my po -
czy na nia I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Le cha Gar doc kie -
go. Pan Gar doc ki w od po wie dzi na na sze li sty do nie go 
z proś bą o od stą pie nie od za skar że nia na szych nie któ rych
ar ty ku łów z na szej usta wy o ROD o nie zgod ność z Kon -
sty tu cją RP po sta no wił te raz za skar żyć ca łą na szą Usta wę
o ROD o nie zgod ną z Kon sty tu cją RP. Zwra ca my się do
Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, aby w imię „Spra -
wie dli wo ści Spo łecz nej”, któ ra przy zna je nie tyl ko nam
użyt kow ni kom dzia łek rów ne pra wa i rów ny do stęp do
upra wia nych przez nas dzia łek w na szych Ogro dach, ale
każ de mu chęt ne mu któ ry ze chce wstą pić w na sze sze re gi
ta kie pra wo.

Uwa ża my, że na sza Usta wa z 8 lip ca 2005 r. przez nas
stwo rzo na i dla nas jest naj lep sza, bo za pew nia każ de mu
z nas jed na ko we pra wa i obo wiąz ki.

Dla te go w ta kiej for mie po win na po zo stać dla na sze go
do bra.

Pan Pre zes wy stą pił z wnio skiem do TK pod po zo rem
obro ny nas dział kow ców i w na szej obro nie. Mó wiąc, że
to nam się na rzu ca pra wa. A za ra zem kwe stio nu je na szą
nie za leż ność i sa mo rząd ność chy ba tyl ko w ce lu po zba -

wie nia nas na szej wła sno ści. A my z nie po ko jem od kil ku
lat ob ser wu je my ata ki na nasz Zwią zek. My chce my tyl -
ko, w spo ko ju upra wiać na sze dział ki i wy po czy wać na
nich z na szy mi ro dzi na mi. Nie chce my stra cić te go nie -
wiel kie go ka wał ka zie mi nam przy dzie lo nej, któ rą upra -
wia my wkła da jąc w to nasz trud wy si łek i na sze
oszczęd no ści.

Za sta na wia my się czy ży je my w wol nej Pol sce, bo w wol -
nym kra ju pa nu je rów ność i każ dy ma ta kie sa me pra wa.

Nas, chce się po zba wić tych praw. My śli my jed nak, że
w imię spra wie dli wo ści Nas, chce się po zba wić tych praw.
My śli my jed nak, że w imię spra wie dli wo ści roz pocz nie
się te raz li kwi da cję wszyst kich or ga ni za cji na po czą tek
pro po nu je my Pol ski Zwią zek Ło wiec ki, bo mo że dzie je
im się krzyw da.

Tam wpraw dzie nie ma lu dzi nie ma jęt nych, tak jak w
więk szo ści wśród na szych człon ków, bo tu prze waż nie
eme ry ci i ren ci ści oraz mło de mał żeń stwa z dzieć mi. Dla
tych lu dzi w więk szo ści jest to je dy ne co po sia da ją i je dy -
ny wy po czy nek na ło nie przy ro dy na ja ki ich stać.

Dla te go pro si my o od da le nie w ca ło ści wnio sku I Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go przy wy da wa niu Orze cze nia.

/-/ 11 pod pi sów 

dla nas zu peł nie nie zro zu mia łe tym bar dziej, że wy cho dzi
spod pió ra czło wie ka za któ rym stoi nie kwe stio no wa ny
au to ry tet Są du Naj wyż sze go. Co więc kwe stio nu je Pan 
I Pre zes Są du? Czy prze szka dza mu za pis w usta wie mó -
wią cy, że ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych jest prze ja wem świa do mej po li ty ki pań stwa w za s-
po ka ja niu po trzeb spo łecz nych (art. 1) lub że ro dzin ne
ogro dy dział ko we, ja ko sta ły, nie zbęd ny i waż ny ele ment
in fra struk tu ry miast i gmin, po win ny być uwzględ nia ne w
pro ce sie ich roz wo ju(art. 2)? Czy prze szka dza ją Pa nu Pre -
ze so wi za pi sy gwa ran tu ją ce ochro nę mie nia dział kow ców
i pra wo do spo koj ne go upra wia nia dział ki? Nie kwe stio -
nu je my wie dzy praw ni czej Pa na Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go, ale ubo le wa my, że nie ro zu mie on idei ogrod nic twa

dział ko we go. Czy moż na za po mnieć, że je go isto tą jest
ła twość do stę pu do te re nów ogro dów dział ko wych oraz
chęć słu że nia po mo cą bied niej szej czę ści na sze go spo łe -
czeń stwa? Czy ogro dom uzna nym za urzą dze nia uży tecz -
no ści pu blicz nej z któ rych ko rzy sta ją dział kow cy, ale
tak że spo łecz no ści lo kal ne, nie na le ży się ochro na praw -
na przed za ku sa mi ich prze ję cia przez moż nych te go świa -
ta w ce lu po mno że nia ich wła sne go ka pi ta łu?

Ufa my w roz trop ność Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, że nie po dzie lą wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go, a tym sa mym nie przy czy nia się do nisz cze nia do rob ku
kil ku po ko leń Po la ków. Ape lu je my o od rzu ce nie wnio sku
i po zo sta wie nie dział kow com pra wa do spo koj nej upra -
wy dzia łek.

/-/ 11 pod pi sów
Po znań, 28 wrze śnia 2010 r.

Ko le gium Pre ze sów z mia sta Go styń

STA NO WI SKO
Uczest ni ków ze bra nia Ko le gium Pre ze sów z po wia tu i mia sta Go styń 

w dniu 21 wrze śnia 2010 r.

Go styń, 21 wrze śnia 2010 r. 
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My, uczest ni cy na ra dy Pre ze sów z te re nu de le ga tu ry 
w Cie cha no wie, po za po zna niu się ze zmia ną wnio sku
skie ro wa ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go Pa na Prof. Dr hab. Le cha Gar doc kie go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP ca łej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z ogrom nym nie po ko jem i nie zro zu mie niem
od no si my się do za war tych we wnio sku tre ści.

Po mi mo licz nych wy stą pień śro do wi ska dział ko we go
w spra wie sprze ci wu wo bec wnio sku, ja ki zło żył w Try -
bu na le Kon sty tu cyj nym Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż -
sze go Prof. Dr hab. Lech Gar doc ki, po sta no wił on
roz sze rzyć swój wnio sek i od niósł się do ca łej usta wy a

nie wy bra nych ar ty ku łów, któ re by ły wska za ne w pier wot -
nej wer sji wnio sku.

Ta kie po stę po wa nie wy wo łu je spię trze nie obu rze nia
śro do wisk dział ko wych, bo wiem jest do wo dem na kom -
plet ny brak ro zu mie nia przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go spe cy fi ki funk cjo no wa nia ogro dów i pro -
ble mów dział kow ców z ja kim wią że się utra ta usta wo wej
gwa ran cji ich praw do dzia łek i ma jąt ku na nich się znaj -
du ją ce go. Dział kow cy rów nież nie ro zu mie ją, dla cze go
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go jest tak skru pu lat ny 
w swo im dzia ła niu, go dzą cym w dział kow ców i ich ro -
dzi ny, że ko ry gu je i roz sze rza swój wnio sek skie ro wa ny
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, aby ewen tu al ne przy chy -

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Z tro ską i nie po ko je niem od bie ra my eska la cję ata ków 

I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof. Gar doc kie go do ty czą -
cych Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku pod wzglę dem jej zgod no ści z Kon sty -
tu cją RP.

Przez 5 lat od chwi li uchwa le nia przez Sejm RP Usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych dział kow cy ca łej
Pol ski z sa tys fak cją przy ję li za war te w niej roz wią za nia.
Po mi mo roz licz nych – w mię dzy cza sie – dzia łań skie ro -
wa nych prze ciw jej funk cjo no wa niu, uda ło się dział kow -
com obro nić przed za ku sa mi li kwi da cji dzia łek i swo je go
Związ ku.

Po przez ape le, sta no wi ska i re zo lu cje kie ro wa ne do Sej -
mu, Se na tu, Pre zy den ta RP a tak że Rzą du RP uda ło nam
się zna leźć wspar cie i obro nę przed ty mi za mia ra mi.

Kie dy za czę li śmy od dy chać peł ną pier sią i za ka su jąc rę -
ka wy upra wiać swo je dział ki, spa dło na nas dzia ła nie I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go zmie rza ją ce w na szym od czu ciu
do li kwi da cji ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Je dy ną obro ną nas dział kow ców w tej chwi li bę dzie de -
cy zja Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ra za pew ni nam
spo kój i da gwa ran cje dal sze go upra wia nia dzia łek, z któ -

rych ma my owo ce i wa rzy wa oraz za pew nio ną re kre ację
i wy po czy nek.

Je ste śmy czę ścią z tru dem bu do wa ne go w na szym kra -
ju spo łe czeń stwa oby wa tel skie go i dla te go chce my, aby
nasz głos po nad mi lio no wej rze szy dział kow ców był wy -
słu cha ny zgod nie z pra wem i ocze ki wa nia mi ogrom nej
rze szy dział kow ców. 

Dzi siaj za sia no w nas nie po kój i to ze stro ny re pre zen -
tan ta naj wyż szej in stan cji praw ni czej. Po mi mo do tych -
cza so we go za an ga żo wa nia w obro nę ogrod nic twa dział-
ko we go po przez set ki ty się cy pod pi sów i od by cie I Kon -
gre su PZD po raz pierw szy w hi sto rii na sze go Związ ku
nie po zo sta wia się ogro dów i Związ ku w spo ko ju nę ka jąc
nas róż no ra ki mi ata ka mi.

Ocze ku je my i je ste śmy o tym prze ko na ni, że Try bu nał
Kon sty tu cyj ny roz wa ży wszyst kie aspek ty funk cjo no wa -
nia ogrod nic twa dział ko we go i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców ma jąc na wzglę dzie do bro Związ ku i użyt kow-
ni ków dzia łek.

Po zo sta ją w tym prze ko na niu pre ze si 13 ro dzin nych
ogro dów dział ko wych po wia tu ko ściań skie go na spo tka -
niu w dniu 24 wrze śnia 2010 r.

/-/ 11 pod pi sów

Ko le gium Pre ze sów po wia tu Ko ściań skie go

APEL
Ko le gium Pre ze sów pow. ko ściań skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców do Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Ko ścian, 24 wrze śnia 2010 r.

Człon ko wie PZD z re jo nu Cie cha no wa i oko lic

STA NO WI SKO
Człon ków PZD z re jo nu Cie cha no wa i oko lic, uczest ni ków na ra dy Pre ze sów ROD 

z te re nu de le ga tu ry w Cie cha no wie
z dnia 24 wrze śnia 2010 r.

w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
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Spo łecz nie wy ko nu ją cy swój man dat człon ko wie Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, po za po zna niu się ze zmia -
ną wnio sku skie ro wa ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go Pa na Prof. Dr hab. Le cha Gar doc kie go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją RP ca łej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, z ogrom nym nie po ko -
jem i nie zro zu mie niem od no si my się do dzia łań ma ją cych
na ce lu li kwi da cję pod staw praw nych funk cjo no wa nia
ROD, co w kon se kwen cji mo że przy czy nić się do li kwi -
da cji ogro dów i ru chu dział ko we go w Pol sce.

Jak przy zna je wnio sko daw ca te ma ty ka wie lo krot nie by -
ła przed mio tem za in te re so wa nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go. Wy stą pie nie Pa na Pre ze sa, dziw nym tra fem, w na szym
ro zu mie niu, wpi su je się w pro wa dzo ną ostat ni mi cza sa mi
na gon kę na nasz Zwią zek. Za sta na wia ją ce jest to, dla cze go
Pa nu Pre ze so wi tak bar dzo za le ży na ode bra niu dział kow -
com ich praw przy zna nych w de mo kra tycz ny spo sób.

Usta wa ma sze ro kie po par cie spo łecz ne, nie tyl ko w po -
śród dział kow ców. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we sta no wią

skarb dla swo ich użyt kow ni ków, da ją uboż szej czę ści spo -
łe czeń stwa pol skie go moż li wość re kre acji i wy po czyn ku,
szcze gól nie oso bom star szym i cho rym, nie mo gą cym od -
da lać się da le ko od miej sca za miesz ka nia. Ro dzin ne Ogro -
dy Dział ko we przy czy nia ją się tak że do po pra wy wa -
run ków śro do wi sko wych w mia stach, czym słu żą wszyst -
kim oby wa te lom.

620 ty się cy zło żo nych pod pi sów w obro nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku nie zbi cie
świad czą o po trze bie ist nie nia i dal sze go roz wo ju ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Dla te go ocze ku je my od Pań stwa dzia łań, któ re obro nią
„na szą usta wę” i dział kow ców, obro nią przed wy prze da -
niem in we sto rom te re nów, któ re użyt ku ją dział kow cy, po -
nie waż dla tych dru gich są one, wraz z in fra struk tu rą
znaj du ją cą się w ogro dach, bez cen ne. Utrzy ma nie usta wy
w Pol skim po rząd ku praw nym za gwa ran tu je po sza no wa -
nie praw dział kow ców, umoż li wi pra wi dło we funk cjo no -
wa nie i roz wój ogro dom, tak, aby mo gły słu żyć przy szłym
po ko le niom.

/-/ 55 pod pi sów uczest ni ków

le nie się Sę dziów do nie go, jesz cze bar dziej spa ra li żo wa -
ły ruch dział ko wy w Pol sce.

Ogro dy Dział ko we w na szym kra ju ma ją po nad stu let -
nią tra dy cję. Funk cjo no wa nie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, opar te jest na pro stej za sa dzie, dział kow cy
otrzy mu ją kil ku set me tro wą dział kę, któ rą za go spo da ro -
wu ją z prze zna cze niem na upra wy ogrod ni cze i miej sce
wy po czyn ku. Nie są to po je dyn cze, sa mo dziel ne go spo -
dar stwa, ale kom pleks dzia łek, w któ rym or ga ni zu je się
wspól ne ele men ty wy po sa że nia i in fra struk tu ry, któ re są
nie zbęd ne do je go funk cjo no wa nia, ja ko ca ło ści.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, da je dział kow com gwa ran cje funk cjo no wa -
nia ogro dów. Przez sze reg lat za pi sy tej usta wy spraw dzi -

ły się i są w peł ni ak cep to wa ne przez oso by ko rzy sta ją ce
z dzia łek w ROD.

Ze bra nie bli sko 620 tys. Pod pi sów w obro nie usta wy 
o ROD nie prze ko nu je prze ciw ni ków ru chu dział ko we go,
cze go naj lep szym przy kła dem jest po stę po wa nie Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wo bec usta wy o ROD.

Ape lu je my do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
Po słów i Se na to rów, aby po zo sta wi li Usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w pol skim po rząd ku praw nym, po -
nie waż sku tecz nie bro ni dział kow ców przed „wiel kim ka -
pi ta łem”, jest gwa ran tem do bre go funk cjo no wa nia ROD,
oraz utrzy ma nia zie le ni miej skiej, któ ra jest po trzeb na 
i roz wi ja ła się przez dzie siąt ki lat.

/-/ 21 pod pi sów

Człon ko wie PZD z re jo nu Ra do mia i oko lic

STA NO WI SKO
Człon ków PZD z re jo nu Ra do mia i oko lic, uczest ni ków na ra dy Pre ze sów ROD 

z te re nu de le ga tu ry OZM PZD w Ra do miu
z dnia 30 wrze śnia 2010 r. 

w spra wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Na sze sta no wi sko kie ru je my do:
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
– Mar szał ków Se na tu RP i Sej mu RP.

Ra dom, 30 wrze śnia 2010 r. 



146

Uczest ni cy na ra dy szko le nio wej ze bra ni w dniu 15 paź -
dzier ni ka 2010 r. w Klucz bor ku so li da ry zu ją się z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców, któ ry bro ni ist nie ją ce go po -

rząd ku praw ne go od lat, do brze słu żą ce go wie lo mi lio no -
wej rze szy pol skich dział kow ców. Wy so ko ce ni my obo -
wią zu ją cą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

Sza now ny Pa nie Pre ze sie uznał Pan, że usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych jest cał kiem nie zgod na 
z Kon sty tu cją i skie ro wał ją Pan do zba da nia przez Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny.

Ta usta wa funk cjo nu je już 5 lat, a dla cze go do pie ro te -
raz uznał Pan, że jest nie zgod na z Kon sty tu cją - co sta ło
się po wo dem tej de cy zji, któ ra po ru szy ła nie tyl ko dział -
kow ców, ale i ca łe pol skie spo łe czeń stwo. Z dzia łek ko -
rzy sta ją nie tyl ko ro dzin ny dział kow ców, ale zna jo mi 
i są sie dzi z blo ko wisk miej skich oraz ca łe śro do wi ska lo -
kal ne, mło dzież i dzie ci. Uchwa la jąc usta wę o ROD w
2005 r. Po sło wie mie li świa do mość co zna czy dział ka dla
eme ry tów i ren ci stów, dla je go dzie ci i wnu ków, dla oto -
cze nia i lu dzi z be to no wych osie dli. 

Czy 460 Po słów za sia da ją cych w Sej mie, re pre zen tu ją -
cych ca ły prze krój na sze go pol skie go spo łe czeń stwa to lu -
dzie bez wol ni, nie świa do mi te go co czy nią, że tyl ko
pod no szą rę kę do gło so wa nia - prze cież to nie praw da. My
dział kow cy sza nu je my re pre zen tan tów wy bra nych w po -
wszech nych wy bo rach do naj wyż szych władz usta wo -
daw czych, któ rzy cie szą się na szym za ufa niem i au to -
ry te tem. Ale Pan swo im po stę po wa niem na ce cho wa nym
nie na wi ścią i ura żo ną du mą ob ra ża Po słów i Sejm.

Uchwa lo na w 2005 r. usta wa o ROD, któ ra do war to ścio -
wa ła naj niż sze ka te go rie spo łe czeń stwa pol skie go, za słu -
żo nych w od bu do wie oj czy zny po ka ta kli zmie II Woj ny
Świa to wej, eme ry tów, ren ci stów i kom ba tan tów. Usta wa
ta to wy raz uzna nia i po dzię ko wa nia za tru dy ja kie po nie -
śli w przy wra ca niu nie chcia nych, zde gra do wa nych grun -

tów, ba gien, wy sy pisk śmie ci, ugo rów w uro dzaj ne, za -
dba ne 3 aro we dział ki. Czy Pan sto ją cy wy so ko w hie rar -
chii wła dzy zdo ła zro zu mieć jak wiel kie zna cze nie dla
dział kow ców ma dział ka, któ rą przez wie le lat do pro wa -
dza li do jej obec ne go sta nu. Aby to zro zu mieć, trze ba zni -
żyć się do nas, do dział kow ców, ich dzie ci i wnu ków, do
wie lo po ko le nio wych ro dzin dla któ rych to do bro da ne im
w użyt ko wa nie sta no wi sens ich ży cia, szczę ścia i wia ry 
w na sze pol skie de mo kra tycz ne pań stwo i wła dze usta wo -
daw cze, któ rzy pa mię ta ją o ogro dach i dział kow cach.

Po da jąc w ca ło ści do orze cze nia przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny tak wiel kiej wa gi do ku men tu ja kim jest usta wa
o ROD ob ra ża Pan ca łą Izbę Po sel ską i Se nac ką, oraz Pre -
zy den ta RP, któ ry za twier dził tą usta wę.

Nie ro zu miem Pa na po stę po wa nia – czy to brak wie dzy
o dzia łal no ści po nad 110-let nie go ruchu dział ko we go 
w Pol sce, o do bro wol nym zrze sza niu się dział kow ców 
w Pol skim Związ ku Dział kow ców – po dob nie jak to czy -
nią człon ko wie wie lu in nych or ga ni za cji po za rzą do wych,
al bo czy jest Pan tak bar dzo ne ga tyw nie uprze dzo ny do
na szej dzia łal no ści, bro niąc tych, któ rzy za mie rza ją prze -
jąć grun ty w spo sób nie god ny od dział kow ców. Po tra fi -
my wał czyć o swo je pra wa, o pra wa któ re nam gwa ran tu je
Kon sty tu cja - nie po zwo li my ani Pa nu ani in nym or ga nom
za własz cza na sze dział ki i prze zna czyć je na in ne ce le. Bę -
dzie my bro nie na szych praw na stra ży, któ rych stoi nasz
Zwią zek – Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Pro si my o wy co fa nie tak nie god ne go wnio sku z Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go.

Uczest ni cy spo tka nia pre ze sów ROD z te re nu miast:
Opo la, Brze gu, Strze lec Opol skich

/-/ 24 pod pi sy

Uczest ni cy na ra dy Pre ze sów z miast: Opo la, Brze gu, Strze lec Opol skich

I Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

PRO TEST
w spra wie obro ny Usta wy o ROD przez uczest ni ków na ra dy pre ze sów z miast: 

Opo la, Brze gu, Strze lec Opol skich

Opo le, 1 paź dzier ni ka 2010 r. 

Pre ze si ROD z te re nu miast: Klucz bor ka, Woł czy na, Ole sna, Pra sz ki, Go rzo wa Ślą skie go

STA NO WI SKO
Pre ze sów ROD z te re nu miast: Klucz bor ka, Woł czy na, Ole sna, Pra sz ki Go rzo wa Ślą skie go
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Ko le gium Pre ze sów Re jon Ino wro cław w imie niu wła -
snym jak rów nież wszyst kich Ogro dów Dział ko wych Re -
jo nu Ino wro cław, zde cy do wa nie pro te stu je prze ciw ko
zmia nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
wno szo nej przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Wnio sek 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wy da je się mieć cha rak ter

po li tycz ny i za gra ża ist nie niu PZD oraz go dzi w in te re sy
dział kow ców.

Ko le gium Pre ze sów Re jon Ino wro cław zwra ca się do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie zgło szo ne go
wnio sku i po zo sta wie nie obec nej usta wy w nie zmie nio -
nym kształ cie.

Pre zes
/-/ Syl we ster Ko snow ski

któ ra jest usta wą no wo cze sną i zgod ną ze stan dar da mi eu -
ro pej ski mi, chro ni dział kow ców, wła ści wie re gu lu je spra -
wy Związ ku oraz re la cje PZD z or ga na mi ad mi ni s-
tra cyj ny mi. 

Jest to usta wa, któ ra ge ne ral nie unor mo wa ła naj waż niej -
sze spra wy do ty czą ce ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce. Jej za pi sy za cho wu ją spraw ne me cha ni zmy funk cjo -
no wa nia Związ ku i ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 
Z ca łą od po wie dzial no ścią stwier dza my, że usta wa z dnia
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych bar dzo
do brze słu ży dział kow com, ogro dom i związ ko wi.

W ro ku ju bi le uszu 5-le cia na szej usta wy nie mo że my
po mi nąć fak tu cią głych na nią ata ków, na ogro dy i na
Zwią zek. Za nie na ru szal no ścią usta wy o ROD, w jej obro -
nie wy sto so wa no do władz set ki sta no wisk, pro te stów 
i ape li. Na li stach po par cia dla usta wy pod pi sy zło ży ło 
620 ty się cy dział kow ców.

Uwa ża my, że za rzu ty przed sta wio ne we wnio sku Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go są ko lej ną pró bą uchy le nia
do brze funk cjo nu ją cej Usta wy i praw na by tych w cią gu
po nad 110-let niej tra dy cji ru chu ogrod nic twa, dział ko we -
go w na szym kra ju. 

Sta no wi sko na sze wy ra ża my przede wszyst kim w tro sce
o lo sy eme ry tów, ren ci stów i ich ro dzin, dla któ rych po sia -
da nie dział ki oprócz wy po czyn ku sta no wi istot ne uzu peł -
nie nie skrom nych bu dże tów do mo wych i jest miej scem
wy po czyn ku dla dział kow ców i ich ro dzin.

Ma jąc na uwa dze na sze sta no wi sko w tej spra wie pro -
si my Try bu nał Kon sty tu cyj ny o od rzu ce nie wnio sku I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go i utrzy ma nie za skar żo nych
prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w do tych cza so wym brzmie niu.

Z po wa ża niem 

Uczest ni cy na ra dy 
/-/ 11 pod pi sówKlucz bork, 15 paź dzier ni ka 2010 r. 

Ko le gium Pre ze sów z re jo nu Ino wro cła wia

Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP 
War sza wa 

PRO TEST

Ino wro cław, 11 paź dzier ni ka 2010 r.  

Ko le gium Pre ze sów po wia tu No wo tym skie go

STA NO WI SKO
Po wia to we go Ko le gium Pre ze sów Po wia tu No wo to my skie go

z dnia 2 paź dzier ni ka 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 ROD

Uczest ni cy i Pre ze si po sie dze nia Po wia to we go Ko le -
gium Pre ze sów po wia tu no wo to my skie go w dniu 2 paź -
dzier ni ka 2010 r. wy ra ża my sprze ciw wo bec po stę po -
wa nia Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry roz -

sze rzył swój wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
w ten spo sób, że po wcze śniej szym za skar że niu sze ściu
ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych te -
raz za skar żył ca łą usta wę. Za da je my so bie py ta nie co lub
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Z ogrom nym smut kiem i obu rze niem przy ję li śmy fakt,
że Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go, któ ry za skar żył
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go naj pierw sześć prze pi sów
usta wy, a na stęp nie ca łą usta wę, pod po zo rem tro ski 
o „czy stość” obo wią zu ją ce go pra wa pod wa ża ca ły sys tem
sta no wią cy opar cie dla ist nie nia i roz wo ju kil ku ty się cy
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

Z ty mi ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi zwią za na
jest ogrom na rze sza lu dzi, któ rzy re ali zu ją swo je ele men -
tar ne po trze by uzu peł nie nia wy ży wie nia, wy po czyn ku, re -
kre acji, a tak że po przez ruch na świe żym po wie trzu
utrzy ma nie do brej kon dy cji i zdro wia. Te set ki ty się cy lu -
dzi w ca łej Pol sce z ca łą pew no ścią nie na le żą do naj za -
moż niej szych, a za tem to dzia ła nie skie ro wa ne jest
prze ciw ko tym mniej za moż nym, prze ciw ko eme ry tom 
i ren ci stom, prze ciw ko tym, któ rzy są naj słab si i ma ją naj -
mniej szą moż li wość bro nie nia się, bro nie nia swo ich praw.

Ogro dy dział ko we za kła da ne by ły na te re nach sta no wią -
cych ma łą war tość rol ni czą, i po przez ogrom ny na kład
pra cy i środ ków zmie ni li te te re ny w pięk ne ogro dy, któ -
re słu żą nie tyl ko dział kow com, ale rów nież ca łym spo -

łecz no ściom lo kal nym. Jak ma my ro zu mieć fakt za kwe -
stio no wa nia ist nie ją cej i obo wią zu ją cej od pię ciu lat usta -
wy, któ ra prze cho dząc ca łą dro gę le gi sla cyj ną, Sejm,
Se nat, Pre zy dent, zo sta ła uchwa lo na, gdyż nie do pa trzo no
się żad nej nie zgod no ści z Kon sty tu cją i na gle oka zu je się,
że nie tyl ko po je dyn cze prze pi sy, ale usta wa w ca ło ści jest
przez Pa na Pre ze sa kwe stio no wa na. Czy nie jest to tyl ko
nie usta ją cy ciąg po dej mo wa nych kro ków zmie rza ją cych
do wy ru go wa nia dział kow ców z użyt ko wa nych przez nich
ogro dów i li kwi da cji Związ ku? 

Czy wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie ma na
ce lu prze kre śle nia ca łe go do rob ku wy pra co wa ne go przez
kil ka po ko leń pol skich dział kow ców? Je śli tak, to trud no
nam uwie rzyć, aby w ta ki spo sób na czel ne or ga ny de mo -
kra tycz ne go pań stwa sko rzy sta ły ze swo ich kon sty tu cyj -
nych upraw nień przy czy nia jąc się do skrzyw dze nia se tek
ty się cy pol skich oby wa te li. Eks po no wa na przez wszyst -
kich rzą dzą cych, obec nie i w prze szło ści kon cep cja bu do -
wy w Pol sce spo łe czeń stwa oby wa tel skie go oka za ła by
się wów czas czy stą fik cją.

kto kie ro wał Pierw szym Pre ze sem Są du Naj wyż sze go by
po pię ciu la tach funk cjo no wa nia usta wy o ROD stwier -
dza, że ta usta wa jest nie zgod na z Kon sty tu cją. 

Czy po par cie obec nej usta wy przez ok. 620 ty się cy pod -
pi sów zło żo nych przez dział kow ców nic te raz nie zna czy.
Głos spo łe czeń stwa po wstrzy mał wie le ata ków na pra wa
dział kow ców mię dzy in ny mi Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich, Naj wyż szej Izby Kon tro li to obec nie ini cja ty wa
Pierw sze go Prezesa Są du Naj wyż sze go zmie rza ją ca do
ce lu ja kim jest od wie lu lat uchy le nia usta wy i li kwi da cja
Pol skie go Związ ku Dział kow ców ja ko głów nych prze -
szkód w prze ję ciu te re nów zaj mo wa nych przez dział kow -
ców. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go kwe stio nu je
wszyst kie pra wa dział kow ców za 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. Mi lion pol -
skich ro dzin dział kow ców ma 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 za mie rza się ogra bić dział kow ców z praw
słusz nie na by tych, łącz nie z war to ścią ma jąt ku znaj du ją -
ce go się na ich dział kach. 

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 ogrod nic twa dział ko -
we go dla obec nych i przy szłych po ko leń dział kow ców.

Ape lu je my do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie
zgło szo nych wnio sków i uzna nie praw dział kow ców za pi -
sa nych w na szej usta wie, w obro nie któ rej zło ży ły swo je
pod pi sy set ki ty się cy oby wa te li – pol skich dział kow ców. 

/-/ 14 pod pi sów

Ko le gium Pre ze sów gmi ny Do pie wo i Tar no wo Pod gór ne

STA NO WI SKO
Ko le gium Pre ze sów Gmi ny Do pie wo i Tar no wo Pod gór ne

z dnia 3 paź dzier ni ka 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 ROD

Prze wod ni czą cy Ko le gium
/-/ dr inż. Woj ciech Za wa da

Se kre tarz Ko le gium
/-/ mgr To masz Świ tek

Sie ro sław, 3 paź dzier ni ka 2010 r. 
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In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej oraz
człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Eko lo gicz nej zwra ca ją się
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP prze pi sów usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Obo wią zu ją ca usta wa da je pod sta wy do funk cjo no wa -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz gwa ran tu je

dział kow com pra wo do te go co znaj du je się na dział ce, 
a po wsta ło pra cą i na kła dem fi nan so wym dział kow ców.
Usta wa za pew nia pod sta wy sa mo rząd ne go go spo da ro wa -
nia ogro da mi dział ko wy mi przez sa mych dział kow ców,
co da je gwa ran cję trwa ło ści i roz wo ju ogrod nic twa dział -
ko we go w na szym kra ju.

Ape lu je my o po zo sta wie nie usta wy w jej nie zmie nio nej
tre ści.

/-/ 28 uczest ni ków spo tka nia

My pre ze si i se kre ta rze za rzą dów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych uczest ni czą cy w dniu 15 paź dzier ni ka 2010 r.
w na ra dzie szko le nio wej z za kre su bie żą cej dzia łal no ści
sta tu to wej na sze go re jo nu, okrę gu i Związ ku oraz po świę -
co nej ak tu al nej sy tu acji w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców, pro te stu je my prze ciw ko wszel kim dzia ła niom
ma ją cym na ce lu in ge ren cję w Usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych kom -
plek so wo unor mo wa ła naj waż niej sze spra wy do ty czą ce
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, jest gwa ran tem
spraw ne go funk cjo no wa nia Związ ku ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, gwa ran tu je dział kow com pra wo do dział ki,
na nie sień ma jąt ko wych i na sa dzeń.

Zło że nie przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
Prof. dr hab. Le cha Gar doc kie 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 za pi sów z Usta wy o ROD, a na stęp nie
do ko na nie mo dy fi ka cji swo je go wnio sku i za skar że nie ca -
łej Usta wy, sta no wi za gro że nie dla ist nie nia ogro dów
dział ko wych i przy szło ści dział kow ców w Pol sce.

Wy ra ża my peł ne po par cie dla Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie -
go w po dej mo wa niu dzia łań w obro nie Usta wy o ROD.

W imie niu Za rzą dów ROD i dział kow ców ape lu je my
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie zgło szo ne -
go wnio sku i po zo sta wie nie na szej usta wy w do tych cza -
so wym kształ cie.

Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku

/-/ 23 pod pi sy

Za rzą dy ROD re jo nu Su wal skie go

ROD: „Ma lin ka”, „Ja ćwin gów”, „Bo rów ka”, „Mal wa”, „M. Ko nop nic kiej”, „Oa za”, „Hań cza” i „Le -
śny” w Su wał kach, „Gen. Prą dzyń skie go”, „Ar mii Kra jo wej” i „Sło necz ny” w Au gu sto wie, „Czar niaw -
ka” w Sej nach, „Ka li na” w Ba ka ła rze wie, „Gór ka” w Szy plisz kach, „Pu nia” w Puń sku i „Ja gód ka” 
w Lip sku.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP 
War sza wa

STA NO WI SKO
Pre ze sów i Se kre ta rzy Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych re jo nu su wal skie go 

z dnia 15 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie obro ny Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Su wał ki, 15 paź dzier ni ka 2010 r. 

In struk to rzy Kra jo wi i Okrę go wi SSI oraz Ko mi sja Eko lo gicz na w Ra wi czu

STA NO WI SKO
Uczest ni ków spo tka nia In struk to rów Kra jo wych i Okrę go wych SSI oraz Ko mi sji Eko lo gicz nej 

Okrę gu Po znań skie go w Ra wi czu
w dniu 24 wrze śnia 2010 r.
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In struk to rzy Spo łecz nej Służ by Ogrod nic twa re jo nu ko -
sza liń skie go zgro ma dze ni w dniu 30 wrze śnia 2010 r. na
kon fe ren cji szko le nio wej zwra ca ją się do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
prze pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Przed mio to wa usta wa w cią gu ostat nich 5-ciu lat spraw -
dzi ła się w prak tycz nym sto so wa niu, jest do brą pod sta wą

funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, gwa -
ran tu je dział kow com pra wa do swo ich dzia łek i ich mie -
nia znaj du ją ce go się na dział kach.

Usta wa za pew nia so lid ne pod sta wy funk cjo no wa nia sa -
mo rzą du dział ko we go co da je gwa ran cję trwa ło ści i dal -
sze go roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Ape lu je my o po zo sta wie nie usta wy w jej nie zmie nio nej
tre ści.

/-/ 17 pod pi sów 

In struk to rzy re pre zen tu ją cy Ro dzin ne Ogro dy Dział ko -
we Okrę gu Byd go skie go uczest ni czą cy w szko le niu
ogrod ni czym w dniach 24/25 wrze śnia 2010 r. jed no myśl -
nie wy ra ża ją swój pro test dla dzia łań po dej mo wa nych
przez or gan są dow ni czy w przed mio to wej spra wie.

Uwa ża my, że spo sób dzia ła nia Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go jest nie prze my śla ny i pod wa ża ele men -
tar ne pra wa dział kow ców w Pol sce. Do tych cza so wa
Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych stwo rzy ła
me cha ni zmy praw ne umoż li wia ją ce ich funk cjo no wa nie.
Ist nie nie i roz wój Ro dzin nych Ogro dów Dzia ło wych jest
rów nież prze ja wem świa do mej po li ty ki Pań stwa w za spa -
ka ja niu po trzeb spo łe czeń stwa, a ROD sta no wią ce sta ły 
i waż ny ele ment in fra struk tu ry gmin są uwzględ nia ne w

pro ce sie ich roz wo ju. Za cho dzi py ta nie co tak na praw dę
zde cy do wa ło że za uwa żo no nie zgod ność po wyż szej Usta -
wy z Kon sty tu cją.

Uczest ni cy szko le nia zwra ca ją się jed no cze śnie do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z ape lem i proś bą o za cho wa nie
roz wa gi przy roz pa try wa niu zło żo ne go wnio sku, zro zu -
mie niu isto ty ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce oraz od -
rzu ce niu go ja ko spo łecz nie nie spra wie dli we go.

Uwa ża my, że Ogro dy Dział ko we dziś po dob nie jak po -
nad sto lat te mu da lej po win ny ist nieć, speł nia jąc swo ją
funk cję wy po czyn ko wą i pro duk cyj ną za spa ka ja jąc po -
trze by dział kow ców, a tak że wraz z par ka mi, zie leń ca mi
słu żyć ja ko te re ny zie le ni dla spo łecz no ści miast i wsi.

/-/ 51 pod pi sów

In struk to rzy Spo łecz ni z okrę gu Byd go skie go

PRO TEST
In struk to rów Spo łecz nych- ds. ogrod nic twa dział ko we go z Okrę gu Byd go skie go bio rą cych udział 

w szko le niu okre so wym w dniach 24 i 25 wrze śnia 2010 r.
wo bec dzia łań po dej mo wa nych przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w spra wie za rzu tu nie zgod no ści 

z Kon sty tu cją Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD

Byd goszcz, 25 wrze śnia 2010 r.

In struk to rzy Spo łecz nej Służ by Ogrod nic twa re jo nu Ko sza liń skie go

RE ZO LU CJA

Ko sza lin, 30 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Na ra dy SSI z ROD okrę gu Zie lo no gór skie go

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Na ra dy Szko le nio wej Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 

z ROD Okrę gu Zie lo no gór skie go
w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uzna nie nie zgod no ści

z Kon sty tu cją RP Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

In struk to rzy spo łecz nej służ by in struk tor skiej PZD z
okrę gu zie lo no gór skie go zgro ma dze ni na na ra dzie szko le -

nio wej w dniu 27 wrze śnia 2010 r. w Zie lo nej Gó rze po
za po zna niu się z wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du
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So bo ta 25 wrze śnia 2010 ro ku jest w Ro dzin nym Ogro -
dzie Dział ko wym „Nad Ru da wą” w Kra ko wie wy jąt ko wo
uro czy stym dniem świą tecz nym. Jak co ro ku ob cho dzi my
w ostat nią so bo tę wrze śnia – Dzień Dział kow ca z tym, iż
w tym ro ku mi ja 30 rocz ni ca za ło że nia na sze go Ogro du na
nie użyt kach przy wa le prze ciw po wo dzio wym na pra wym

brze gu Ru da wy – rze ki pły ną cej obrze ża mi Kra ko wa. Ten
szcze gól ny dzień miał upły nąć pod zna kiem ra do ści i sa -
tys fak cji z na sze go 30-let nie go do rob ku, przy wspól nej
bie sia dzie w gro nie na szych mał żon ków, dzie ci i wnu ków,
pod bez chmur nym te go dnia nie bem. Nie ste ty wia do mość
o ko lej nym ata ku na Pol ski Zwią zek Dział kow ców – na -

Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie
uzna nia Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku za nie -
zgod ną z Kon sty tu cją RP pra gną wy ra zić swo je głę bo kie
za nie po ko je nie i obu rze nie.

Ja ko in struk to rzy na co dzień ob cu ją cy z dział kow ca mi
do strze ga my jak wiel kie zna cze nie dla tych, czę sto już
star szych lu dzi ma ten nie wiel ki ka wa łek te re nu na któ -
rym upra wia ją swo je grząd ki w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym. Po czu cie bez pie czeń stwa i sta bi li za cji ja kie
ma ją wszy scy dział kow cy gwa ran tu je Usta wa o ROD.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest sa mo dziel ną, sa mo -
rząd ną, po za rzą do wą or ga ni za cją spo łecz ną, a Usta wa 
o ROD z lip ca 2005 r. Jest gwa ran tem ist nie nia i wła ści -
we go kie run ku roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce. Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o uzna nie usta wy za nie zgod ną z Kon sty tu cją RP od bie ra -
my jed no znacz nie – ja ko ko lej ną już w ostat nich la tach
pró bę ode bra nia nam na szych praw, ogro dów i dzia łek.

My, dział kow cy sta no wi my bli sko mi lio no wą rze szę
osób, wy ra ża my obu rze nie, iż urzęd ni cy ad mi ni stra cji rzą -
do wej nie li czą się z na szym zda niem i z bli sko 1600 li sta -
mi i sta no wi ska mi, któ re już w tej spra wie zo sta ły
skie ro wa ne do Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go i wszyst kich naj waż niej szych osób w tym kra ju.
Bar dzo dzi wi nas fakt, iż ża den list skie ro wa ny do Pa na
prof. Le cha Gar doc kie go - I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go -
- au to ra wnio sku nie do cze kał się od po wie dzi. Ta sy tu acja
po wo du je fru stra cje wśród dział kow ców, czu je my się po -
mi nię ci i od su nię ci od spraw, któ re jak naj bar dziej nas do -

ty czą i na ta kie trak to wa nie nie wy ra ża my zgo dy! Śro do -
wi sko dział kow ców jest związ kiem lu dzi, któ rych łą czy pa -
sja i te sa me za in te re so wa nia. Dział kow cy ce nią so bie
spo kój, har mo nicz ny kon takt z na tu rą i moż li wość od izo lo -
wa nia się od pro ble mów te go świa ta. 500 m2 dział ki po -
zwa la na re ali za cje swo je go hob by, pa sji two rze nia, 
a po nad to wy cho wy wa nia na szych dzie ci i wnu ków w po -
sza no wa niu przy ro dy i śro do wi ska na tu ral ne go oraz sza -
cun ku do wła snej pra cy. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
peł nią funk cję urzą dzeń po żyt ku pu blicz ne go i naj czę ściej
ko rzy sta ją z nich oso by któ rych nie stać na wła sny dom 
z ogro dem. Eme ry ci, ren ci ści, mło de mał żeń stwa na do rob -
ku. W nor mal nym, cy wi li zo wa nym kra ju wspie ra się tak
do bre i po ży tecz ne spo łecz nie ini cja ty wy. Dla te go dzi wi
nas, iż w Pol sce, cią gle pró bu je się za ha mo wać roz wój, 
a na wet cał ko wi cie znisz czyć ogrod nic two dział ko we.

Nie do ma ga my się spe cjal nych przy wi le jów, je dy nie po -
sza no wa nia te go by Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we, mo gły
funk cjo no wać i roz wi jać się tak by do brze słu ży ły jesz cze
dla wie lu po ko leń Po la ków, za pa leń ców i hob by stów
ogrod nic twa ta kich jak my.

Już nie raz udo wod ni li śmy, że po tra fi my bro nić swo ich
ra cji. Je śli zo sta nie my do te go zmu sze ni, za de mon stru je -
my swo ją si łę w ta ki sam spo sób jak ro bią to gór ni cy, ko -
le ja rze, na uczy cie le, czy pie lę gniar ki.

Na szą si łą jest jed ność. Ostrze ga my, iż ten ko lej ny już
raz je ste śmy w sta nie pod jąć to wy zwa nie i sta nąć w obro -
nie na szych tra dy cji, na szych ogro dów i na sze go Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

/-/ 60 pod pi sów uczest ni ków szko le nia 

Na sze sta no wi sko kie ru je my do:
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
– Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP, 
– Mar szał ków Se na tu RP, Sej mu RP.

Zie lo na Gó ra, 27 wrze śnia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „Nad Ru da wą” w Kra ko wie

RE ZO LU CJA
pod ję ta w so bo tę 25 wrze śnia 2010 ro ku

przez dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du „Nad Ru da wą” w Kra ko wie
pod czas ob cho dów „Dnia Dział kow ca”

w spra wie za skar że nia Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
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szą sa mo rząd ną, spo łecz ną or ga ni za cję związ ko wą – zmą -
ci ła dzi siej szą uro czy stość, wzbu dzi ła no wy nie po kój, po
raz ko lej ny za kłó ci ła na sze po czu cie bez pie czeń stwa. Któ -
ry to już raz? – od chwi li uchwa le nia Usta wy o ROD, 
w okre sie pię ciu lat jej funk cjo no wa nia, po dej mu je się za -
mach na ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ rych „ist nie nie 
i roz wój jest prze ja wem świa do mej po li ty ki Pań stwa 
w za spo ka ja niu po trzeb spo łe czeń stwa”, a więc na na sze
pra wa wy ni ka ją ce z art. 1 usta wy.

Od pię ciu lat róż ne gru py na ci sku po dej mu ją dzia ła nia
zmie rza ją ce do oba le nia usta wy o ROD i w kon se kwen cji
uni ce stwie nia tych ogro dów na ob sza rze Pol ski – naj czę -
ściej w ce lu zdo by cia atrak cyj nych te re nów pod za bu do -
wę i osią gnię cia znacz nych ko rzy ści ma te rial nych. To
po wo du je, że i dział kow cy i or ga ny Związ ku – wy ło nio -
ne w dro dze de mo kra tycz nych wy bo rów – funk cjo nu ją w
tym cza sie w wa run kach per ma nent ne go za gro że nia i nie -
pew no ści ju tra.

Ostat ni atak jest dla nas ogrom nym za sko cze niem, 
po nie waż nad szedł z naj mniej spo dzie wa nej stro ny 
– „Pierw sze go Sę dzie go RP”!. Tym ra zem trud no zro zu -
mieć prze słan ki, ja ki mi się kie ro wał, po nie waż nie moż -
na ich prze ko nu ją co uza sad nić ra cja mi spo łecz ny mi ani
twier dze niem, iż po sta no wie nia usta wy ra żą co na ru sza ją
ist nie ją cy w Pol sce po rzą dek praw ny – wręcz prze ciw nie!
Za tem w sy tu acji, kie dy Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż -
sze go za skar ża do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Usta wę 
o ROD - nie mo że my mil czeć! 

Idea ogród ków dział ko wych przy szła na zie mie pol skie
z za chod niej Eu ro py przed wy bu chem I woj ny świa to wej.
Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. mia ła za pew nić pra wi dło wy
stan praw ny dla funk cjo no wa nia ist nie ją cych ogro dów

dział ko wych oraz za sa dy po wsta wa nia ogro dów no wych
– w od ro dzo nej Pol sce, pod rzą da mi no wej Kon sty tu cji
RP, ja ko „nie zbęd ne go ele men tu in fra struk tu ry miast 
i gmin” (art. 2), w ce lu „przy wra ca nia spo łecz no ści i przy -
ro dzie te re nów zde gra do wa nych, ochro ny śro do wi ska
przy rod ni cze go, kształ to wa niu zdro we go oto cze nia czło -
wie ka, (…) oraz po pra wie wa run ków by to wych spo łecz -
no ści miej skich” (art. 3).

W na szym naj głęb szym prze ko na niu po zo sta łe za pi sy
usta wy w ni czym nie na ru sza ją Kon sty tu cji, wy ni ka ją bo -
wiem z Kon sty tu cyj ne go pra wa oby wa te li do zrze sza nia
się oraz sto ją na stra ży Kon sty tu cyj ne go pra wa i ochro ny
wła sno ści, za rów no w od nie sie niu do grun tów jak też na -
sa dzeń i mie nia wpro wa dzo ne go, znaj du ją ce go się na
upra wia nych przez dział kow ców dział kach.

Obec na pró ba po zba wie nia nas praw na by tych bu dzi za -
sko cze nie, zdzi wie nie i ogrom ny nie po kój - tym więk szy,
że spo wo do wa ny jest przez or gan sto ją cy na stra ży pra -
wo rząd no ści pań stwa!

W de mo kra tycz nym pań stwie pra wa okre ślo ne za sa dy
są nie pod wa żal ne. Pod da wa nie ich, co pe wien czas, 
w wąt pli wość pro wa dzi do za mę tu i nie pew no ści co do
dal szych lo sów na sze go związ ku oraz nas – człon ków te -
go związ ku. Nie ro dzi sza cun ku dla Pań stwa i je go or ga -
nów!. Dla te go wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw wo bec
no wej pró by zmia ny obo wią zu ją ce go po rząd ku praw ne go
za gwa ran to wa ne go Kon sty tu cją RP oraz usta wą o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych. 

Go rą co ape lu je my za tem do Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, Pa na Pro fe so ra Le cha Gar doc kie go, o zre -
wi do wa nie swe go sta no wi ska oraz wy co fa nie zło żo ne go
wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Pre zes Za rzą du
/-/ Klau diusz Mar kiew ski

Po wyż szą Re zo lu cję po sta no wio no skie ro wać do:
1. Pre zy den ta RP – Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
2. Mar szał ka Sej mu – Pa na Grze go rza Sche ty ny,
3. Mar szał ka Se na tu – Pa na Bog da na Bo ru se wi cza,
4. I Pre ze sa Sa du Naj wyż sze go RP – Pa na Le cha Gar doc kie go,
5. Sze fa Biu ra Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go – Pa na Ma cie ja Gra niec kie go,
6. Pre ze sa PZD – Pa na Eu ge niusz Kon drac kie go,
7. Za rzą du Okrę gu Ma ło pol ska PZD w Kra ko wie – Pa na Ro mu al da No cu nia,
8. Re dak cji Biu le ty nu In for ma cyj ne go Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie.

Kra ków, 25 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD „Sto krot ka” w Ostro wi Maz.

RE ZO LU CJA
Dział kow ców, uczest ni ków do ży nek 35-le cia po wsta nia ROD „Sto krot ka” w Ostro wi Maz.

w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sto -
krot ka” w Ostro wi Maz. ze bra ni na do żyn kach 35-le cia

ROD, pro te stu ją prze ciw pró bom zmia ny usta wy o ROD
uchwa lo nej przez Sejm 8 lip ca 2005 ro ku. Ma my do bre
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Spo tka li śmy się w dniu dzi siej szym w ogro dzie, któ ry
zo stał za ło żo ny do kład nie 100 lat te mu. W bli skim są -
siedz twie funk cjo nu je co naj mniej kil ka na ście ogro dów o
po dob nie dłu giej i bo ga tej w do ko na nia hi sto rii. 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.

O uwa run ko wa niach hi sto rycz nych przy po mi na my nie -
ustan nie, po nie waż nie któ re, nie chęt ne nam śro do wi ska,
nie przyj mu ją tych ewi dent nych fak tów do wia do mo ści.

Przy stę pu jąc do or ga ni za cji dzi siej szej uro czy sto ści za -
cho wy wa li śmy umiar ko wa ny opty mizm w kwe stii przy -
szło ści na sze go ru chu, wie dzie li śmy o 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 spra wie zba da nia zgod no ści z usta wą za sad ni -
czą nie któ rych za pi sów usta wy o ROD, ale dzia ła nia
pod ję te w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, w tym po wo ła nie
ze spo łu ro bo cze go z udzia łem przed sta wi cie li na sze go
śro do wi ska, jak rów nież wy po wie dzi nie któ rych po li ty -
ków, po zwa la ły mieć na dzie ję na po zy tyw ne roz strzy gnię -
cia w ko lej nej ba ta lii o przy szłość ogro dów dział ko wych
w na szym kra ju.

Nie ste ty - do słow nie w przed dzień na szej uro czy sto ści
zo sta li śmy po zba wie ni złu dzeń. Pierw szy Pre zes Są du
Naj wyż sze go po mi mo na szych licz nych ape li, roz sze rzył
wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, po stu lu jąc po
pierw sze – uzna nie ca łej usta wy o ROD za nie zgod ną 
z usta wą za sad ni czą, lub – w wy pad ku nie uwzględ nie nia

te go wnio sku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, za kwe stio -
no wał ko lej ne za pi sy przed mio to wej usta wy.

Nie trud no za uwa żyć, że ini cja ty wa po wyż sza ma na ce -
lu prak tycz nie znie sie nie wszyst kich praw dział kow ców,
w tym naj waż niej szych tzn. pra wa do dział ki za mien nej
oraz od szko do wa nia za po czy nio ne na kła dy w ra zie li kwi -
da cji ogro du. Tym sa mym po dej mu je się po raz ko lej ny
pró bę znisz cze nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go pod
po zo rem po praw nej le gi sla cji. Na le ży tyl ko po sta wić py -
ta nie, czy zmia ny su ge ro wa ne w uza sad nie niu wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go idą w tym kie run -
ku, któ re go wnio sko daw ca ocze ku je, czy przy pad kiem
dzia ła nia te nie bę dą przy czy ną zja wisk ne ga tyw nych,
przed któ ry mi na dzień dzi siej szy chro nią nas roz wią za nia
praw ne obo wią zu ją ce w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Py ta my wprost - czy w na szym kra ju ma ją funk cjo no -
wać ogro dy dział ko we, z ja sno spre cy zo wa nym ce lem
dzia ła nia, czy też slum sy z moż li wo ścią tzw. „po miesz ki -
wa nia”. Czy na praw dę nie wi dać róż ni cy po mię dzy upra -
wą przy sło wio wej „mar chew ki”, a dzia łal no ścią go spo-
dar czą. Te ja skra we przy kła dy z uza sad nie nia cy tu je my,
aby spro wa dzić wy miar wnio sku do sy tu acji bar dziej od -
po wia da ją cej co dzien no ści, a nie su chym za pi som praw -
nym.

Nie bez przy czy ny we wstę pie do na sze go wy stą pie nia
przy wo ła li śmy tra dy cje na sze go ru chu w re gio nie, te stu -
let nie ogro dy funk cjo nu ją w opar ciu o bar dzo po dob ne
roz wią za nia praw ne, re gu la mi ny ogro dów z lat trzy dzie -
stych ubie głe go wie ku nie wie le róż nią się od współ cze -

pra wo w po sta ci usta wy o ROD, czy tel ne za sa dy po stę -
po wa nia, któ re spraw dzi ły się w prak ty ce i da ją bez pie -
czeń stwo dział kow com i ogro dom. Nie zro zu mia łe jest dla
nas to, że od kil ku lat zmu sze ni je ste śmy wal czyć o do bre
pra wo bro nią ce ogro dy przed nie prze my śla ny mi li kwi da -
to ra mi. Na pod sta wie ja kich prze sła nek Pierw szy Pre zes
Są du Naj wyż sze go zło żył wnio sek do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go w któ rym to kwe stio no wał po cząt ko wo 6 art.
na szej usta wy, a obec nie skar ży ca łą usta wę.

Za ska ku ją ca jest też po sta wa Wo je wódz kie go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go w Bia łym sto ku, któ ry zwró cił się do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z za py ta niem czy za pis art. 24
usta wy o ROD bro nią ce mie nią dział kow ców przed rosz -
cze nia mi jest zgod ny z Kon sty tu cją RP. Dla dział kow ców
jest ja sne i czy tel ne, że ce lem tych dzia łań jest li kwi da cja
ru chu ogrod nic twa dział ko we go i do bra nie się do grun -

tów bez żad ne go od szko do wa nia. Pró bu je się ode brać
dział kow com ich wła sność oraz pra wa na by te go przez la -
ta. Nie bie rze się pod uwa gę, na ja kich grun tach po wsta -
wa ły ogro dy i ja kim wy sił kiem i po świę ce niem je
or ga ni zo wa no. Dziś sta ły się ła ko mym ką skiem, po nie -
waż z nie użyt ków, ba gien i wy sy pisk śmie ci po wsta wa ły
pięk ne ogro dy i są wi zy tów ką miast i gmin.

Dział kow cy ROD „Sto krot ka” w Ostro wi Maz. sta now -
czo pro te stu ją ape lu jąc do wszyst kich władz od sa mo rzą -
do wych, usta wo daw czych, są dow ni czych oraz par tii
po li tycz nych by po zo sta wi ły w spo ko ju na sze ogro dy. Ma -
my do syć woj ny o na sze pra wa.

Po zwól cie nam w więk szo ści eme ry tom spo koj nie upra -
wiać na sze dział ki i prze ka zy wać wnu kom wie dzę, że Pol -
ska jest pań stwem pra wa.

/-/ 19 pod pi sów

Uczest ni cy okrę go wych Dni Dział kow ca w Sie mia no wi cach Ślą skich

RE ZO LU CJA
w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, pod ję ta przez uczest ni ków Okrę go wych
Dni Dział kow ca 2010, zgro ma dzo nych na te re nie ROD „Sza rot ka” w Sie mia no wi cach Ślą skich
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Przy kro nam jest, że w dniu na sze go świę ta, w Dniu
Dział kow ca, za miast oma wiać już pra wie mi nio ny se zon,
za miast cie szyć się z osią gnię tych suk ce sów i do ko nań
mar twi my się tym co nam mo że przy go to wać Try bu nał
Kon sty tu cyj ny. Mu si my po raz ko lej ny sta wać w obro nie
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych po mi mo
620 ty się cy pod pi sów zło żo nych przez dział kow ców w jej
obro nie. W Pol sce z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
ko rzy sta oko ło mi lio na ro dzin. Jest to naj więk sza w kra ju
sa mo rząd na i sa mo dziel na or ga ni za cja spo łecz na.

Nie ste ty, ogrod nic two dział ko we nie cie szy się w Pol -
sce, w prze ci wień stwie do in nych kra jów eu ro pej skich po -
par ciem i po mo cą, w roz wo ju ogro dów. Sa mi o sie bie
dba my, nie sta no wi my za tem żad ne go ob cią że nia fi nan -
so we go dla bu dże tu pań stwa ani sa mo rzą dów.

Ra dość z na sze go świę ta prze sła nia wnio sek Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zło żo ny do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go żą da ją cy, wbrew swo im kom pe ten cjom,
stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP aż sze ściu
prze pi sów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 2005 ro ku.

Wnio skiem za kłó ca ją cym na sze świę to jest też wnio sek
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Bia łym sto ku
zło żo ny rów nież do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o zba da -
nie zgod no ści z Kon sty tu cją jed ne go prze pi su usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Za kwe stio no wa ne zo sta ły pod sta wo we prze pi sy na któ -
rych opie ra się na sza usta wa. Uza sad nie nia do łą czo ne do
tych wnio sków, po za teo re tycz ny mi przy dłu gi mi wy wo -
da mi, nie za wie ra ją prak tycz nie żad nych istot nych ar gu -
men tów prze ma wia ją cych za ich uchy le niem. Przy czy ny,
na szym zda niem, na le żą więc do po li tycz nych, a nie me -
ry to rycz nych, co nie po win no mieć miej sca.

W przy pad ku za gro że nia by tu in ne or ga ni za cje i związ -
ki za wo do we straj ku ją, wy cho dzą na uli cę, po dej mu ją ra -
dy kal ne kro ki przy no szą ce kra jo wi wiel kie szko dy. My
na to miast cier pli wie cze ka my, sza nu jąc pol skie pra wo, na
zro zu mie nie spe cy fi ki na szej dzia łal no ści i ce lów ja kie re -
ali zu je my, na spra wie dli wość, na uzna nie na szej gru py
spo łecz nej i spoj rze nie na nas nie ja ko na szkod ni ków sto -
ją cych na dro dze roz wo ju miast, lecz ja ko na war to ścio wą
i po trzeb ną mia stom gru pę, a na ogro dy dział ko we jak na
ko niecz ną mia stom i lu dziom in fra struk tu rę. 

Pod pi sem swo im pod ni niej szą re zo lu cją wy ra ża my wo -
lę utrzy ma nia ta kie go mo de lu ogrod nic twa dział ko we go
ja ki jest re ali zo wa ny od po nad stu lat na zie miach pol -
skich. Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych do -
brze słu ży nam i spo łe czeń stwu a dział kow cy bar dzo
wy so ko ją ce nią. Jest to ar gu ment, któ ry nie mo że być nie -
zau wa żo ny.

Nie chce my, aby Dzień Dział kow ca kie dy kol wiek prze -
bie gał w gro bo wej at mos fe rze, tak jak to jest dzi siaj.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD

/-/ 59 pod pi sów uczest ni ków Dni Dział kow ca

snych. Uchwa lo na pięć lat te mu usta wa o ROD by ła 
m.in. wy ni kiem tych do świad czeń z prze szło ści, za rów no
do brych jak i nie ko rzyst nych – w na szym prze ko na niu jest
przy kła dem do brze ro zu mia ne go kom pro mi su w któ rym
in te res jed nost ki nie wy kra cza po za ogól nie obo wią zu ją -
ce nor my praw ne.

W obro nie tej usta wy zło żo no 620 tys. pod pi sów, cze go
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go naj wy raź niej nie do -
strze ga, za to nie zwy kle szyb ko re agu je na po stu la ty na -
szych opo nen tów, któ rych je dy nym ce lem jest mar gi -
na li za cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców i znisz cze nie
pod staw praw nych funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych

w imię wła snych, trud nych do okre śle nia in te re sów. Dla -
te go z te go miej sca, z za ło żo ne go 100 lat te mu ogro du,
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.

Pa mię taj my o ogro dach! 

/-/ Re zo lu cją pod pi sa ło 171 
dział kow ców  – uczest ni ków im pre zy 

Sie mia no wi ce Ślą skie, 18 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w ROD „Sa dy An to niu kow skie” w Bia łym sto ku

RE ZO LU CJA
Uczest ni ków Dnia Dział kow ca w ROD „Sa dy An to niu kow skie” w Bia łym sto ku pod ję ta 

w dniu 11 wrze śnia 2010 r.

Bia ły stok, 11 wrze śnia 2010 r. 
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Dział kow cy ze bra ni w dniu 11 wrze śnia 2010 ro ku na
co rocz nym świe cie Dnia Dział kow ca zwra ca my się do Sę -
dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z wnio skiem o od rzu -
ce nie Wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, kwe stio -
nu ją ce go za pi sy Usta wy przy ję tej w dniu 8 lip ca 2005 ro -
ku przez Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Usta wa po wyż sza zo sta ła do brze przy ję ta przez śro do -
wi ska dział kow ców, ja ko gwa ran tu ją ca sa mo rząd nej i nie -
za leż nej or ga ni za cji po za rzą do wej pod sta wy praw ne do
jej funk cjo no wa nia i dzia ła nia.

Usta wa po wyż sza za pew nia dział kow com gwa ran cje
praw ne do użyt ko wa nia swo ich z wiel kim tru dem za go -
spo da ro wa nych dzia łek. Trze ba za zna czyć, że w swo je
ogro dy wło ży li śmy wie le ser ca, cięż kiej pra cy, swo ich
pie nię dzy. Dla mi lio nów dział kow ców, nie za moż nych ten
ma ły ogró dek jest en kla wą zie leni, ma rze niami o swo im
ma łym azy lu.

Nasz ogród na sta łe wpi sał się w kra jo braz mia sta, stał
się miej scem za dba nym, gdzie chęt nie przy cho dzi mło -
dzież na spo tka nia in te gra cyj ne, dzie ci z prze szko li mia -
sta na swoją dział kę i plac za baw. Peł ni on waż ną funk cję
spo łecz ną, re kre acyj ną, in te gra cyj ną. Stał się miej scem
spo tkań i współ dzia ła nia z wie lo ma or ga ni za cja mi spo -
łecz ny mi jak choć by PCK, sto wa rzy sze nia krwio daw ców,
eme ry tów, in sty tu cje mia sta jak in sty tu cje kul tu ral ne.
Chce my i ma my ta kie ma rze nie, aby ten zie lo ny za ką tek
prze trwał w tym sta nie dla przy szłych po ko leń. Aby ta
wiel ka pra ca nie zo sta ła sko mer cja li zo wa na przez żąd nych
no wych te re nów biz nes me nów.

Je ste śmy peł no praw ną, sa mo rząd ną, sa mo fi nan su ją cą
się or ga ni za cją i do ma ga my się, aby nasz głos zo staw cie
nas w spo ko ju, usza nuj cie na sze pra wa zo stał w tym sza -
now nym miej scu usły sza ny i wła ści wie zro zu mia ny.

/-/ 82 pod pi sy dział kow ców

W dniu świę ta wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych mia sta Świ no uj ścia wy ra ża my swo je oba wy wy ni ka -
ją ce z nie usta ją cych dą żeń przez róż ne śro do wi ska do
pod wa ża nia by tu ogrod nic twa dział ko we go. Każ dy ruch 
w kie run ku pod wa ża nia usta wy o ROD ro dzi nie po kój i
osła bia za pał dział kow ców do two rze nia no wych war to ści.
Ogro dy dział ko we są na szą ra do ścią. Są dzie łem wie lu po -
ko leń. Zo sta ły two rzo ne kosz tem wy rze czeń i żmud nej pra -
cy na li chych grun tach, a mi mo to dzi siaj sta no wią zie lo ne
oa zy dla dział kow ców i spo łecz no ści lo kal nej Świ no uj ścia.

Te raz gdy ogro dy peł nią zna ko mi cie ro lę in te gra cji spo -
łecz nej i two rzą sze ro ką ba zę do wy po czyn ku dla lu dzi
pra cy oraz są wy mier ną ma te rial ną po mo cą dla ro dzin
dział kow ców sta ją się przed mio tem po żą da nia okre ślo -
nych śro do wisk, któ re chęt nie do pro wa dzi ły by je naj -
pierw do upad ku, a na stęp nie do sko mer cja li zo wa nia.

Wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw ko pod wa ża niu
Kon sty tu cyj no ści usta wy o ro dzin nych ogro dach. Aka de -
mic kie roz wa ża nia po win ny po zo stać w ga bi ne tach, 
a ogro dom na le ży za pew nić spo kój, bez pie czeń stwo oraz
moż li wość sa mo rząd ne go roz wo ju.

Mą ce nie lu dziom w gło wach przez róż ne dy wa ga cje nie
wró żą nic do bre go.

Ape lu je my o od rzu ce nie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, o stwier dze nie
nie zgod no ści sze ściu ar ty ku łów Usta wy z Kon sty tu cją RP.

Na sza usta wa do brze re gu lu je sto sun ki we wnątrz związ -
ko we i we wnątrz ogro do we. Po co więc roz grze by wać
pro ble my, chy ba tyl ko po to aby dać po czą tek roz kła do wi
obec ne go mo de lu ogrod nic twa dział ko we go. Swo je sta -
no wi sko kie ru je my do wy so kie go Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go z proś bą o głę bo kie prze ana li zo wa nie czy war to
po ru szać tę nie po żą da ną la wi nę, któ rej skut ki mo gą być
nie obli czal ne.

Je ste śmy za do wo le ni ze swo ich osią gnięć oraz praw,
któ re gwa ran tu je nam usta wa o ROD, je ste śmy za do wo -
le ni ze współ pra cy z sa mo rzą dem mia sta i spo łecz no ścią
lo kal na.

Nam do szczę ścia po trze ba je dy nie spo ko ju, bez pie -
czeń stwa i po mo cy, tam gdzie trze ba mo der ni zo wać i po -
rząd ko wać za le gło ści.

/-/ Re zo lu cję pod pi sa ło 678 uczest ni ków
Dni Dział kow ca w Świ no uj ściu

Uczest ni cy Dni Dział kow ca ROD w Świ no uj ściu

RE ZO LU CJA
Uczest ni ków Dni Dział kow ca Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych mia sta Świ no uj ścia

z dnia 11 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu

RE ZO LU CJA
pod ję ta przez uczest ni ków Dni Dział kow ca w ROD „Tu li pan” 

w dniu 11 wrze śnia 2010 r.
w spra wie obro ny Usta wy o ROD 
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My ni żej pod pi sa ni w peł ni utoż sa mia my się i wy ra ża -
my po par cie dla Sta no wi ska za ję te go w dniu 23 wrze śnia

br. przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Dział kow cy ROD „Ka ro lin” w Ko zie gło wach uczest ni -
czą cy w co rocz nym Dniu Dział kow ca wy ra ża ją sprze ciw
wo bec sys te ma tycz nie po dej mo wa nych dzia łań, któ rych
ce lem jest zmia na Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych i li kwi da cja ma so wej de mo kra tycz nej or ga ni za cji
dział kow ców – Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Kon se kwen cją tych dzia łań mo że być znisz cze nie do -
rob ku po ko leń pol skich dział kow ców, któ rzy wraz ze swo -
imi ro dzi na mi użyt ku ją dział ki czer piąc z nich ra dość,
zdro wie i wy po czy nek. Po nie waż nie za li cza my się 
w więk szo ści do do brze sy tu owa nej czę ści spo łe czeń stwa,
upra wa dział ki jest je dy ną szan są po sia da nia swo ich ma -
łych zie lo nych po le tek. Usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, bę dą ca efek tem spraw dzo nych i do brze 
w prak ty ce zda ją cych eg za min prze pi sów praw nych zo -
sta ła uchwa lo na przed 5 la ty, ale jej za pi sy wy wo dzą się 
z dłu go let niej i bo ga tej hi sto rii i tra dy cji pol skie go ogrod -
nic twa dział ko we go. Atak przy pusz czo ny na usta wę przez
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go oraz WSA w Bia łym sto ku
go dzi w za pi sy o fun da men tal nym zna cze niu idei ogrod -

nic twa dział ko we go i mo że spo wo do wać cał ko wi ty pa ra -
liż ogro dów, a w kon se kwen cji do pro wa dzi do nie chyb nej
li kwi da cji wie lu ogro dów.

Pol scy dział kow cy ma ją pra wo ocze ki wać ochro ny
praw nej dla swo je idei i swo ich ogro dów. Już w 1927 r. za -
pi sa no na zjeź dzie za ło ży ciel skim Związ ku To wa rzystw
Ogro dów Dział ko wych za sa dę bę dą cą kwin te sen cją tej
idei „Mia sta bu du ją ogro dy, To wa rzy stwa ad mi ni stru ją,
Pań stwo ochra nia”. Nie stra ci ła ona swej ak tu al no ści.
Ocze ku je my, że or ga na Pań stwa bę dą ochra niać tę tak
waż ną spo łecz nie dzie dzi nę ży cia mi lio na pol skich ro dzin.
Nie go dzi my się na cią głą wal kę w obro nie na sze go pra -
wa, na sze go Związ ku i na szych ogro dów. Chce my w spo -
ko ju upra wiać nasz dział ki, ocze ku je my na po moc 
i wspar cie przy utrzy ma niu tych waż nych obiek tów uzna -
wa nych ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej.

Ape lu je my do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce -
nie zgło szo nych wnio sków i uzna nie praw dział kow ców
za pi sa nych w na szej usta wie, w obro nie któ rej zło ży ło już
swo je pod pi sy 630 tys. oby wa te li – pol skich dział kow ców.

/-/ 128 pod pi sów dział kow ców

Pre zes ROD
/-/ Ze no na Les

Uczest ni cy Dni Dział kow ca w ROD „Ka ro lin” w Ko zie gło wach

RE ZO LU CJA
w obro nie Usta wy o ROD

Ko zie gło wy, 4 wrze śnia 2010 r.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza OZ PZD w Gdań sku

Li sta po par cia
dla Sta no wi ska Kra jo wej Ra dy PZD pod ję te go

w dniu 23 wrze śnia 2010 r. 
w spra wie wy stą pie nia I -ego Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 

kwe stio nu ją ce go za pi sy Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Prze wod ni czą cy Okr. Kom. Roz jem czej
/-/ Jó zef Pi sar ski

Se kre tarz
/-/ Wal de mar Żu ra wo wicz

Czło nek

/-/ Pa weł Dra wert
/-/ Agniesz ka Mach ni kow ska

/-/ Zbi gniew Ada mo wicz

/-/ Fran ci szek Pa ra cho niuk
/-/ Ma rian Szym czak
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My, dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Par ty ni ce” we Wro cła wiu, przy łą cza my się do ogól no -
pol skie go pro te stu władz i człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców wo bec wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go zło żo ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o
stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP art. 10, 14
ust. 1 i 2, 15 ust. 2, 30 i 31 ust. 1-4 Usta wy o ROD z 8 lip -
ca 2005 r. Ape lu je my do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o od da le nie te go wnio sku i ty ra sa mym za cho wa nie usta -
wy o ROD w do tych cza so wym kształ cie.

Na szym zda niem za rzu ty nie kon sty tu cyj no ści w/w ar ty -
ku łów są bez pod staw ne, choć nie przy pad ko we. Uwa ża -
my je za ko lej ną pró bę (tym ra zem wła dzy są dow ni czej),

zmie rza ją cą do cał ko wi tej zmia ny sta nu praw ne go na -
szych ogro dów, a w kon se kwen cji do li kwi da cji PZD. Jest
to czy tel ne dzia ła nie w in te re sie sił dą żą cych do opa no -
wa nia na szych te re nów w ce lach ko mer cyj nych, a tym sa -
mym prze ciw dział kow com.

Nie zga dza my się na po zba wie nie nas praw na by tych
Usta wą o ROD z 8 lip ca 2005 r. Nie do strze ga my żad nej
po trze by do ko ny wa nia w niej zmian, zwłasz cza ta kich,
któ re szko dzi ły by dział kow com, i Związ ko wi.

Zwra ca my się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o obiek -
tyw ną oce nę wnio sku skie ro wa ne go przez Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i po zo sta wie nie usta wy 
z 8 lip ca 2005 r. w nie zmie nio nym kształ cie. 

My wy żej pod pi sa ni wnio sku je my, aby sta no wi sko Kra -
jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z 23 wrze -
śnia 2010 r. w imie niu wszyst kich dział kow ców zo sta ło

prze ka za ne do Prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu ro pej -
skie go w Bruk se li oraz Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze -
nia Ogro dów Dział ko wych w Luk sem bur gu.

Wnio sek Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku

Gdańsk, 24 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Par ty ni ce” we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

Do ty czy Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Pre zes
/-/ Cze sław Wa rych

Wi ce pre zes
/-/ Jan Li ta ro wicz 

Se kre tarz 
/-/ Zdzi sław Ko wal czyk

Skarb nik
/-/ He le na Żu gaj

Czło nek Za rzą du
/-/ Ha li na Naj duch

Czło nek Za rzą du 
/-/ Ma rian Ko czeń

Wro cław, 11 wrze śnia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „No we Osie dle” z Wał brzy cha

APEL -RE ZO LU CJA

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „No we
Osie dle” w Wał brzy chu ze bra ni na ob cho dach Dnia Dział -
kow ca w dniu 11 wrze śnia 2010 r. udzie la ją peł ne go po -
par cia dla Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 2005 ro ku.

Człon ko wie na sze go ogro du wy so ko oce nia ją Usta wę 
o ROD, któ ra two rzy pod sta wę do funk cjo no wa nia ogro -

dów dział ko wych i za pew nia ist nie nie ogro dów dział ko -
wych w przy szło ści.

Jed no cze śnie dział kow cy wno szą o od rzu ce nie wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP nie któ rych prze pi sów na -
szej Usta wy uzna jąc, że wnio sek ten do pro wa dzi do li kwi -
da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce.

/-/ 20 pod pi sów uczest ni ków im pre zy 
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Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko le -
jarz” w Zie lo nej Gó rze przy łą cza ją się do ogól no pol skie -
go pro te stu człon ków Pol skim Związ ku Dział kow ców
wo bec wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go skie ro wa -
ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP, 6-ciu za pi -
sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 r.

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko le -
jarz” w Zie lo nej Gó rze opo wia da ją się za za cho wa niem
za pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 r. w do tych cza so wym brzmie niu.

Ape lu je my o usza no wa nie gło su kil ku set ty się cy Po la -
ków zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców. 

/-/ 93 pod pi sy dział kow ców

Pre zes ROD
/-/ Bo gu mi ła Gło gow ska

My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pio -
nie rów” we Wro cła wiu zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu
Spra woz daw czo -Wy bor czym w dniu 17 kwiet nia 2010 r.
sta now czo pro te stu je my prze ciw ko pod wa ża niu przez Pa -
na Pre ze sa zgod no ści Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z Kon sty tu cją RP.

Uwa ża my, że zło żo ny przez Pa na Pre ze sa do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek o uzna nie nie któ rych ar ty ku -
łów usta wy z 8 lip ca 2005 r. za nie zgod ne z Kon sty tu cją
RP no si zna mio na bra ku po sza no wa nia dla dział kow ców
za do wo lo nych z te go ak tu praw ne go, któ ry da je nam po -
czu cie bez piecz ne go go spo da ro wa nia i wy po czy wa nia 
w ogro dzie.

Pro jekt tej usta wy był kon sul to wa ny z praw ni ka mi wie -
lu Ko mi sji Sej mo wych, zo stał za twier dzo ny przez Se nat
i uchwa lo ny przez Sejm RP ja ko usta wa o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych. Pod pi sał ją tak że Pre zy dent RP.
Uwa ża my też, że zgod ność tej usta wy z Kon sty tu cją RP
by ła spraw dza na na eta pie jej pro jek to wa nia.

Pa nie Pre ze sie, w świe tle po wyż sze go Pa na wnio sek
pod wa ża zna jo mość pra wa przez na szych par la men ta rzy -
stów i współ pra cu ją cych z ni mi praw ni ków. Ta kie pod wa -
ża nie de cy zji naj wyż szych or ga nów wła dzy w pań stwie
na rusz ład, spo kój spo łecz ny i po rzą dek.

My dział kow cy zrze sze ni w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców zwra ca my się do Pa na Pre ze sa o za nie cha nie po -
czy nań, któ re wznie ca ją bunt i nie po kój dział kow ców.
Ma my dość kłót ni i awan tur w Sej mie i me diach. Chce my
żyć w pań stwie pra wa sta bil ne go. Chce my upra wiać na sze
dział ki, prze kształ co ne po woj nie z nie użyt ków w pięk ne
ogro dy, wy po czy wać na nich, uczyć mło de po ko le nie kon -
tak tu i po sza no wa nia przy ro dy.

Chce my tak że spo ko ju praw ne go i dla te go bę dzie my
bro nić NA SZEJ USTA WY z 8 lip ca 2005 r. i przy wi le jów
ja kie ona nam gwa ran tu je, ma jąc peł ną świa do mość, że
jest zgod na z Kon sty tu cją RP i, jak żad na wcze śniej, gwa -
ran tu je funk cjo no wa nie i roz wój ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce.

Dział kow cy ROD „Pio nie rów” z Wro cła wia

Prof. dr hab. Lech Gar doc ki
I Pre zes Są du Naj wyż sze go RP
War sza wa

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ An to ni Kom pa now ski

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Jan Iwa no wiec

Dział kow cy ROD „Ko le jarz” z Zie lo nej Gó ry

Prof. dr hab. Lech Gar doc ki 
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go 
Rzecz po spo li tej Pol skiej

STA NO WI SKO
Dział kow ców ROD „Ko le jarz” w Zie lo nej Gó rze 

w obro nie Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Zie lo na Gó ra, 11 wrze śnia 2010 r. 
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Dział kow cy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Re jo -
nu Ple szew skie go ze bra ni na ob cho dach Dni Dział kow ca
w dnia 11 wrze śnia 2010 r. wy ra ża ją swo je nie za do wo le -
nie i obu rze niem skła da ją ostry i sta now czy pro test 
w spra wie pro wa dzo nych prac w Try bu na le Kon sty tu cyj -
nym nad wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go Pa na Le cha Gar doc kie go o stwier dze nie nie z-
god no ści z Kon sty tu cją sze ściu za pi sów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Je ste śmy obu rze ni z zbul wer so wa ni, gdyż ta kim dzia ła -
niem Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go nie ustan nie dą ży
do po zba wie nia nas, po nad mi lio no wej rze szy dział kow -
ców do tych cza so wych naj waż niej szych usta wo wych gwa -

ran cji. Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko kwe stio no wa -
niu sze ściu za pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Da li śmy już raz te mu wy raz w obro nie na szej usta wy 
– w obro nie któ rej ze bra no po nad 620 tys. pod pi sów w
na szym kra ju.

Z po czy nań Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wy -
ni ka ja sno, że w na szym kra ju nie ma po sza no wa nia wo li
na ro du, a są już ko lej ną pró bą uchy le nia tak do brze funk cjo -
nu ją cej i spraw dzo nej już usta wy o ogro dach dział ko wych.
Wy ni ka też ja sno, że chce się na si lę ode brać nam pol skim
dział kow com po nad mi lion ro dzin dział ko wych, usta wo -
wych unor mo wań praw nych i praw na by tych, praw do na -
sze go ma jąt ku znaj du ją ce go się na na szych dział kach,

Je ste śmy do bro wol ny mi człon ka mi Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, po sia da my i upra wia my dział ki o śred niej
po wierzch ni 300 do 450 m2 w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym „Ko le jarz” w Ostro wie Wiel ko pol skim. Na
tych ma łych po let kach nie tyl ko upra wia my mar chew kę 
i pie trusz ką, ale rów nież po sia da my ra bat ki kwia to we,
krze wy ozdob ne, krze wy i drze wa owo co we, po sia da my
al tan ki, traw ni ki, oczka wod ne z ład ny mi ryb ka mi. Na
tych za go spo da ro wa nych po let kach rów nież spę dza my
wol ne chwi le i od po czy wa my na świe żym po wie trzu,
wśród są sia dów dział kow ców. 

Dział ki upra wia my i od po czy wa my na nich z ca ły mi ro -
dzi na mi, na szy mi dzieć mi i wnu ka mi. Spę dza my urlo py,
gdyż więk szo ści z nas nie stać na wy jaz dy na wcza sy kra -
jo we, czy za gra nicz ne. W na szym ogro dzie dział ki po sia -
da ją w więk szo ści eme ry ci, ren ci ści o bar dzo ni skich
do cho dach, a ta kie oso by bez pra cy po zli kwi do wa nych
Za kła dach Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go oraz Pol -
skich Ko lei Pań stwo wych - Lo ko mo ty wow ni, gdyż głów -
nie stąd wy wo dzą się człon ko wie na sze go ogro du.

Dział ki po sia da my i upra wia my po na szych ro dzi cach
lub dziad kach, któ rzy w 1945 ro ku otrzy ma li ugo ry na

któ rych za kła da li dzi siej szy ogród. Po sia da my te działki
ja ko spad ko bier cy dzię ki Usta wie z 2005 ro ku o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych. Usta wa z 2005 ro ku da ła
nam nie tyl ko pra wo prze ję cia dział ki po na szych dziad -
kach lub ro dzi cach, ale gwa ran tu je nam rów nież pra wo do
na sa dzeń al tan, in fra struk tu ry ogro do wej. Dla te go też
zwra ca my się z ape lem o za prze sta nie prac zwią za nych 
z do szu ki wa niem się zgod no ści sze ściu za pi sów Usta wy
z 2005 z Kon sty tu cją. 

Zda je my so bie spra wę, te dzi siej sze na sze ogro dy wy -
rwa ne z ugo rów sta ły się do brym ką skiem na ce le ko mer -
cyj ne, ale na sze ogro dy to rów nież zie lo ne par ki i płu ca
dla miast. W obro nie Usta wy z 2005 ro ku ze bra no oko ło
620 ty się cy pod pi sów nie tyl ko dział kow ców, ale rów nież
sym pa ty ków ru chu dział ko we go w Pol sce, wśród tych
pod pi sów są rów nież pod pi sy na szych dział kow ców i ich
zna jo mych, któ rzy rów nież prze by wa ją na na szym ogro -
dzie i wspól nie od po czy wa ją i ko rzy sta ją z do bro dziej -
stwa dział ki.

Ape lu je my o po zo sta wie nie dzia łek dział kow com, aby
mo gli ko rzy stać z do bro dziej stwa po sia da nia i upra wia nia
dział ki, ko rzy stać z wła snej wy pro du ko wa nej żyw no ści.

Za rząd ROD 
/-/

/-/ 14 pod pi sów dział kow ców

Dział kow cy ROD „Ko le jarz” w Ostro wie Wlkp. 

Pre zes 
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
War sza wa 

Ostrów Wiel ko pol ski, 2 wrze śnia 2010 r. 

Dział kow cy ROD z re jo nu Ple szew skie go

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
War sza wa

PRO TEST
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Dział ko wi cze po łą czo nych ogro dów „Wia rus -ZNP” 
11 wrze śnia 2010 r. z oka zji Świę ta Plo nów wy ra ża ją
sprze ciw dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych I Pre zes Są du Naj wyż sze go RP za kwe stio no wał
zgod nej na stę pu ją cych ar ty ku łów wspo mnia nej wy żej
Usta wy: ust. 2, 30, 31 ust. 1–4. Kwe stio no wa nie po wyż -
szych art. wo lą i in te re sa mi dział kow ców. Wy po wia da my
sie za usza no wa niem na szej wo li i po zo sta wie niem po -

wyż szej mo der ni za cji ROD uchwa łą I Kra jo we go Kon -
gre su PZD. Usta wa w obec nym kształ cie do brze słu ży
roz wo jo wi i uzy ska ła po par cie 620 ty sięcz nej rze szy dział -
kow ców, I Kra jo we go Kon gre su PZD. Uwa ża my, że jest
to ko lej ny atak na na szą or ga ni za cję spo łecz ną i po zba -
wie nie dział kow ców praw na by tych. 

Wzy wa my do od da le nia w ca ło ści wnio sku I Pre ze sa
SN i po twier dza my to swo imi pod pi sa mi.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Pre zes ROD
/-/ Ry szard Drąż kie wicz

ma jąt ku, któ ry wzno si li śmy wła sny mi si la mi i wiel kim wy -
sił kiem przez wie le lat, do rob ku nie kie dy ca łe go ży cia.
Kwe stio no wa nie na szych praw dział kow ców do użyt ko wa -
nia i pra wa prze ka za nia dział ki oso bom bli skim uwa ża my
za bez pod staw ne i krzyw dzą ce nas dział kow ców. 

Zwra ca my się dziś po raz ko lej ny do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go o od rzu ce nie zgło szo ne go wnio sku i po zo -
sta wie nie na szej usta wy w nie zmie nio nym do tych cza -
so wym kształ cie, usta wy któ rej za pi sy gwa ran tu ją dział -

kow com ich do tych cza so we pra wa na by te przez dzie się -
cio le cia.

Zwra ca my się też z za py ta niem, czy cho dzi tu przede
wszyst kim o za bra nie i sprze daż na si łę grun tów i ma jąt ku
dział kow ców, bo nie ma już co w na szym kra ju sprze dać.
Zwra ca my się raz jesz cze o po zo sta wie nie nas pol skich
dział kow ców w spo ko ju i po zo sta wie nie na szej usta wy
dział ko wej w do tych cza so wej nie zmie nio nej for mie.

/-/ 295 pod pi sów dział kow ców 

Ple szew, 11 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Wia rus -ZNP” ze Szcze ci na

STA NO WI SKO
Dział ko wi czów ROD „Wia rus -ZNP” w Szcze ci nie

w spra wie wy ra że nia sprze ci wu wo bec wnio sku I Pre ze sa Sądu Naj wyż sze go do Try bu na łu 
Kon sty tu cyj ne go zgod no ści z Kon sty tu cją RP Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD 

Szcze cin, 11 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Che mik” z Ko ścia na

RE ZO LU CJA
w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

My dział kow cy z ROD „Che mik” w Ko ścia nie wy ra ża -
my sprze ciw wo bec sys te ma tycz nie po dej mo wa nych dzia -
łań, któ rych ce lem jest zmia na Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Kon se kwen cją tych dzia łań mo -
że być znisz cze nie do rob ku po ko leń pol skich dział kow -
ców, któ rzy wraz ze swo imi ro dzi na mi użyt ku ją dział ki 
a pra cu jąc i wy po czy wa jąc na ich czer pią z te go ra dość 
i zdro wie. Dział kow cy z na sze go ogro du nie za li cza ją się
do do brze sy tu owa nej eko no micz nie czę ści spo łe czeń -
stwa, dla te go dział ka jest szan są na po sia da nie swo je go
ma łe go ogród ka.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, bę dą ca
efek tem spraw dzo nych i do brze w prak ty ce zda ją cych eg -

za min prze pi sów praw nych zo sta ła uchwa lo na przed 5 la -
ty, ale jej za pi sy wy wo dzą się z dłu giej, bo ga tej hi sto rii 
i tra dy cji pol skie go ogrod nic twa dział ko we go. Uwa ża my,
że atak przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go oraz WSA 
w Bia łym sto ku go dzi w za pi sy o fun da men tal nym zna -
cze niu dla ogrod nic twa dział ko we go i od bie ra pra wo wła -
sno ści dział kow com.

My dział kow cy ma my pra wo ocze ki wać ochro ny praw -
nej dla swo ich ogro dów. Ocze ku je my, że or ga ny Pań stwa
bę dą ochra niać tę tak waż ną spo łecz nie dzie dzi nę ży cia
na szych ro dzin. Chce my w spo ko ju upra wiać na sze dział -
ki, ocze ku je my po mo cy i wspar cia przy utrzy ma niu tych
waż nych obiek tów uzna wa nych ja ko urzą dze nia uży tecz -
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Do ce nia jąc ro lę Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
w roz wo ju ru chu ogrod nic twa oraz w za spo ko je niu po -
trzeb re kre acyj nych i wy po czyn ko wych spo łecz no ści lo -
kal nych, Spół dziel czy Dom Kul tu ry w Płoc ku zor ga ni -
zo wał dla miesz kań ców Płoc ka i oko lic wy sta wę kwia -
tów, owo ców i wa rzyw pod na zwą „Ta jem ni ce Ogro dów”.

W cza sie wy sta wy dział kow cy z du mą pre zen to wa li
pięk ne plo ny, bę dą ce wy ni kiem cięż kiej pra cy, ale tak że
świad czą ce o pa sji i za in te re so wa niu upra wa mi ogrod ni -
czy mi osób użyt ku ją cych dział ki w ROD. W dys ku sji za -
pre zen to wa no po zy tyw ne aspek ty by cia dział kow cem, ale
tak że pod kre ślo no ko niecz ność za ję cia się spra wa mi, któ -
re da ją po wo dy do nie po ko ju ca łej spo łecz no ści dział ko -
wej i osób szcze rze ją wspie ra ją cych.

W bie żą cym ro ku Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
zło żył wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier -
dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip -
ca 2005 ro ku.

Po wo dy ta kie go dzia ła nia są zu peł nie nie zro zu mia łe,
bo wiem pod wa ża ją spraw dzo ne, do brze funk cjo nu ją ce
roz wią za nia. Dzia ła nia ta kie nie tyl ko mo gą za gra żać ru -
cho wi ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, lecz tak że mo -
gą ode brać pod sta wo we pra wa oso bom ko rzy sta ją cym 
z dzia łek w ROD.

Usta wa ma sze ro kie po par cie spo łecz ne, nie tyl ko w śro -
do wi skach dział ko wych. Ro dzin ne ogro dy dział ko we

przy czy nia ją się do lep szych wa run ków śro do wi sko wych
w mia stach. Po pra wia ją wa lo ry re kre acyj ne i kra jo bra zo -
we. Dział kow com da ją moż li wość nie dro giej for my re -
kre acji i wy po czyn ku, szcze gól nie oso bom o niż szym
sta tu sie ma te rial nym lub star szym, nie mo gą cym od da lać
się da le ko od miej sca za miesz ka nia. Dla tych osób dział -
ka w ROD sta no wi po za do mem ro dzin nym naj więk szy
ele ment ży cia.

Dla te go dział kow cy, oso by wspie ra ją ce ruch dział ko wy
i sa mo rzą dow cy, ocze ku ją od Pań stwa zde cy do wa nych
dzia łań, któ re z ob li gu ją wła dzę usta wo daw czą do za gwa -
ran to wa nia i po sza no wa nia praw dział kow ców, ogro dom
umoż li wią roz wój i otar cie w szer szym stop niu w sto sun -
ku do miesz kań ców miast po przez roz wój do dat ko wej 
par ko wej funk cji, ja ką re al nie mo gą speł niać. 

Ta kiej po mo cy ocze ku je my, po nie waż wie rzy my, że
wspól nie za gwa ran tu je my funk cjo no wa nie ogro dów na
do tych cza so wych pod sta wach praw nych, któ re są dla nas
naj lep szym roz wią za niem ze wszyst kich do tych czas funk -
cjo nu ją cych i pro po no wa nych.

Ape lu je my do or ga nów naj wyż szych władz pań stwo -
wych, par la men ta rzy stów, sa mo rzą dow ców i po li ty ków 
o po zo sta wie nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych w do tych cza so wym kształ cie, dla do bra nie tyl ko
mi lio no wej czę ści spo łe czeń stwa pol skie go, ja ką są dział -
kow cy, lecz tak że dla do bra przy szłych po ko leń i zrów -
no wa żo ne go roz wo ju Kra ju. 

Uczest ni cy wy sta wy, dział kow cy i miesz kań cy Płoc ka 
/-/ 184 pod pi sów 

no ści pu blicz nej. Pro si my Try bu nał Kon sty tu cyj ny o od -
rzu ce nie zgło szo nych wnio sków i uzna nie praw dział kow -

ców za pi sa nych w na szej Usta wie w obro nie któ rej skła -
da my swo je pod pi sy.

Pre zes ROD 
/-/Ko ścian, wrze sień 2010 ro ku 

Dział kow cy ROD z re jo nu Płoc ka

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

STA NO WI SKO
Człon ków ROD PZD z te re nu Płoc ka, oraz miesz kań ców mia sta uczest ni czą cych w wy sta wie

„Ta jem ni ce Ogro dów” z dnia 3 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ze Szcze ci na

Pan Prof. dr hab. Lech Gar doc ki 
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
Pi smo pro ce so we z dnia 6 wrze śnia 2010 ro ku skie ro -

wa ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o roz sze rze nie po -
przed nie go Pa nu wnio sku z dnia 22 lu te go 2010 ro ku
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Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ka -
mion ka” w Tar no brze gu, ze bra ni wraz z ro dzi na mi i za -
pro szo ny mi go ść mi na Dniach Dział kow ca, ka te go rycz nie
żą da ją za prze sta nia ma ni pu lo wa nia przy obo wią zu ją cej
usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Je ste śmy głę bo ko obu rze ni wnio skiem Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją naj waż niej szych ar ty ku łów na szej usta wy.

Wnio sek Pa na Pro fe so ra Gar doc kie go zmie rza do po -
zba wie nia dział kow ców dzia łek i wszyst kie go te go, co się
na nich znaj du je. To, co dział kow cy wła sny mi si ła mi zbu -

do wa li i za go spo da ro wa li, ma przejść na wła sność Gmi -
ny czy Skar bu Pań stwa. Czy to jest aby na pew no zgod ne
z Kon sty tu cją?

Ma my na dzie je, że Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go zda ją so bie spra wę z te go, czym są dla nas dział ki.
Za pra sza my do od wie dze nia ogro dów, aby prze ko nać się,
jak wy glą da ją i jak są za go spo da ro wa ne. Wszyst ko to
funk cjo nu je dzię ki usta wie o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, któ ra do brze za bez pie cza na sze pra wa do użyt ko -
wa nych dzia łek. Dla te go też ape lu je my o po zo sta wie nie
jej w nie zmie nio nej for mie.

Z po wa ża niem
Uczest ni cy Dnia Dział kow ca

/-/ 50 pod pi sów

zmie rza ją ce do orze cze nia o nie zgod no ści ca łej usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z art. 2, 21, 31, 32, 58 oraz art. 64 Kon sty tu cji Rze -
czy po spo li tej Pol skiej jest szo kiem dla dział kow ców.

Ten po sze rzo ny wnio sek, za wie ra ją cy mnó stwo dy wa -
ga cji i sze reg nie re al nych hi po te tycz nych stwier dzeń nie
po par ty fak ta mi z rze czy wi sto ści jest świa do mym dą że -
niem do roz bi cia or ga ni za cji po za rzą do wej, do roz par ce -
lo wa nia ogro dów, i do po zba wie nia ich ochro ny oraz
ska za nia ich na stop nio we zni ka nie z pol skich miast. 

Dział kow cy ni gdy sa mo wol nie i bez praw nie nie zaj mo -
wa li grun tów. Ogro dy za wsze by ły two rzo ne w ra mach

obo wią zu ją ce go pra wa.  Dzi siaj Pan kwe stio nu je do słow -
nie wszyst ko. Pod wa ża Pan wszel kie pra wa dział kow ców.
Szko da, że nie pod wa ża Pan pra wa do ich ży cia. 

Pro szę wy ba czyć go rycz te go li stu, ale to, co się sta ło
nie po zwa la na spo koj ny i bez emo cji roz my śla nie.

Ma my je dy nie na dzie ję, że w Try bu na le Kon sty tu cyj -
nym są lu dzie, któ rzy nie po dzie lą Pa na sta no wi ska sta -
no wią ce go po głos, pro jek tu usta wy au tor stwa po słów PiS,
któ rą Sejm RP od rzu cił po pierw szym czy ta niu. 

Dzi siaj wie my, ko go Pan re pre zen tu je i ko mu ma słu -
żyć Pa na wy stą pie nie.

/-/ 38 pod pi sów

Dział kow cy ROD „Ka mion ka” w Tar no brze gu
Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

Tar no brzeg, 11 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Pod Świer kiem” w Stro niach Śl.

Wy ra ża my sprze ciw wo bec po na wia nych prób ogra ni - cze nia praw i upraw nień człon ków PZD.

/-/ 82 pod pi sy dział kow ców
Stro nie Śl., 21 sierp nia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Kle ci na” z Wro cła wia

Prze wod ni czą cy 
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Uczest ni cy Wal ne go ze bra nia człon ków Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Kle ci na” we Wro cła wiu, po za po -
zna niu się z wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -

sze go RP z dnia 22 lu te go 2010 ro ku skie ro wa ne go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści
sze ściu ar ty ku łów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
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Pra cow ni czy ogród dział ko wy „Ni skie Łą ki” w Mi li czu
zwra ca się z proś bą do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go sta no -
wi ska za wie ra ją ce go sprze ciw wo bec wnio sku I -go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go, wy ar ty ku ło wa nie w nim szko-
dli wych dla dział kow ców, ogro dów i or ga nów PZD w tre -
ści te go wnio sku oraz o zwró ce nie się do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go z proś bą o je go od rzu ce nie w ca ło ści.

My dział ko wi cze w ca ło ści po pie ra my sta no wi sko KR
PZD po nie waż ten pro jekt pro wa dzi do nie chyb nej li kwi -
da cji zde cy do wa nej więk szo ści ogro dów. Pra cow ni czy
Ogród Dział ko wy „Ni skie Łą ki” w Mi li czu sku pia po nad
280 dzia łek i wszy scy dział kow cy po pie ra ją ten pro test,
rów nież ca ły za rząd.

ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku z Kon sty tu cją RP uwa ża ją, że
za rzu ty i wnio sek to ko lej na pró ba ode bra nia dział kow -
com na szej wła sno ści i po zba wie nia nas praw za gwa ran -
to wa nych w usta wie.

Do świad cza my za pi sów usta wy na co dzień i stwier dza -
my, że do brze nam słu ży i spraw dza się w dzia łal no ści
ogro dów. Gwa ran tu je bez pie czeń stwo i sta bi li za cję w
użyt ko wa niu dzia łek oraz har mo nij ny roz wój ru chu dział -
ko we go. Każ dy użyt kow nik dział ki – czło nek Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ma ta kie sa me pra wa i obo wiąz ki

i przyj mu je je do bro wol nie. Za pi sy usta wy o ROD z 2005 r.
po par li śmy swo imi pod pi sa mi na li stach po par cia dla usta -
wy. Nie ro zu mie my, dla cze go Sę dzia Są du Naj wyż sze go
kwe stio nu je na szą nie za leż ność i sa mo rząd ność - cze mu to
ma słu żyć?

Ocze ku je my usza no wa nia na szych po glą dów wy ra żo -
nych w sta no wi sku w spra wie obo wią zu ją cej usta wy 
o ROD oraz wszyst kich, któ rzy po par li jej za pi sy w ca -
łym kra ju i je ste śmy prze ciw ni aby ją zmie nia no.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Wło dzi mierz Za lip ski 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Gra ży na Kacz mar czyk

Wro cław, 17 kwiet nia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „Ni skie Łą ki” w Mi li czu
Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

PRO TEST

Pre zes
/-/ Mi lian Jó zef 

Wi ce pre zes
/-/ An na Dzie ciu cho wicz 

Skarb nik
/-/ He le na Bo łyn ko 

Se kre tarz 
/-/ Eu ge niusz Wia trak  

Go spo darz
/-/ Ma rian Głu szek 

Czło nek:
/-/ Wdow czyk Ja cek

/-/ Wolf Hen ryk 
/-/ Pa wa łow ski Le cho sław 

Milcz, 11 wrze śnia 2010 r. 

Sta no wi sko na sze prze sy ła my do:
– Sej mu RP i Se na tu RP, 
– Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu. 
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My dział kow cy, ze bra nia na ogro do wych Dniach Dział -
kow ca na sze go ogro du je ste śmy ab so lut nie za sko cze ni
dzia ła niem I Pre ze sa SN, któ ry za miast wy słu chać ty sią -
ca sta no wisk i ape li kie ro wa nych do nie go przez dział -
kow ców o wy co fa nie swo je go, wnio sku, za skar ża ca łą
na szą usta wę o ROD do TK.

Ko mu cią gle za le ży na li kwi da cji na szej or ga ni za cji,
któ ra stoi po nad po dzia ła mi po li tycz ny mi i re li gij ny mi. 

Ku mu Pan słu ży, dla cze go wy słu chu je Pan prze ciw ni -

ków, a nie słu cha dział kow ców, któ rzy naj le piej wie dzą,
co jest dla nich do bre.

Je ste śmy zmę cze ni cią gły mi ata ka mi na ogro dy i PZD.
Pro te stu je my prze ciw ko dal szej de sta bi li za cji ży cia w na -
szych ogro dach dział ko wych.

My swo je ogro dy obro ni my, te go je ste śmy pew ni 
a I Pre zes Naj wyż sze go, któ ry koń czy swo ją ka den cję,
niech prze my śli czy war to mieć wro gów w mi lio no wej
rze szy pol skich dział kow ców.

/-/ 41 pod pi sów dział kow ców 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
My człon ko wie ROD „Uro dzaj” w Po zna niu ze smut -

kiem a za ra zem za sko cze niem przy ję li śmy wia do mość 
o skie ro wa niu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Prof. 
dr hab. Le cha Gar doc kie go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go ja ko nie zgod nych z Kon sty tu cją RP za pi sów Usta wy 
o ROD z dnia 8 lip ca 2005 (do ty czy art. 10, art. 14 ust. 1
i 2, art. 15 ust. 2 art. 30, art. 31 ust. 1, 2, 3, art. 31 ust. 4)
Szcze gól ne za sko cze nie i nie do wie rze nie wy wo ła ło za -
skar że nie art. 15 ust. 2. Uchy le nie te go ar ty ku łu ozna czać
bę dzie, że prze sta nie my być wła ści cie la mi na szych al tan,

drzew a przy pad nie ono wła ści cie lo wi grun tu. Stwier dza -
my, że jest to ko lej na pró ba po zba wie nia nas dział kow -
ców człon ków PZD ty tu łu praw ne go do użyt ko wa nia
dzia łek. Uczest ni cy od by wa ją ce go się w dniu 11 wrze śnia
2010 r. ob cho dzą ce go po raz 60 dnia dział kow ca wy ra ża -
ją sta now czy sprze ciw wo bec ko lej nej pró by kwe stio no -
wa nia za pi sów w/w usta wy. Twier dzi my, że spraw dza się
ona w ży ciu co dzien nym i jest ak cep to wa na przez dział -
kow ców. Dla te go pro si my Pa na Pre ze sa o wy da nie ne ga -
tyw nej opi nii w sto sun ku do wnio sku Pre ze sa Le cha
Gar doc kie go. 

/-/ 98 pod pi sów dział kow ców 

Dział kow cy ROD „Uro dzaj” w Po zna niu

APEL
ROD „Uro dzaj” w Po zna niu

z dnia 11 wrze śnia 2010 r.

Sza now ny Pan Dr Boh dan Zdzien nic ki 
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
War sza wa

Pre zes ROD
/-/ Jó zef Waw rzy no wicz

Wi ce pre zes ROD
/-/ Jan Sie lec ki

Po znań, 20 wrze śnia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „Bu ko wi na” ze Szcze ci na

STA NO WI SKO
Dział kow ców ogro du „Bu ko wi na” w Szcze ci nie 
w obro nie Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Dział kow cy ROD „Han dlo wiec” z No wej So li

Pan  Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes TK RP 
War sza wa 

My człon ko wie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
„Han dlo wiec” w No wej So li zrze sze ni w Pol skim Związ -

ku Dział kow ców, cał ko wi cie znisz cze ni po wo dzą 2010 r.,
zwra ca my się do Pa na Pre ze sa z proś bą o od rzu ce nie
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Pa nie Pre ze sie!
Otrzy mu jąc pi smo z Pań skie go Biu ra w od po wie dzi na

nasz pro test pod ję ty na Wal nym Ze bra niu Dział kow ców
Ogro du Le śne go w dniu 16 kwiet nia 2010 r. wie rzy li śmy
bar dzo, że sta nie się tak, jak nas po in for mo wa no w pi śmie,
czy li spra wa zo sta nie do głęb nie prze ana li zo wa na.

I co? Efekt te go Pań skie go prze my śle nia i do głęb nej
ana li zy jest ta ki, że kwe stio nu je Pan, ja ko nie zgod ną 
z Kon sty tu cją, ca łą Usta wę o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. (DU. Z 2005 r., nr 169 
poz. 1419).

Nie cho dzi tyl ko o po je dyn czy pro test ma łe go ROD
„Le śny”. Ta kich pro te stów i próśb by ło ste ki ty się cy wraz
z oso ba mi fi zycz ny mi, dział kow ca mi ROD. W swo im

przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny wnio sku Pre ze sa Sądu Naj -
wyż sze go Pa na Le cha Gar doc kie go o stwier dze nie nie -
zgod no ści 6-ciu ar ty ku łów na szej usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z Kon sty -
tu cją Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Kwe stio no wa nie art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15, ust. 2,
art. 30, art. 31 ust. 1 i 3, art. 31 ust. 4 na szej usta wy jest ja -
skra wym dzia ła niem po li tycz nym a nie praw nym dla do -
bra in te re su spo łecz no ści. Na sza usta wa obo wią zu ją ca od
5 lat w peł ni speł nia po trze by sze ro kiej spo łecz no ści dział -
ko wej i po tym okre sie Pan Pre zes Są du Naj wyż sze go do -
pa tru je się nie zgod no ści z Kon sty tu cją. Za py tu je my czy
dla Pa na Pre ze sa Są du Naj wyż sze go po trze ba by ło 5 lat do
prze ana li zo wa nia na szej usta wy.

Wy ra ża jąc nasz sprze ciw zwra ca my się do Pa na Pre ze -
sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio sku
kwe stio no wa nych ar ty ku łów na szej usta wy przez Pa na
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
zwra ca my się z proś bą o pod trzy ma nie waż no ści na szej
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych. Chce my spo koj nie pra co wać i od po czy wać
na na szych dział kach. Dział ko wi cze to naj uboż sza gru pa
spo łe czeń stwa pol skie go - ren ci ści, eme ry ci, Sy bi ra cy 
i bez ro bot ni pra cu ją cy na swój byt i zwią zek, a obo wią zu -
ją ca usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 r. nam to za pew nia.

Pro si my o przy chyl ność w na szej proś bie. 

/-/ 95 pod pi sów dział kow ców

Z po wa ża niem

Pre zes Za rzą du
/-/ E. Do bruc ki

Za stęp ca Pre ze sa
/-/ Fr. Świe ca

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Al. Plaw go

No wa Sól, 14 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Le śny” w Ma łej Hu cie

dzia ła niu nie kie ru je się Pan sta no wi skiem ogó łu dział -
kow ców i spo łe czeń stwa, a tyl ko wą skiej grup ce lub po -
je dyn czy mi oso ba mi ma ją cy mi po ża ło wa nia god ne
pre ten sje fru stra tów i jak nam wia do mo gwał ci cie li obec -
nie obo wią zu ją ce go pra wa.

My, ja ko ROD „Le śny” w Ma łej Hu cie sta now czo pro -
te stu je my i do ma ga my się wy co fa nia wnio sków z Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go lub uzna nia je za bez za sad ne.

Smut ny jest fakt, że naj wyż sze or ga ny Pań stwa Pol skie -
go an ga żu ją się do li kwi da cji cze goś, co przez wie le lat
się spraw dzi ło i ni ko mu nie za wa dza, a wręcz po zwa la
god nie żyć i pra wi dło wo się roz wi jać, kształ tu jąc oso bo -
wość oby wa tel ską i spo łecz ną.

Pre zes Za rzą du 
/-/ mgr An drzej Gia roSu wał ki, 20 wrze śnia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go” w Kro śnie Od rzań skim

APEL
do człon ków Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Pa nie i Pa no wie Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go my uczest ni cy ze bra ni z oka zji Dnia Dział kow ca w

dniu 1l wrze śnia 2010 ro ku w Ro dzin nym Ogro dzie Dział -
ko wym „100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go” w Kro śnie
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Przed sta wi cie le za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych zgro ma dze ni na na ra dzie w dniu 17 wrze śnia 2010 r.
po za po zna niu się z no wym wnio skiem Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go żą da ją ce go stwier dze nia nie zgod -
no ści ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku uwa ża ją, że żą da nie to nie ma
pod staw praw nych, a uza sad nie nie swo je go żą da nia Pre -
zes Są du Naj wyż sze go oparł na ko lej nej pró bie znisz cze -
nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w kra ju, gdzie ruch
ma po nad 100-let nią tra dy cję i hi sto rię.

Od wa ga i de ter mi na cja dział kow ców i or ga nów, związ -
ku na szym zda niem jest je dy ną pod sta wą, któ ra le gła u
pod staw wnio sku Pa na Pre ze sa. Wy ni ka z te go, że dział -
kow cy nie ma ją pra wa do obro ny swo ich in te re sów i do
wy po wia da nia się w naj bar dziej in te re su ją cych dla nich
spra wach. Czy tak ma dzia łać pra wo, że tyl ko urzęd ni cy
wie dzą co dla ko go jest naj lep sze? Uwa ża my, że te cza sy

ma my już za so bą, a spo łe czeń stwo oby wa tel skie po le ga
na słu cha niu przez wła dzę na ro du.

Dział kow cy wie dzą, że in sty tu cja Są du Naj wyż sze go
jest po wo ła na do obro ny in te re sów grup spo łecz nych ja -
ką nie wąt pli wie jest or ga ni za cja sku pia ją ca pol skich dział -
kow ców, a nie po dej mo wa nie dzia łań po przez wy ko -
rzy sta nie do stęp nych krucz ków praw nych do li kwi da cji
ru chu, z któ rym utoż sa mia się po nad 4 mi lio ny miesz kań -
ców na sze go kra ju.

Przed sta wi cie le okrę gu czę sto chow skie go re pre zen tu -
ją cy po nad 10 ty się cy dział ko wych ro dzin nie, ak cep tu je
dzia łań Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go pod ję tych
w wal ce prze ciw ko dział kow com, ogro dom i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Je ste śmy za utrzy ma niem ist nie ją cej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych ja ko da ją cej pod sta wy do roz -
wo ju ogrod nic twa dział ko we go dla przy szłych po ko leń.

/-/ 101 pod pi sów uczest ni ków na ra dy 

Od rzań skim APE LU JE MY o od rzu ce nie wnio sku Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Bia łym sto ku w spra wie nie zgod no -
ści za pi sów sied miu ar ty ku łów na szej usta wy z Kon sty -
tu cją.

Ini cja ty wy te wy wo łu ją po waż ny nie po kój i bul wer su -
ją na sze śro do wi sko, gdyż po strze ga ne są ja ko pró ba po -
zba wie nia użyt kow ni ków dzia łek naj waż niej szych gwa -

ran cji usta wo wych. Od kil ku lat po dej mo wa ne są pró by
znisz cze nia naszego związ ku i do rob ku. W zde cy do wa nej
więk szo ści je ste śmy ludź mi star szy mi i chcie li by śmy bez -
stre so wo i spo koj nie spę dzać czas w ulu bio nym miej scu
czy li na dział ce. Na sze za rob ki, eme ry tu ry i ren ty nie po -
zwa la ją nam na in ny spo sób spę dze nia wol ne go cza su.
Obec nie obo wią zu ją ca usta wa w peł ni za bez pie cza na sze
ocze ki wa nia.

Kro sno Od rzań skie, 11 wrze śnia 2010 r.

Przed sta wi cie le Za rzą dów ROD z okrę gu Czę sto chow skie go

STA NO WI SKO
Przed sta wi cie li ROD okrę gu Czę sto chow skie go z Na ra dy

w dniu 17 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy z ROD „1000-le cia Pań stwa Pol skie go” z Ba bi mo stu

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go 
Rze czy po spo li tej Pol skiej 
Pan Prof. dr hab. Lech Gar doc ki 

Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go imie -
niem „1000-le cia Pań stwa Pol skie go’’ ze bra ni na Wal nym
Ze bra niu Spra woz daw czo-Wy bor czym w dniu 17 wrze -
śnia 2010 ro ku z wiel kim nie po ko jem przy ję li wia do mość
za strze że niach do Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Uwa ża my, że ta usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych do brze słu ży dział kow com.

Gwa ran tu je ko rzy sta nie z dóbr na tu ry i wy po czyn ku 
w kon tak cie z przy ro dą, eme ry tom, ren ci stom, bez ro bot nym
in nym nie za moż nym człon kom na sze go spo łe czeń stwa.

Oba wia my się, że po stu lo wa ne przez Pa na Pre ze sa
uchy le nie tej usta wy do pro wa dzi do uchwa le nia przez
Sejm no wej Usta wy pro wa dzą cej do ko mer cja li za cji 
i nad mier ne go nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go nad ogrod nic -
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Ro dzin ne ogro dy dział ko we są dla nas wiel kim do bro -
dziej stwem. Da ją po żyt ki i od po czy nek po pra cy. Na dział -
ce wy cho wu ją się na sze dzie ci. Na dział ce spę dza my wol ny
czas ze zna jo my mi. W ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
tęt ni ży cie ro dzin ne i spo łecz ne. Wszyst ko to co do bre go

dzie ję się w ogro dach jest moż li we przy gwa ran cjach praw -
nych usta wy o ROD, któ ra za pew nia sta bi li za cję i moż li -
wość roz wo ju ogro dów. Po co więc psuć to co do brze
funk cjo nu je? Swo im pod pi sem wy ra ża my pro test prze ciw -
ko za skar że niu usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

/-/ 190 pod pi sów uczest ni ków kier ma szu 

twem dział ko wym w Pol sce. Oba wia my się też, iż w wy -
ni ku pro po no wa nych przez Pa na Pre ze sa zmian zo sta nie
za własz czo ny ma ją tek dział kow ców a ko mer cyj ne trak -
to wa nie dzia łek, dział kow ców i ich związ ku do pro wa dzi
do za gła dy.

Są dzi my, iż w po nad stu let niej hi sto rii ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce udo wod ni li śmy, że ruch dział ko -
wy do brze przy słu żył się spo łe czeń stwu. Nie ro zu mie my,
dla cze go tak bar dzo chce Pan Pro fe sor ogra ni cze nia upraw -

nień dział kow ców, prze cież ogro dy dział ko we to jest miej -
sce gdzie bied ni lu dzie usi łu ją z god no ścią od po czy wać 
i upra wiać wa rzy wa, owo ce i kwiat ki.

Są dzi my, iż ja ko lo jal ni i pra wo rząd ni oby wa te le Rze -
czy po spo li tej za słu gu je my na opie kę na sze go Pań stwa 
i Pra wa, a nie na trak to wa nie nas jak ko goś kto wy łu dził
nie na leż ne świad cze nia i upraw nie nia.

Pro si my o wy co fa nie wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ 33 pod pi sy dział kow cówBa bi most, 17 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy kier ma szu „Pa mię taj cie o ogro dach” w Szcze ci nie

SPO ŁECZ NA LI STA
Po par cia dla Usta wy o ROD przez uczest ni ków Kier ma szu „Pa mię taj cie o ogro dach” 

zor ga ni zo wa ne go na Wa łach Chro bre go w Szcze ci nie
w dniach 18-19 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu

STA NO WI SKO
Dział kow ców ogro du „Gra ni ca” w Świ no uj ściu 

w obro nie Usta wy o ROD

Wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, za skar ża ją cy
usta wę o ROD przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go jest dla
nas ab so lut nym za sko cze niem. Kto i w ja kim ce lu chce
ze psuć do brze funk cjo nu ją ce pra wo? Ile ra zy mo że my się
wy po wia dać w obro nie usta wy? Je ste śmy zmę cze ni cią -

gły mi ata ka mi na ogro dy i Pol ski Za wią zek Dział kow -
ców!! Czy w koń cu wresz cie ktoś nas wy słu cha!! Nie
moż na lek ce wa żyć na sze go gło su. Chce my żyć w nor mal -
nym Kra ju. Na sza usta wa jest do bra, dla te go gor li wie jej
bro ni my.

/-/ 68 pod pi sów dział kow ców

Dział kow cy ROD „Park Pia stów” w Czę sto cho wie

STA NO WI SKO

My człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Park
Pia stów” (w więk szo ści eme ry ci) uczest ni czą cy w pra wo -
moc nym ze bra niu ro bo czym na sze go ogro du od by tym

dnia 18 wrze śnia 2010 ro ku, jed no gło śnie po pie ra my dzia -
ła nia Za rzą du Głów ne go Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, jak i Za rzą du Okrę go we go PZD w Czę sto cho wie 
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Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Dzie -
wiarz” w Ka li szu ze bra ni w dniu 18 wrze śnia 2010 ro ku
na uro czy sto ściach „Dnia Dział kow ca 2010” wy ra ża ją
swo je nie za do wo le nie i obu rze nie z po wo du wy stą pie nia
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie
nie waż no ści 6 pod sta wo wych za pi sów usta wy z 2005 ro -
ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych oraz wy ra ża ją
ostry pro test prze ciw ko po now ne mu wy stą pie niu z dnia 6
wrze śnia 2010 ro ku o stwier dze nie nie waż no ści z Kon sty -
tu cją RP ca łej usta wy.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go, któ ry wi nien stać
na stra ży prze strze ga nia pra wa, wy stę pu je do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o ode bra nie dział kow com ich praw na -
by tych przez dzie się cio le cia i uchy le nie do brze funk cjo nu -
ją cej usta wy z 2005 ro ku, w obro nie któ rej dział kow cy 
w ca łym kra ju ze bra li 620 ty się cy pod pi sów. Jest to ko lej -

na pró ba nie po sza no wa nia wo li dział kow ców i ode bra nie
im usta wo wych unor mo wa nych w tej do brze funk cjo nu -
ją cej i spraw dzo nej usta wie dział ko wej.

Ogro dy dział ko we to te re ny, w więk szo ści nie użyt ki,
któ re dział kow cy wła sny mi rę ko ma do pro wa dzi li do pięk -
nych te re nów zie lo nych sta no wią cych płu ca miast i miej -
sca ich wy po czyn ku po wie lu la tach pra cy.

Ode bra nie dział kow com, w więk szo ści eme ry tom i ren -
ci stom, ich pod sta wo wych praw jest po gwał ce niem praw
na by tych oraz pró bą ode bra nia im do rob ku nie kie dy ca łe -
go ży cia.

Zwra ca my się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od da -
le nie wnio sków Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
i po zo sta wie nie dział kow com ich do tych cza so wych praw
na by tych za pi sa nych w usta wie o ogro dach dział ko wych
z 2005 ro ku. 

/-/ 57 pod pi sów dział kow ców

w obro nie na szych praw.  Pro te stu je my prze ciw in ge ren cji
w spra wy na sze go Związ ku i stwier dza my. Usta wa o ROD
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku jest dla nas wy star cza ją co sa tys -

fak cjo nu ją ca i do brze chro ni na sze in te re sy. Jed no cze śnie
nad mie nia my, że w obro nie na szych praw, ze bra li śmy po -
nad sto pod pi sów a ogród nasz li czy 64 dział ki.

W imie niu ze bra nych po jed no myśl nym gło so wa niu

Pre zes Za rzą du
/-/ Ma ria Pio trow ska

PROTEST

Czę sto cho wa, 18 wrze śnia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „Dzie wiarz” z Ka li sza

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

Ka lisz, 18 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Przo dow nik” we Wro cła wiu

PRO TEST
Dział kow ców ROD „Przo dow nik” we Wro cła wiu

My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Przo dow nik” we Wro cła wiu wy ra ża my głę bo ki i ostry
pro test na dzia ła nia Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go Pa na Le cha Gar doc kie go, któ ry wy stą pił do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go RP z wnio skiem o stwier dze nie nie z-
god no ści z Kon sty tu cją RP Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Dzia ła nie Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go ma na
ce lu po zba wie nie pra wa użyt ko wa nia dzia łek po nad mi -

lio na ro dzin dział kow ców. Dział kow cy w Pol sce od dzie -
się cio le ci upra wia ją swo je dział ki. Dział ka jest miej scem
pra cy oraz wy po czyn ku i re kre acji osób w po de szłym wie -
ku, prze waż nie eme ry tów i ren ci stów o skrom nych do cho -
dach. Chce my spo koj nie go spo da ro wać i wy po czy wać.

Zwra ca my się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP 
z proś ba o od rzu ce nie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go Pa na Le cha Gar doc kie go, gdyż jest on bar -
dzo krzyw dzą cy i nie spra wie dli wy dla dział kow ców.
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Ro dzin ny Ogród Dział ko wy ROD „Re ze da” we Wro -
cła wiu, wy ra ża wiel kie za sko cze nie i za nie po ko je nie tre -
ścią wnio sku z dnia 22 lu te go 2010 ro ku skie ro wa ne go
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści sze -
ściu ar ty ku łów Usta wy o ROD z 2005 ro ku z Kon sty tu cją
RP. Ma jąc na uwa dze po wyż sze czu je my się w obo wiąz -
ku za jąć swo je sta no wi sko w przed mio to wej spra wie.

Ja ko dłu go let ni dział ko wi cze, użyt ku ją cy dział ki na 
7,5 ha i sku pia ją cym 320 człon ków PZD, zna my po -
wszech ną opi nię wszyst kich dział ko wi czów, al bo wiem
wie my, iż Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest nie tyl ko or -
ga ni za cja spo łecz ną, ale i sa mo dziel ną, sa mo rząd ną i gwa -
ran tem ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Pod kre śla my, iż to dział kow cy ja ko naj uboż sza gru pa
spo łecz na w na szym pań stwie w tym: eme ry ci, ren ci ści,
lu dzie star si i scho ro wa ni, nie ma ją moż li wo ści ko rzy sta -

nia z ży cia na wyż szym po zio mie (urlo py za gra ni cą, to -
wa ry z wyż szej pół ki, itp.) al bo wiem do cho dy na to nie
po zwa la ją. Je ste śmy za do wo le ni z usta wy o ROD, al bo -
wiem ona da je nam gwa ran cje sta bil no ści, prze trwa nia 
i in te gra cji. Ży je my z użyt ko wa nia tej zie mi, od dy cha my
nią i czer pie my z tej zie mi ko rzy ści nie tyl ko dla sa mych
sie bie, ale i dla na szych ro dzin.

W ogó le jest to dla nas nie zro zu mia łe i nie lo gicz ne.
Pro szę wy ja śnić, cze mu i ko mu ma słu żyć to Pań stwa wy -
stą pie nie!

Uwa ża my, że jest to czyn ny atak po li tycz ny na na sze
ogro dy, bo w na szym, prze ko na niu jest to ko lej na gra po li -
tycz na i ko lej ny bez za sad ny atak (po da tek rol ny, po da tek
od nie ru cho mo ści), a tym sa mym ko lej na na gon ka na Pol -
ski Zwią zek Dział ko wy. Je ste śmy prze ko na ni, że naj wyż sze
gre mia pań stwo we nie po zwo lą znisz czyć do ro bek i po nad
100 let nią tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Pro si my o usza no wa nie na szych na by tych praw wy ni ka -
ją cych ze sta tu su praw ne go użyt kow ni ków dzia łek.

Nie chce my i nie ocze ku je my żad nych zmian!

Z po wa ża niem
Pre zes ROD 

/-/ Zo fia Zie liń ska 

/-/ 37 pod pi sów dział kow cówWro cław, 19 wrze śnia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „Re ze da” we Wro cła wiu

Kra jo wa Ra da
Pan Eu ge niusz Kon drac ki 
War sza wa

Do ty czy: za kwe stio no wa nia 6 ar ty ku łów usta wy o ROD

Wi ce pre zes ds. Ogro du
/-/ Ro man Ka czor

Wi ce pre zes
/-/ Ma riusz Pi wo war ski -Pi wo war czy

Pre zes 
/-/ Ewa Szaj ne man 

Za Ko mi sję Re wi zyj ną 
/-/ Mie czy sław Mu raw ski 

Za Ko mi sję Roz jem czą
/-/ Fran ci szek Pra łat 

Wro cław, 18 wrze śnia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „Ba rycz” w Żmi gro dzie

STA NO WI SKO
Pol skie go Związ ku Dział kow ców ROD „Ba rycz” w Żmi gro dzie woj. Dol no ślą skie

Do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP

ROD „Ba rycz” w Żmi gro dzie, w imie niu 500 (pięć set)
ro dzin na sze go ogro du w dn. 17 wrze śnia 2010 r., na ze bra -

niu za rzą du, pod ję to uchwa łę nr 16/09/10 r., w spra wie prze -
ciw sta wie nia się ko lej nym za gro że niom usta wy o ro dzin -
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Uczest ni cy szko le nia ze zna jo mo ści prze pi sów usta wy
z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i in -
nych unor mo wań obo wią zu ją cych w Pol skim Związ ku
Dział kow ców, ze bra ni w ośrod ku szko le nia OZ PZD we
Wro cła wiu wy ra ża ją pro test prze ciw ko wnio sko wi I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go z 6 wrze śnia 2010 r. dot. orze cze -
nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie zgod no ści z Kon s-
ty tu cją ca łej usta wy o ROD. Nie wie my co by ło im pul -
sem do te go, że I Pre zes SN roz sze rzył swój pier wot ny
wnio sek z 22 lu te go 2010 r. o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją 6 ar ty ku łów usta wy o ROD.

Nie mie ści się nam w gło wie, dla cze go I Pre zes SN chce
po zba wić bli sko mi lio na dział kow ców od szko do wań za
po nie sio ne na kła dy na wy po sa że nie użyt ko wa nych od kil -
ku po ko leń ogro dów. W po rów na niu do war to ści zie mi
na kła dy dział kow ców nie sta no wią du żej war to ści, aby nie
mo gli ich po nieść ubie ga ją cy się o te re ny po ogród kach
dział ko wych.

Wśród dział kow ców znaj du ją się eme ry to wa ni rad co -
wie praw ni, sę dzio wie, pro ku ra to rzy i in ni przed sta wi cie -
le pra wa. Nie mo gą zro zu mieć, dla cze go w Pol sce chce
się znisz czyć ogro dy dział ko we ist nie ją ce od po nad 
110 lat, a w Koź mi nie Wiel ko pol skim bli sko 200 lat.

Dla cze go w kra jach Unii Eu ro pej skiej ogro dy dział ko -
we ist nie ją bez prze szkód i są do to wa ne przez wła dze pań -

stwo we i sa mo rzą do we tych kra jów.
Z ja kich po wo dów nie tyl ko chce się w Pol sce znisz -

czyć do brze pro spe ru ją ce ogro dy, ale tak że po zba wić tak
du żą gru pę spo łecz ną, uwzględ nia jąc ro dzi ny dział kow -
ców pra wa do ich skrom nej wła sno ści na użyt ko wa nych
ogro dach.

Jak ta kie wnio ski naj wyż sze go w Kra ju Sę dzie go ma ją
się do za pi sów Kon sty tu cji i jak mo gą być po stu lo wa ne
w kra ju de mo kra tycz nym. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie stał i nie stoi na prze -
szko dzie waż nym za da niom zmie rza ją cym do uno wo cze -
śnie nia sie ci dróg, bu do wy au to strad, sta dio nów i in nych
waż nych obiek tów. We Wro cła wiu PZD prze ka zał wie le
ca łych i czę ści ogro dów pod ta kie za mie rze nie.

Nie chce my, aby zli kwi do wa no we Wro cła wiu wszyst -
kie ogro dy i by ten te ren za be to no wać przez po bu do wa nie
apar ta men tow ców, biu row ców, mar ke tów, kosz tem dział -
kow ców i ca łe go spo łe czeń stwa po zba wio ne go te re nów
zie lo nych, któ rych do nie daw na by ło, je śli cho dzi o po -
wierzch nię wię cej niż zaj mu ją par ki w tym mie ście.

Są dzi my, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie ugnie się przed
wnio skiem jed ne go czło wie ka. Nie jest to bo wiem wnio -
sek Zgro ma dze nia Sę dziów SN Izby Kar nej i Cy wil nej
lecz wnio sek czło wie ka, któ re mu wkrót ce koń czy się ka -
den cja na funk cji I Pre ze sa SN.

/-/ 28 pod pi sów uczest ni ków szko le nia

nych ogro dach dział ko wych. Wno sząc za strze że nia aż do
sze ściu za pi sów usta wy o ROD, któ ra pró bu je spa ra li żo -
wać dzia łal ność or ga nów PZD w ogro dach, ode brać pra wa
do sa mo rząd nej dzia łal no ści, nie za leż ność, a naj bar dziej

bul wer su ją ce, ode brać pra wa dział kow ców do wła sno ści
ma jąt ku zgro ma dzo ne go na dział kach i ogro dzie.

Dział kow cy ogro du „Ba rycz” Żmi gród wy ra ża ją pro test
prze ciw ko ta kiej de cy zji. 

Pre zes ROD
/-/ Jan Przy godz ki

Z -ca Pre ze sa ROD
/-/ Edward Do ra bia ła

Se kre tarz ROD
/-/ Hen ryk Świąt nic ki

Żmi gród, 17 wrze śnia 2010 r. 

Uczest ni cy szko le nia ze bra ni we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

do wia do mo ści: Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych: PO, SLD i PSL

PRO TEST

Wro cław, 21 wrze śnia 2010 r.
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My dział kow cy ROD „Za le sie” w El blą gu z nie po ko -
jem śle dzi my woj nę, któ ra to czy się nie ustan nie o li kwi -
da cję ogro dów i wy rzu ce nie nas, a tym sa mym po z-
ba wie nia nas na sze go do rob ku, na szych ra do ści i na sze go
spo ko ju. Wszyst ko co jest na dział ce w za kre sie na sa dzeń,
urzą dzeń i obiek tów w tym al ta ny jest wła sno ścią dział -
kow ca. Ogród nasz po wstał w 1970 r. i nie ustan nie się roz -
ra stał, zmie nia jąc nie użyt ki rol ne na upraw ne ogro dy
dział ko we, któ re obec nie sta no wią miej sca wy po czyn ku
ca łych ro dzin, a zbie ra ne wa rzy wa i owo ce są uzu peł nie -
niem skrom ne go bu dże tu ro dzin ne go.  W chwi li obec nej
ogród nasz li czy 74 dział ki, któ rych użyt kow ni ka mi 

w 70% są eme ry ci i ren ci ści, czy li lu dzie o ni skich do cho -
dach. W okre sie let nim z dzieć mi i wnu ka mi spę dza my
czas na dział kach, po nie waż nie stać nas na wcza sy.

Dro dzy pseu do obroń cy. Daj cie spo kój nam dział kow -
com, któ rzy od po nad 100 lat upra wia ją dział ki i cie szą
się każ dej wio sny z po sia da nia swo ich ma łych po le tek
szczę ścia, na któ rych w ci szy i spo ko ju mo gą od po cząć
od pę dzą cej cy wi li za cji. Dział kow cy na sze go ogro du 
w więk szo ści to oso by star sze, któ re chcą w spo ko ju wy -
po czy wać i do cze kać god nej sta ro ści, a po tem prze ka zać
swo ją krwa wi cę dzie ciom i wnu kom.

Pre zes 
/-/ Ro man Ru tec ki

Człon ko wie ROD „Fan ta zja” sta now czo pro te stu ją
prze ciw ko uzna niu za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP ar ty ku -
łów: 10, 14 ust. 1 i 2, 15 ust. 2, 30 pkt. 1, 31 ust. 1, 2, 3 oraz
31 ust. 4 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 r. (Dz. U. Nr 169, poz.1419 ze zm.)

Prze pi sy wy żej wy mie nio nej usta wy roz strzy ga ją w ca -
ło ści za sa dy funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych i za wie ra ją roz strzy gnię cia, któ re są ko rzyst ne dla
dział kow ców.

Kwe stio no wa nie nie któ rych ar ty ku łów usta wy ja ko nie -
zgod nych z Kon sty tu cją na ru szy po rzą dek praw ny usta -
wy, spo wo du je nie czy tel ność jej prze pi sów oraz pod wa ży
za ufa nie dział kow ców do sta bil no ści pra wa.

Obo wią zu ją ce prze pi sy usta wy ROD chro nią in te re sy
dział kow ców i za spa ka ja ją po trze by wy po czyn ku, re lak -
su, za pew nia ją po wszech ność do stę pu do te re nów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, chro nią wła sność na sa dzeń,
urzą dzeń i drob nych in we sty cji, któ re czy nią użyt kow ni -
cy dzia łek. Stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści nie któ rych
prze pi sów usta wy spo wo du je po czu cie bra ku sta bi li za cji

i bez pie czeń stwa dział kow ców oraz na ru sze nie wła sno ści
urzą dzeń i obiek tów znaj du ją cych się na dział ce użyt kow -
ni ka.

Za zna czyć na le ży, że użyt kow ni cy dzia łek to przede
wszyst kim lu dzie star si, nie peł no spraw ni a tak że wszy scy
ce nią cy so bie spo kój i kon takt z przy ro da - ro dzin ne ogro -
dy dział ko we za spa ka ja ją ich po trze by wy po czyn ku i re -
kre acji.

Wszyst kie zmia ny w obo wią zu ją cym pra wie by ły by
krzyw dzą ce dla użyt kow ni ków dzia łek i na ru szał by ich
pod sta wo we pra wa. 

Wo bec po wyż sze go, wno si my o od rzu ce nie w ca ło ści
wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o uzna -
niu za nie kon sty tu cyj ne wy mie nio nych na wstę pie ar ty -
ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, gdyż
ża den prze pis usta wy nie po zo sta je w sprzecz no ści z Kon -
sty tu cją RP.

Ta kie po czy na nia Pre ze sa Są du Naj wyż sze go są dla nas
nie do za ak cep to wa nia, po nie waż, Pre zes Są du nie po wi -
nien pod wa żać prze pi sów usta wy, któ rą usta no wił Sejm RP.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Za rzą du
/-/ Jan Piór kow ski

Dział kow cy ROD „Fan ta zja” we Wro cła wiu

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa 

STA NO WI SKO
Dział kow ców ROD „Fan ta zja”

Dział kow cy ROD „Za le sie” w El blą gu

Pierw szey Pre ze s 
Są du Naj wyż sze go 
War sza wa

El bląg, 14 wrze śnia 2010 r.
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Dział kow cy i ich ro dzi ny z Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go „Hut nik” w Ko ni nie ze bra ni w dniu 18 wrze śnia
2010 ro ku na uro czy sto ściach „Dnia Dział kow ca 2010”
sta now czo i ostro pro te stu ją prze ciw ko pra com pro wa dzo -
nym nad wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go z dnia 22 lu te go 2010 ro ku o stwier dze nie nie -
waż no ści 6 pod sta wo wych za pi sów usta wy z 2005 ro ku 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych oraz są zbul wer so -
wa ni i obu rze ni wy stą pie niem z dnia 6 wrze śnia 2010 ro -
ku o stwier dze nie nie waż no ści z Kon sty tu cją RP ca łej
usta wy. Je ste śmy obu rze ni tym bar dziej, że to Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go, któ ry stoi na stra ży prze strze -

ga nia pra wa, wy stę pu je do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o ode bra nie dział kow com ich praw na by tych przez dzie -
się cio le cia. 

Dział kow cy to w więk szo ści eme ry ci i ren ci ści, któ rzy
wła sny mi rę ko ma do pro wa dzi li otrzy ma ne grun ty, 
w więk szo ści nie użyt ki, do pięk nych te re nów zie lo nych,
któ re sta no wią płu ca miast, i są miej scem ich wy po czyn -
ku po wie lu la tach pra cy.

Ode bra nie im pod sta wo wych praw za war tych w sze ściu
za pi sach usta wy jest po gwał ce niem praw na by tych oraz
pró bą ode bra nia im do rob ku nie kie dy ca łe go ży cia. Do -
ma ga my się od rzu ce nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Przed -
świt” we Wro cła wiu ul. Avi cen ny 50 wno szą sta now czy
pro test w spra wie zło żo ne go przez Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go RP wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
nie któ rych prze pi sów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych. W spo sób nie za prze czal ny w ostat nich la -
tach przy roż nych oka zjach po dej mo wa ne by ły pró by roz -
bi cia or ga ni za cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i prze -
ję cia te re nów ogro dów dział ko wych, użyt ko wa nych wła -
śnie przez nie za moż nych oby wa te li. Obec ny, ko lej ny już
atak na PZD tym ra zem ze wspar ciem Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go świad czy o praw dzi wie nisz czy ciel skich za mia -
rach wo bec dział kow ców.

Pra gnie my pod jąć dzia ła nia w ce lu obro ny za kwe stio no -
wa nych prze pi sów, po nie waż uwa ża my, że zło żo ny wnio -
sek ma zna mio na dzia łań po li tycz nych. My dłu go let ni
człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców ma my mo -
ral ne pra wo bro nić swych praw przy na leż no ści do Związ -
ku. Uwa ża my, że struk tu ry związ ko we to słu żeb na ro la
wo bec dział kow ców, two rzą ca spo iwo jed no li to ści idei ru -
chu dział ko we go.

Zwią zek to so li dar ność dział ko wa wo bec nie mo cy, nie -
po rad no ści ogro dów, wo bec za wi ło ści pra wa, po moc 
w roz wo ju in fra struk tu ry ogro do wej, szko le nia i na uka
wpro wa dza ją ca do pol skich ogro dów dział ko wych eu ro -
pej skie stan dar dy upraw. Zo staw cie dział kow ców i na sze
ogro dy w spo ko ju! Usza nuj cie na szą wo lę i wo lę Wa szych
po przed ni ków.

To już przed wo jen ny Sejm wy peł nia jąc słu żeb ną wo lę
naj uboż szych ro dzin w Pol sce ob da rzył dział kow ców
przy wi le jem za mie nia nia ugo rów, wy ro bisk, i in nych nie -
użyt ków w upraw ne po let ka da ją ce zdro wą żyw ność, ci -
szę i spo kój wśród zie le ni. Ogro dy dział ko we, szcze gól nie
te w aglo me ra cjach miast, to oa za zie le ni, od dech dla blo -
ko wisk, to „gąb ka” dla ulew nych desz czy, to re zer wu ar
tle nu. Nie któ rzy wi dzą w ogro dach tyl ko za mro żo ną go -
tów kę – ileż to moż na by wy cią gnąć za 1 m grun tu, ta kie
wła śnie jest spoj rze nie na isto tę ogrod nic twa dział ko we go.
Niech pol skie ogro dy po zo sta ną wol ne od po li ty ki a Zwią -
zek Dział kow ców niech po zo sta nie w nie zmie nio nej for -
mie. Nam człon kom te go związ ku to od po wia da.

/-/ 32 pod pi sy dział kow ców

Pre zes ROD
/-/ An to ni Fy da

Dział kow cy ROD „Przed świt” we Wro cła wiu

Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
Mar szał ko wie Se na tu RP
Mar szał ko wie Sej mu RP

Wro cław, 15 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Hut nik” w Ko ni nie

Try bu nał Kon sty tu cyj ny
War sza wa

PRO TEST
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Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we w Or ne cie pod na zwą
„Pod Bo rem” pro te stu ją o ja kich kol wiek zmia nach o ogro -
dach dział ko wych. Do tych czas by ło wszyst ko zgod nie 
z Kon sty tu cją. Na raz za czę to ma ni pu lo wać, że pew ne za -
pi sy są nie zgod ne z pra wem i Kon sty tu cją. Grun ty, któ re
by ły prze ka zy wa ne na ro dzin ne ogro dy dział ko we, by ły
to ugo ry i nie użyt ki, w któ re na by wa ją cy dział ko wi cze
mu sie li wło żyć wie le wy sił ku i pra cy, a nie rzad ko pra co -
wa ły ca łe ro dzi ny że by do pro wa dzić do sta nu ta kie go jak
obec nie, w ca łym kra ju. Rów nież wie le na sa dzeń drzew 
i krze wów owo co wych oraz ozdob nych, by ły to nie ma łe

pie nią dze. Wy bu do wa nie al tan, oczek wod nych, za kup ro -
ślin no ści wod nej, ry bek ko lo ro wych. Dla ty się cy ro dzin
w ca łym kra ju, jest to je dy ny spo sób wy po czyn ku. Wie le
dział ko wi czów jest już w po de szłym wie ku i te raz ra dość
spę dza nia mi łe go cza su na dział ce, chce się im za brać, czy
o to cho dzi, czy ko muś za le ży na tym że by jak naj prę dzej
ze szli z ziem skie go świa ta. Ape lu je my o ludz kie trak to -
wa nie dział ko wi czów, prze cież oni są po la ka mi i miesz ka -
ją w de mo kra tycz nym kra ju, któ ry na zy wa się Pol ska. Nie
za bie raj cie im tej przy jem no ści.

Pre zes
/-/ Ja nusz Iwasz kie wicz

wnio sków skie ro wa nych przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go i po zo sta wie nie do tych cza so wej do brej

usta wy o ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku w nie zmie -
nio nym kształ cie.

Pre zes ROD
/-/ mgr Piotr Krzy ża nek

/-/ 37 pod pi sów

Dział kow cy ROD „Pod Bo rem” w Or ne cie

PRO TEST

Or ne ta, 1 wrze śnia 2010 r.

Człon ko wie ROD „Wi chro wa” w Po zna niu

PRO TEST
Człon ków ROD „Wi chro wa” w Po zna niu

My dział kow cy pro te stu je my prze ciw ko pró bom wszel -
kich dzia łań, ma ją cych na ce lu li kwi da cję PZD lub ogra -
ni cze nie je go praw i obo wiąz ków. Uwa ża my, że za s-
kar że nie prze pi sów usta wy o ROD jest bez za sad ne. Żą -
da my do pusz cze nia PZD do udzia łu w po stę po wa niach

przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w cha rak te rze stro ny.
Na sze ogro dy są miej scem wy po czyn ku, zdro wia fi zycz -
ne go i psy chicz ne go i po mo cy w skrom nym bu dże cie wie -
lu pol skich ro dzin.

/-/ 33 pod pi sy

Dział kow cy ROD „Źró dło Zdro wia” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw czo -Wy bor cze go ROD „Źró dło Zdro wia”

we Wro cła wiu

My dział kow cy, człon ko wie PZD w ROD „Źró dło
Zdro wia” we Wro cła wiu, w dniu 24 kwiet nia 2010 r. na
Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czo -Wy bor czym ze zdzi -
wie niem i nie po ko jem przy ję li śmy wy stą pie nie Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP, Pa na prof. dr hab.

Le cha Gar doc kie go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar -
ty ku łów na szej Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Stwier dza my, że wnio sek ten to ko lej na i do te go zbęd -
na pró ba zmie rza ją ca do zmia ny usta wy o ROD oraz po -
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Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „22 lip -
ca” w Ostro wie Wiel ko pol skim pro te stu ją prze ciw ko dzia -
ła niom Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zmie rza-
ją cym do unie waż nie nia Usta wy z 2005 ro ku o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych a tym sa mym do li kwi da cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce (wy stą pie nie Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go z dnia 6 wrze śnia 2010 ro ku o stwier -
dze nie nie waż no ści z Kon sty tu cją RP ca łej usta wy).

Je ste śmy zbul wer so wa ni tym bar dziej, że to Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go, któ ry stoi na stra ży prze strze -
ga nia pra wa, wy stę pu je do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o
po zba wie nie dział kow ców ich praw na by tych przez dzie -
się cio le cia. Dział kow cy to w więk szo ści eme ry ci, ren ci ści,
pra cow ni cy jed no stek bu dże to wych i ostat nio w du żej
mie rze bez ro bot ni, któ rzy w prze szło ści cięż ką i mo zol ną
pra cą prze kształ ci li nie użyt ki (wy sy pi ska śmie ci, te re ny

za ba gnio ne, te re ny po ce giel nia ne, po ko pal nia ne) w pięk -
ne te re ny zie lo ne, sta no wią ce płu ca miast i miej sca do wy -
po czyn ku po wie lu la tach pra cy. Na le ży tu przy po mnieć,
że oprócz du że go na kła du pra cy dział kow cy w two rze niu
swo ich te re nów zie lo nych wnie śli du że na kła dy fi nan so -
we, któ re nie jed no krot nie zna czą co umniej sza ły skrom ne
bu dże ty ro dzin ne.

Stwier dze nie nie waż no ści dział ko wej usta wy po gwał ci
pra wa na by te oraz od bie rze dział kow com do ro bek nie kie -
dy ca łe go ży cia.

W kon klu zji do ma ga my się od rzu ce nia przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny wnio sków skie ro wa nych przez Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go i po zo sta wie nie usta wy z 2005 ro ku o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w do tych cza so wym
kształ cie.

/-/ 32 pod pi sy dział kow ców

zba wie nie nas upraw nień ja kie gwa ran tu je ona człon ko wi
ROD - dział kow com.

Po twier dza my sta no wi sko, że PZD bę dą cy sa mo dziel ną,
sa mo rząd ną i po za rzą do wą or ga ni za cją gwa ran tu je ist nie -
nie i za pew nia wła ści wy roz wój ogrod nic twa dział ko we -
go w kra ju. 

Ta kie dzia ła nia, to szu ka nie od kil ku na stu lat spo so bu
przez róż ne si ły bar dzo nie przy chyl ne dział kow com pol -
skim, by „wy drzeć” grun ty bę dą ce w wie czy stym użyt ko -
wa niu przez PZD bez od szko do wa nia i te re nów za stęp-
czych, by w tym eta pie dzia łań pod wa żyć na szą usta wę 

o ROD z 2005 r., a póź niej kon se kwent nie ją unie waż nić
i wresz cie zli kwi do wać PZD i je go struk tu ry, a tym sa -
mym otwo rzyć so bie dro gę do swo bod ne go dys po no wa -
nia ty mi te re na mi.

Na to się nie go dzi my i sta now czo się te mu sprze ci wia -
my. Nie po zwo li my na znisz cze nie mi lio no wej spo łecz -
nej or ga ni za cji i znisz cze nie do rob ku ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce ist nie ją ce go od po nad 100 lat. Bę -
dzie my wspie rać dzia ła nia na szych or ga nów przed sta wi -
ciel skich.

Z po wa ża niem 

Pre zes ROD
/-/ Paw lak Wie sław

PRO TEST

STANOWISKO

Wro cław, 28 kwiet nia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „22 lip ca” w Ostro wie Wiel ko pol skim

Ostrów Wlkp., 24 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD im. M. Re ja w Gdy ni

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Mi -
ko ła ja Re ja w Gdy ni z nie po ko jem przy ję li do wia do mo -
ści ko lej ne wy stą pie nie Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z wnio skiem
o za skar że nie Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku ja -
ko nie zgod nej z Kon sty tu cją RP.

Sta no wi sko Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
kwe stio nu ją ce tym ra zem ca łą Usta wę o ROD uzna je my
ja ko dzia ła nie prze ciw ko dział kow com i Pol skie mu
Związ ku Dział kow ców oraz zmie rza ją ce do po zba wie nia
nas usta wo wych i kon sty tu cyj nych praw słusz nie na by -
tych.
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Nie ro zu mie my jak or gan Pań stwa mo że w spo sób jaw -
ny za miast an ga żo wać się w spra wy te go wy ma ga ją ce, po -
dej mu je się roz wią zy wać spra wy daw no już roz wią za ne w
Usta wie o ROD z 8 lip ca 2005 r. po wszech nie ak cep to -
wa nej przez użyt kow ni ków dzia łek w Ro dzin nych Ogro -
dach.

Ko lej ne sta no wi sko Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go uzna je my ja ko nie zgod ne, je ste śmy te mu zde cy do -
wa nie prze ciw ni, bo jest to ce lo we dzia ła nie zmie rza ją ce
do po zba wie nia nas praw na by tych dzię ki któ rym roz wi -
ja się i funk cjo nu je ogrod nic two dział ko we.

Na sze sta no wi sko w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych po twier dzo ne pod pi sa mi dział kow ców w
ilo ści 274 kie ru je my do:

– Mar szał ka Sej mu RP Pa na G. Sche ty ny,
– Mar szał ka Se na tu Pa na B. Bo ru se wi cza,
– Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go Le wi ca Pa na G. Na pie ral skie go,
– Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go PSL pa na S. Że li chow skie go,
– Pre ze sa KR PZD pa na E. Kon drac kie go, 
– Pre ze sa OZ w Gdań sku Pa na Cz. Smo czyń skie go. 

Pre zes Za rzą du
/-/ Jan Da wi do wicz

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Ed mund Ko mo siń ski

/-/ 274 pod pi sów dział kow ców

Gdy nia, 25 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD im. K. Mar cin kow skie go w Po zna niu

APEL
Uczest ni ków Wal ne go Nad zwy czaj ne go Ze bra nia ROD im. Ka ro la Mar cin kow skie go 

w Po zna niu (rok za ło że nia 1907)

W imie niu dział kow ców uczest ni czą cych w Ze bra niu
Nad zwy czaj nym w dniu 2 paź dzier ni ka 2010 ro ku zwra -
ca my się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry bę dzie roz -
pa try wał ca łą Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział-
ko wych o do głęb ne zro zu mie nie idei ogrod nic twa dział -
ko we go i po sta no wie nie tak, aby dział kow cy mo gli spo -
koj nie wresz cie spać.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go za skar ża jąc na szą
Usta wę (z tru dem wy wal czo ną w Par la men cie w 2005 ro -
ku) pod wa ża ra cjo nal ność funk cjo no wa nia Ogro dów.

Jest nam bar dzo przy kro z te go po wo du, bo tak na praw -
dę je ste śmy dum ni z te go, że nasz Ogród po sia da po nad

100-let nią tra dy cję i z po ko le nia na po ko le nie prze ka zu je -
my umi ło wa nie skraw ka zie mi.

Róż ne sys te my po li tycz ne przed II woj ną świa to wą i po
woj nie, oraz rzą dzą ce opcje nie ne go wa ły ist nie nia Ogrod -
nic twa Dział ko we go a wręcz prze ciw nie w róż ny spo sób
wspie ra ły je go roz wój upa tru jąc w nim w szcze gól no ści
for mę po mo cy so cjal nej dla tych, któ rzy jej ocze ki wa li.
Czę sto nie stać nas na wcza sy w kra ju, a co do pie ro za
gra ni cą, więc dział ka to jest nasz ma ły świat, i re ali za cja
jed nej z form sa mo rząd no ści.

Po kła da jąc uf ność w po zy tyw ne roz pa trze nie spra wy dla
dział kow ców po zo sta je my z sza cun kiem.

Pre zes Za rzą du
/-/ Kry sty na Sta cho wiak

Po znań, 2 paź dzier ni ka 2010 r.

Dział kow cy ROD „Bar to sze wo” z Tar no wa

Z za że no wa niem i obu rze niem przyj mu je my ko lej ną
awan tu rę po li tycz ną wo kół Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych dla te go, że roz po czął tę awan tu rę I Pre zes Są du

Naj wyż sze go wnio skiem do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
o uzna nie za nie zgod ną z Kon sty tu cją Usta wy o ogro dach
dział ko wych. Za cho dzi py ta nie, dla cze go Pan Pro fe sor
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Lech Gar doc ki tak wy słu gu je się po li ty kom lub od wrot nie
- dla cze go po li ty cy wy słu gu ją się I Pre ze sem Są du Naj -
wyż sze go. Czy Pan pro fe sor Gar doc ki za ła twia so bie u
po li ty ków na stęp ną ka den cję czy do brą pra cę po za koń -
cze niu ka den cji. Na te py ta nie niech każ dy od po wie we
wła snym su mie niu. Cie ka wa by ła by tak że in for ma cja ile
po dob nych spraw i wnio sków z urzę du wniósł do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go I Pre zes Są du Naj wyż sze go w okre -
sie swo jej ka den cji.

I jesz cze jed no waż ne spo strze że nie. Pier wot nie I Pre zes
SN za ne go wał kil ka punk tów Usta wy. Na sku tek pro te -
stów dział ko wi czów po sta no wił się ze mścić i ne gu je ca łą
Usta wę. Czy ta ki cha rak ter oso bi sty – mści wość – po win -
na ce cho wać sę dzie go? A do dat ko wo I Pre ze sa SN. Po -
pie ra my wszyst kie zmia ny w funk cjo no wa niu Ro dzin -

nych Ogro dów Dział ko wych oraz PZD, ale ta kie, któ re
przy nio są wy mier ne ko rzy ści dział ko wi czom, usta bi li zu -
ją ich sy tu ację, i po zwo lą na spo koj ne użyt ko wa nie swo -
ich dzia łek. W wy wo ła nej dys ku sji o tych spra wach się
nie mó wi.

Kwin te sen cję pro ble mu cel nie na świe tla ar ty kuł w SU -
PER expre sie z dnia 23 wrze śnia 2010 r. pod ty tu łem „Po -
li ty cy chcą zli kwi do wać ogród ki dział ko we”. Po dzie la my
po gląd z ar ty ku łu, że los dział ko wi czów jest w rę kach Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Dzię ku je my za ten ar ty kuł.

Wie rzy my w mą drość i wraż li wość Sę dziów TK. Je ste -
śmy pew ni, że nie po zwo lą skrzyw dzić mi lio na Po la ków
w więk szo ści eme ry tów i ren ci stów i po zwo lą im cie szyć
się z ży cia na „swo ich uko cha nych” dział kach, o to pro si -
my i wie rzy my, że tak bę dzie.

Z upo waż nie nia 

Pre zes 
/-/ Ma rian Am bro sie wicz

Wi ce pre zes
/-/ Adam Wój cik

Se kre tarz
/-/ Cze sła wa Sto pa

/-/ 81 pod pi sów dział kow ców
Bar to sze wo, 24 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „XX -le cia Lot nic twa Mor skie go” w Sie mi ro wi cach

UCHWA ŁA
Użyt kow ni ków ROD „XX -le cia Lot nic twa Mor skie go” w Sie mi ro wi cach i za pro szo nych go ści po -

wia tu lę bor skie go ze bra nych na ob cho dach Dnia Dział kow ca
w dniu 21 sierp nia 2010 r.

1. Zwra ca my się do Pre zy den ta RP, Mar szał ków Sej mu
i Se na tu a tak że do człon ków Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
RP o prze ciw dzia ła nie po wta rza ją cym się od lat pró bom
zde le ga li zo wa nia Pol skie go Związ ku Dział ko we go 
i struk tur Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

2. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy jest dla wie lu ro dzin je -
dy ną for mą spo koj ne go re lak su i od po czyn ku. Sta no wi in -
te gral ną cześć gmi ny jed no cze śnie do da je uro ku oraz
jed no czy miesz kań ców do wspól nych dzia łań na rzecz
swo je go śro do wi ska.

3. Od po nad czte rech lat cy klicz nie zbie ra ne są pod pi sy
miesz kań ców oraz użyt kow ni ków ogro du w związ ku 
z po dej mo wa ny mi dzia ła nia mi przez nie któ re par tie po li -
tycz ne a ostat nio na wet śro do wi ska praw ni cze ma ją ce na
ce lu li kwi da cje PZD.

4. Pol ski Zwią zek Dział ko wy dzię ki spraw dzo nym
struk tu rą or ga ni za cyj nym umoż li wia ko rzy sta nie z do bro -
dziejstw upra wia nia ma łe go skraw ka zie mi przez oso by 
o róż nym sta tu cie ma te rial nym. Dla ogrom nej rze szy eme -
ry tów ren ci stów jest to je dy na moż li wość czyn ne go wy po -

czyn ku a tak że po zy ska nia do dat ko wych pro duk tów nie -
zbęd nych dla pod re pe ro wa nia skrom nych upo sa żeń. Jest
rów nież du ża gru pa mło dych użyt kow ni ków ogro du, któ -
ra rów nież ma moż li wość stwo rze nia so bie miej sca od po -
czyn ku i po zna nie pięk na i sma ku dział ko wych upraw.

5. Ra cjo nal na go spo dar ka skrom ny mi środ ka mi po cho -
dzą cy mi ze skła dek człon kow skich umoż li wia cią głą mo -
der ni za cje i po pra wę funk cjo nal no ści oraz pięk na ogro dów
bez do dat ko we go ob cią ża nia ni mi użyt kow ni ków.

6. Dzię ki czy tel nym i de mo kra tycz nym opar tym na Pra -
wie Dział ko wym wy bo rom władz Związ ku i ROD wszy -
scy użyt kow ni cy ogro du ma ją wpływ oraz kon tro lę nad
spo so bem za rzą dza nia ma jąt kiem oraz dzia łal no ścią ogro -
dów.

7. Py ta my, więc ko mu to prze szka dza w czy im in te re sie
wy stę pu ją ko lej ni ad wer sa rze, czy nie moż na raz na za -
wsze po zo sta wić to, co jest już spraw dzo ne od cza sów
mię dzy wo jen nych?

8. Czy użyt kow ni cy ogro dów ma ją cią gle zbie rać pod -
pi sy i kie ro wać ko lej ne pro te sty?
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9. Ze bra ni w dniu dzi siej szym przyj mu ją chwa lę jed no -
myśl nie po twier dza jąc ja swo imi pod pi sa mi w prze ko na -
niu, że tym ra zem spo tka się ona z na le ży tym przy ję ciem

i kon kret ny mi de cy zja mi, któ re prze kre ślą dal sze za ku sy
na na sze struk tu ry or ga ni za cyj ne.

Pre zes
/-/ Je rzy Bań ka

/-/ 78 pod pi sów dział kow ców

Dział kow cy ROD „Zdro wie” w Ka mien nej Gó rze

Dział kow cy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Zdro -
wie” w Ka mien nej Gó rze zgro ma dze ni w dniu 4 wrze śnia
2010 r. na Ogro do wym Dniu Dział kow ca zwra ca ją się do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio sku I Pre -

ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją Rzecz po spo li tej Pol skiej 6 prze pi sów usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

/-/ 44 pod pi sy dział kow ców
Ka mien na Gó ra, 4 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Ty siąc le cie” w Czę sto cho wie

APEL
Dział kow ców ROD „Ty siąc le cie” w Czę sto cho wie

W ro ku 2010 we wrze śniu, jak co ro ku ob cho dzi my
świę to plo nów – do żyn ki. W ro ku bie żą cym z po wo du po -
wo dzi ja ka do tknę ła nasz kraj i rów nież wie le ogro dów
by ło to świę to prze peł nio ne tro ską o po wo dzian. Na si
dział kow cy so li da ry zu ją się z po krzyw dzo ny mi w po wo -
dzi, ro zu mie jąc tra ge dią ja ką ich do tknę ła, ak tyw nie włą -
czy li się w nie sie nie po mo cy.

Dru gim po wo dem do smut ku jest ko lej ny atak na usta -
wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy sto so wa nych
przez Pa na prof. dr hab. Le cha Gar doc kie go. My dział -
kow cy o tak ni skich eme ry tu rach czy ren tach, wie lu bez -

ro bot nych oba wia my się, że w wy ni ku dzia łań Pa na Pro -
fe so ra stra ci my to, na co pra co wa li śmy wie le lat. Dzię ki
dział kom nie je ste śmy dzi siaj w do mach star ców, do mach
opie ki, ma my, gdzie się po dziać. Ruch na dział ce, wa ka -
cje z wnu ka mi na dział ce to na sze do bro, nasz spo kój i po -
czu cie, że je ste śmy po trzeb ni. Ape lu je my do Pa na Pre ze sa
o to, by śmy mo gli spo koj nie da lej cie szyć się dział ka mi,
moż li wo ścią prze ka za nia te go co na sze, na szym dzie ciom
i wnu kom.

Ape lu je my o od rzu ce nie za skar że nia P. prof. dr hab. Le -
cha Gar doc kie go.

Pre zes ROD
/-/ Sta ni sław Ju cha

Czę sto cho wa, 17 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Wspól no ta” w Gnieź nie

STA NO WI SKO
ROD „Wspól no ta” w Gnieź nie

w spra wie sprze ci wu do zło żo ne go wnio sku przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP 
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP prze pi sów o ROD

My Dział kow cy ROD „Wspól no ta” w Gnieź nie wno si -
my o od rzu ce nie wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP prze pi sów o ROD. Uwa ża my, iż ar gu -

men ta cja przed sta wio na we wnio sku jest błęd na i sta no wi
za gro że nie dla by tu dział ko wi czów. Nad mie nia my, iż wie -
lo po ko le nio wy wkład dział ko wi czów na rzecz ogro dów
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jest nie współ mier ny do po sia da nia, po nie waż wła sny mi
si ła mi bu do wa li śmy i sta wia li śmy al ta ny, świe tli ce wraz 
z wszel ki mi me dia mi a tak że drze wo sta nem. Po zba wie -
nie nas te go wszyst kie go jest nie tyl ko nie mo ral ne, ale
rów nież sprzecz ne z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go.
Dział ki to obec nie na sza je dy na ra dość ży cia, ja ka nam

po zo sta ła da ją ca nam moż li wość czyn ne go wy po czyn ku 
i ko rzy sta nia z wła snych plo nów w szcze gól no ści zna czą -
ca po moc przy na szych skrom nych eme ry tu rach.

W związ ku z po wyż szym wno si my o po zo sta wie nie
usta wy o ROD w do tych cza so wym kształ cie.

Pre zes
/-/ Hen ryk Bu ja now ski

Gnie zno, 5 wrze śnia 2010 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych i Księ go wych ROD z okrę gu War miń sko Ma zur skie go
PZD w Olsz ty nie

APEL
Prze wod ni czą cych Ko mi sji Re wi zyj nych i Księ go wych ROD 

Okrę gu War miń sko -Ma zur skie go PZD w Olsz ty nie

Z wiel kim za sko cze niem i nie do wie rza nie przy ję li śmy
wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, z któ -
rym zo sta li śmy za po zna ni pod czas na ra dy szko le nio wej,
któ ry zło żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go skar żą cy
sześć a ostat nio ca łą usta wę o ROD.

Za sko cze nie wzbu dza fakt, że usta wa ta prze szła ca łą
ścież kę le gi sla cyj ną i ba da na by ła już w Try bu na le Kon -
sty tu cyj nym. Prze cież od jej uchwa le nia mi nę ło już 5 lat.
Za py tać mo że my - gdzie był wte dy Pierw szy Pre zes Są -
du. Za dzi wia ją ce jest rów nież to, że to ta ki au to ry tet, któ -
ry po wi nien stać na stra ży pra wa.

Dla nas cel jest przej rzy sty i ste ro wa ny. Cho dzi o roz bi -
cie Związ ku, wy go nie nie z ogro dów dział kow ców a grun -
ty sprze dać na ce le ko mer cyj ne. Prze cież już od po nad 
20 lat pró bu je się róż ny mi spo so ba mi to uczy nić. Przy kła -
dów na to jest wie le. W śro do wi sku na szych dział kow ców

jest po wszech ne obu rze nie i nie za do wo le nie. Prze cież na -
sza usta wa o ROD jest do bra, chro ni na sze pra wa i za pew -
nia spo koj ne upra wia nie dział ki. W obro nie jej pod pi sa ło
się ok. 620 tys. dział kow ców. Jak Pierw szy Pre zes Są du
mo że uwa żać, że wszyst kie pra wa są sprzecz ne z Kon sty -
tu cją i po win ny być uchy lo ne. Gdy by tak by ło to dział -
kow cy za mie ni li by się w dzi kich lo ka to rów i nie róż ni li by
się ni czym od bez dom nych i bez ro bot nych. Jak moż na
ogra bić dział kow ców z praw słusz nie na by tych łącz nie 
z wła sno ścią ma jąt ku dla dział kach.

Dla nas ze bra nych na tej na ra dzie i dział kow ców z na -
szych ogro dów jest to nie wy obra żal ne i obu rza ją ce po stę -
po wa nie ad re sa ta wnio sku. Wal czy li śmy już ty le lat 
w obro nie na szej usta wy i wszel ki mi me to da mi bę dzie my
jej bro nić, bo ona wła ści wie za bez pie cza in te re sy naj uboż -
szej gru py spo łe czeń stwa.

/-/ 152 pod pi sy
Olsz tyn, 2 paź dzier ni ka 2010 r.

Dział kow cy ROD „Pre dom -Ter met” w Świe bo dzi cach

RE ZO LU CJA

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pre -
dom -Ter met” w Świe bo dzi cach ze bra ni na ob cho dach
Dnia Dział kow ca wno szą o od rzu ce nie wnio sku Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją RP nie któ rych prze pi sów Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, bo wiem wnio sek

ten do pro wa dzi do li kwi da cji ogro dów dział ko wych. Jed -
no cze śnie dział kow cy „Pre dom -Ter met” w Świe bo dzi -
cach udzie la ją peł ne go po par cia dla Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 2005 ro ku, dzię ki któ rej funk -
cjo nu ją i ist nie ją ogro dy dział ko we.

/-/ 32 pod pi sy
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Ni żej pod pi sa ni człon ko wie i sym pa ty cy Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Przy szłość” w Strze li nie, uczest -
ni cy ju bi le uszo we go spo tka nia z oka zji 65 rocz ni cy dzia -
łal no ści ogro du. W dniu zor ga ni zo wa ne go „Dnia Dział-
kow ca” 18 wrze śnia 2010 ro ku, po wy słu cha niu in for ma -
cji o ak tyw nej sy tu acji w kra ju, po wsta łej wo kół ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, oświad -
cza jąc co na stę pu je:

Z nie po ko jem ocze ku je my za po wie dzia ne go ter mi nu
po sie dze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry ma roz pa -
trzyć wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Le -
cha Gro dec kie go, kwe stio nu ją ce go zgod ność z Kon sty-
tu cją sze ściu za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Z obu rze niem przyj mu je my fakt, ze tak wy so ka oso bi -
stość pań stwo wa zdo by ła się na czyn wo bec mi lio na dział -
ko wi czów, któ ry mo że wy rzą dzić ol brzy mie szko dy
spo łecz no ści dział ko wi czów, lu dziom dla któ rych skra -
wek upra wia nej zie mi jest ży cio wo waż ny, ze do łą czył do
gro na po li ty ków, któ rzy od wie lu lat pró bu ją za kwe stio no -

wać waż ność usta wy. Nie zga dza my się z ty mi za rzu ta mi,
gdyż są bez pod staw ne. Stwier dza my, że usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lipca 2005 ro ku,
spraw dza się w funk cjo no wa niu ogro dów. Bę dzie my jej
bro nić, gdyż do brze słu ży dział kow com i ogro dom.

Wspie ra my w ca łej peł ni, ar gu men ty za war te w dzie siąt -
kach pro te stów po dej mo wa nych w Pol sce przez dział kow -
ców oraz po dej mo wa ne dzia ła nia przez Kra jo wa Ra dę PZD
w War sza wie oraz Okrę go wy Za rząd we Wro cła wiu.

Po zo sta je my w na dziei, że wśród gro na osób sta no wią -
cych Try bu nał Kon sty tu cyj ny znaj dzie się ty lu Sę dziów,
któ rzy nie po zwo lą zni we czyć po nad stu let ni do ro bek spo -
łecz ne go ru chu dział ko we go, któ re go kon ty nu ato rem jest
Pol ski Zwią zek Dział ko wi czów oraz pra ce kil ku po ko leń,
jak w na szym wy pad ku, człon ków ogro dów po zy ska nych
i za go spo da ro wa nych przez 65 lat, usza nu ją nasz trud 
i pra wa na by te wy ni ka ją ce z usta wy.

Zwra ca my się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od da -
le nie wnio sku Pierw sze go Są du Naj wyż sze go i po zo sta -
wie nie za pi sów usta wy w do tych cza so wym kształ cie.

/-/ 19 pod pi sów dział kow ców

Dział kow cy ROD „Przy szłość” w Strze li nie
Dr Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
War sza wa

Strze lin, 18 sierp nia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „Jed ność” w Nie kło ni cach

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go 
Lech Gar doc ki
War sza wa

Z nie po ko jem przyj mu je my ko lej ny krok wsz czy na nia
za ma chu na sa mo rząd ność dział ko wą przez ko lej ne ugru -
po wa nie po li tycz ne trzy ma ją ce wła dzę w RP. Wcze śniej to
by ła Unia Wol no ści, póź niej PiS a obec nie PO rę ka mi
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skar ży do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go 7-m za pi sów do ty czą cych pod sta -
wo wych praw dział kow ców, za gwa ran to wa nych w Usta-
wie o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Od wie lu lat stra szy się nas po zba wie niem dzia łek po -
przez wy własz cze nie nie do koń ca ja sne i czy tel ne, li kwi -
da cją sa mo rząd no ści dział ko wej po przez li kwi da cje
PZD -or ga ni za cji ma so wej i na ty le sil nej, że chro ni po nad
stu let ni do ro bek ru chu dział ko we go.

Oczy wi ście, ła twiej zli kwi do wać po je dyn czy ogród 
i sprze dać na ce le ko mer cyj ne a ni że li or ga ni za cje PZD
zrze sza ją cą 1 mi lion człon ków i 5 000 ogro dów. PZD sku -
tecz nie za bez pie cza pra wa dział kow ców i ich ogro dy. Po -
zo staw cie prze pis, któ ry za pew nia dział kow com wła sność
wszyst kich na sa dzeń i urzą dzeń trwa le zwią za nych z dział -

ką. Usta wa o ROD gwa ran tu je dział kow com pra wo do
dział ki, wła sno ści na nie sień, zwol nie nia po dat ko we oraz
pra wo do od szko do wa nia i dział ki za mien nej w ra zie li kwi -
da cji. W/w wy stą pie nie Pre ze sa jest na stęp nym ata kiem 
w ostat nich la tach na ogrod nic two dział ko we i dzia ła niem
zmie rza ją cym do ode bra nia pol skim dział kow com moc nej
usta wy i zor ga ni zo wa ne go sil ne go sa mo rzą du, sto ją ce go na
stra ży praw przy zna nych śro do wi sku dział ko we mu.

Od za ra nia wła dze te re no we prze ka zy wa ły te re ny pu -
blicz ne pod ogro dy. Uchy le nie te go prze pi su to ko niec
roz wo ju ru chu dział ko we go.

Nie uchy laj cie prze pi sów dział kow com pra wa do dział -
ki, któ rzy są praw ny mi użyt kow ni ka mi grun tu, ko rzy sta -
ją cych z ochro ny są do wej. Nie chce my być dzi ki mi
lo ka to ra mi, któ rych moż na wy eks mi to wać.

Sa mo rząd ogro du był ini cja to rem za go spo da ro wa nie
ogro du, on in we stu je i on ma pra wo de cy do wa nia przy -
dzia łu dział ki. Nie urzęd ni cy gmin ni. Zmia na art. 31 Usta -
wy, ustęp 1–3 jest pró bą ubez wła sno wol nie nia i po zba-
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wie nia dział kow ców wpły wu na spra wy ogro du. Au to ma -
tyzm przej mo wa nia dział ki po zmar łym był by krzyw dzą -
cy dla osób bli skich, ko rzy sta ją cych z nim z dział ki.
Obec ne prze pi sy związ ko we po zwa la ją dział ko wi czo wi
na pi sem ne wska za nie na stęp cy na wy pa dek śmier ci.
Przej mo wa nie dzia łek jest dzi siaj płyn ne, bez ko niecz no -
ści ocze ki wa nia na sąd orze ka ją cy o spad ku. 

Więc, po co ta zmia na?
Ze bra ni na ogro do wej uro czy sto ści Świę ta Dział kow ca

2010 ko lej ny raz ob cho dzo nej w ROD „Jed ność” w Nie -

kło ni cach py ta my i ocze ku je my od po wie dzi- cze mu ma -
ją słu żyć za kwe stio no wa ne prze pi sy gwa ran tu ją ce sta bil -
ne i do god ne wa run ki ko rzy sta nia z dzia łek. 

Usu nię cie ich moc no osła bi ruch dział ko wy, tak istot ny
w dzi siej szych kry zy so wych cza sach. Pol sce po trze ba
wie lu ustaw re gu lu ją cych ży cie spo łecz no- go spo dar cze a
nie zmian w Usta wie o ROD.

Daj my spraw dzić się prze pi som Usta wy o ROD za le d -
wie 5-ciu lat te mu uchwa lo nej.

/-/ 107 pod pi sów dział kow ców 

Nie kło ni ce, 28 sierp nia 2010 r. 

Dział kow cy ROD im. Po wstań ców Wiel ko pol skich w Gnieź nie

Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
Rzecz po spo li tej Pol skiej
War sza wa

RE ZO LU CJA

My dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
Po wstań ców Wiel ko pol skich w Gnieź nie sta now czo
sprze ci wia my się wszel kim pró bą zmia ny ist nie ją cej usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, wy ra ża my zde cy do wa ny pro test wo bec zło żo ne go
wnio sku przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją RP w art. 10, 14, 15, 30, 31 Usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. W przy pad ku uchy le nia

tych ar ty ku łów dział kow cy zo sta ną po zba wie ni ochro ny
praw nej i prze sta ną być praw ny mi wła ści cie la mi al tan
oraz po zo sta łe go mie nia znaj du ją ce go się na dział kach.
Uwa ża my, że jest to ko lej ny atak na Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców naj więk szą or ga ni za cję spo łecz ną w Pol sce.

Wie rzy my Sę dziom Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, że nie
ule gną lob by osób chcą cych zli kwi do wa nia ogro dów 
i prze ję cia grun tów po zba wia jąc wła sność i moż li wość
wy po czyn ku jed ne go mi lio na ro dzin dział kow ców.

Pre zes ROD
/-/ Ma rian Czer niakGnie zno, 15 wrze śnia 2010 r. 

Dział kow cy ROD „Ja ku ba Wa gi” w Łom ży
Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent RP

W za łą cze niu prze sy ła my od pis pro te stu, skie ro wa ne go
do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go przez na szą
dział ko wą spo łecz ność, z proś bą o za in te re so wa nie się
przez Pa na na szy mi eg zy sten cjal ny mi pro ble ma mi. Od
dwu dzie stu lat róż ni po li ty cy, mię dzy kam pa nia mi wy bor -
czy mi, z so bie wia do mych przy czyn, pró bu ją „zre for mo -
wać” na szą or ga ni za cję, a dział kow ców po zba wić ich
dzia łek na wet bez od szko do wa nia. Obec nie do tej gru py

do łą czył, na szym zda niem, naj wyż szy w kra ju au to ry tet
re pre zen tu ją cy wła dze są dow ni cze -I Pre zes SN.

Ma my na dzie ję, że sta nie Pan w obro nie na szej pra wie
mi lio no wej spo łecz no ści. Idee, któ re wy zna je my od po -
nad 110 lat spraw dzi ły się w na szej pol skiej rze czy wi sto -
ści. Słu ży ły i słu żą bied niej szym war stwom lud no ści,
nie za leż nie od pa nu ją ce go ustro ju, wzbo ga ca ją też aglo -
me ra cje miej skie w (ta nie w utrzy ma niu) te re ny zie lo ne.

Z po wa ża niem
Pre zes Za rzą du

/-/ Sta ni sław Sie nic kiŁom ża, 24 wrze śnia 2010 r.
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Pa nie Pre ze sie, z obu rze niem przy ję li śmy wia do mość 
o skie ro wa niu przez Pa na do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. w ce lu spraw dze nia
jej zgod no ści z Kon sty tu cją. Uwa ża my, że jest to z Pa na
stro ny na stęp ny krok wpi su ją cy się w na gon kę prze ciw ko
Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców i je go człon kom,
zmie rza ją cą do li kwi da cji na szej or ga ni za cji i do roz bi cia
pięk nej idei ru chu dział ko we go.

Pa nie Pro fe so rze, na sze pra wa, utrwa lo ne po nad stu let -
nią tra dy cją, za pi sa ne w Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dn. 8 lip ca 2005 r. słu żą czło wie ko wi, je -
go po trze bom zdro wot nym, eko lo gicz nym, es te tycz nym,

spo łecz nym. Da ją one dział kow com po czu cie bez pie czeń -
stwa, a ogród dział ko wy czy nią miej scem pra cy, od po -
czyn ku, kre atyw no ści bli skim każ dej dział ko wej ro dzi nie.
Ta na sza ma ła oj czy zna to bez cen na, spra wie dli wa spo -
łecz nie war tość.

Pa nie Pre ze sie, my człon ko wie Za rzą du i Ko mi sji Sta -
tu to wych Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im Ja ku ba
Wa gi w Łom ży, re pre zen tu ją cy 574 dział kow ców opo wia -
da my się za utrzy ma niem do tych cza so wych roz wią zań
praw nych w za kre sie do ty czą cym ogrod nic twa dział ko -
we go i te go sta nu bę dzie my bro nić. Nie ro zu mie my po co
psuć to co się do brze spraw dzi ło przez dzie się cio le cia.

/-/ 22 pod pi sy

Pro fe sor Lech Gar doc ki
I Pre zes Są du Naj wyż sze go

Łom ża, 22 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „No wi ta” w Zie lo nej Gó rze

APEL

PROTEST

Dział kow cy ROD „No wi ta” w Zie lo nej Gó rze zwra ca -
ją się z ape lem o od rzu ce nie w ca ło ści wnio sku Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgo-
d no ści z Kon sty tu cją sze ściu za pi sów usta wy o ROD 
z 8 lip ca 2005 r.

Na szym zda niem za rzu ty sta wia ne we wnio sku są bez -
pod staw ne i go dzą w na sze na by te pra wa. Ini cja ty wa ta
jest po waż nym za gro że niem dla ist nie nia ogro dów dział -
ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Stwier dza -
my, że obec nie obo wią zu ją ca usta wa o ROD speł nia na sze

ocze ki wa nia, gwa ran tu je ochro nę na szych na by tych praw
i słu ży roz wo jo wi ogrod nic twa w Pol sce.

My dział kow cy ROD „No wi ta” w Zie lo nej Gó rze ma -
my na dzie ję, że wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go zo sta nie od rzu co ny w ca ło ści, a obo wią zu ją ca
usta wa po zo sta nie w obec nym kształ cie. Usta wa ta po -
zwa la nam na spo koj ne upra wia nie dzia tek i za pew nia
pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro dów.

Zło żo ne pod pi sy pod ape lem są wy ra zem po par cia dla
usta wy o ROD i Pol skie go Związ ku Dział kow ców

/-/ 40 pod pi sów dział kow ców
Zie lo na Gó ra, 15 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD im. Miesz ka I z Gnie zna

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im
Miesz ka I w Gnieź nie ul. Po znań ska 36–38, wno szą sta -
now czy pro test w spra wie zło żo ne go przez Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP wnio sku do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go RP o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją RP nie któ rych prze pi sów Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Wnio sek ten za wie ra te zy, któ rych ce lem jest:
– po zba wie nie nas dział kow ców ty tu łu praw ne go do

użyt ko wa nia dzia łek,

– ode bra nie moż li wo ści od twa rza nia li kwi do wa nych
ogro dów,

– po zba wie nia nas praw do na szych al tan, za sa dzeń 
i pry wat ne go mie nia znaj du ją ce go się na dział kach,

– kwe stio no wa nie sa mo rząd no ści Związ ku, co zdez or -
ga ni zu je funk cjo no wa nie ogro du,

– zli kwi do wa nie sa mo rząd no ści lo kal nej w spo łe czeń -
stwie tak pre fe ro wa nej przez Rząd RP i par tie po li tycz ne.

Uchy le nie za pi sów Usta wy o ROD po zba wi nas praw
nie tyl ko do na szych dzia łek, ale tak że do pro wa dzi do
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upad ku ogro dów dział ko wych w Pol sce a w kon se kwen -
cji do upad ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry stoi
na stra ży na szych in te re sów.

Uwa ża my ze wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
art. 10. art. 14 ust. 1 i 2 art. 15 ust. 2, art. 30. art. 31 ust. 1-3
oraz art. 31 ust. 4 Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych ma zna mio na po li tycz ne go wy stą pie nia wy mie -
rzo ne go prze ciw ko ru cho wi dział ko we mu, któ ry w Pol sce

ma prze szło 100-let nią tra dy cję i pro wa dzi do znisz cze nia
or ga ni za cji spo łecz nej dzia ła ją cej dla do bra lu dzi i przy ro -
dy. Ogro dy obok par ków miej skich sta no wią oa zy świe że -
go po wie trza dla miast a Pań stwo z te go ty tu łu nie po no si
do dat ko wych kosz tów.

Ma my na dzie ję, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny kie ru jąc się
do brem spo łecz nym i do brem mi lio na dział kow ców uzna,
że obec nie prze pi sy usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych są zgod ne z Kon sty tu cją RP.

/-/ 46 pod pi sów
Gnie zno, 29 wrze śnia 2010 r.

Dział kow cy ROD „Lep sze Ju tro” z Wro cła wia

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia ROD „Lep sze Ju tro” we Wro cła wiu

Po otrzy ma niu in for ma cji o zło że niu do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku
o stwier dze niu nie zgod no ści sze re gu ar ty ku łów Usta wy 
o ROD z Kon sty tu cją. Wal ne Ze bra nie ROD „Lep sze Ju -
tro” zgła sza swo je sta no wi sko i wy ra ża zde cy do wa ny
sprze ciw wo bec pod ję tych dzia łań.

Od sze re gu lat po li ty cy pró bu ją ste ro wać opi nią spo łecz -
ną wska zu jąc z jed nej stro ny ja kim za gro że niem dla kra -
ju jest PZD, a z dru giej ile to dział kow cy mo gą zy skać bez
Związ ku. Ma my świa do mość, że tyl ko wspól ne dzia ła nie
i ochro na praw na ja ką da je Usta wa o ROD i Zwią zek gwa -
ran tu je nam utrzy ma nie na szych dzia łek. Do świad cze nia
ostat nich lat po ka za ły, że dział kow cy w peł ni ak cep tu ją
obec ną Usta wę o czym świad czy ze bra nie 521 pod pi sów
z na sze go ogro du.

Usu nię cie kwe stio no wa nych ar ty ku łów z Usta wy po -
zba wi dział kow ców pra wa do ko rzy sta nia z dział ki i po -
bie ra nia z niej po żyt ku, pra wa wła sno ści do ma jąt ku
rze czo we go, a w kon se kwen cji pro wa dzi do li kwi da cji
ogro dów i dzia łek.

W imię do bra dział kow ców nie wy ra ża my zgo dy na ko -
lej ną ma ni pu la cję przy Usta wie o ROD. Czy do brem jest
po zba wie nie nas po czu cia bez pie czeń stwa ja kie da je nam

Usta wa, po czu cia, że mo że my w spo ko ju upra wiać dział -
ki, któ re są dla nas źró dłem za ple cza so cjal ne go, spo łecz -
ne go i kul tu ro we go. Skan da lem jest aby naj wyż szy ran gą
Praw nik - Sę dzia w Rze czy po spo li tej Pol skiej, któ ry po -
wi nien stać na stra ży pra wa, sam te pra wa dep tał i swo im
dzia ła niem ob ra cał się prze ciw ko oby wa te lom, spo łe czeń -
stwu (naj bied niej szej je go czę ści eme ry tom, ren ci stom,
bez ro bot nym, na uczy cie lom i pra cow ni kom sfe ry bu dże -
to wej). 

Nie wy ra ża my zgo dy na po zba wie nie nas pra wa do dys -
po no wa nia na szą wła sno ścią. Usta wa gwa ran tu je nam
pra wo prze ję cia dział ki po śmier ci człon ka ro dzi ny. Skre -
śle nie te go pa ra gra fu po zba wi nas pra wa do ma jąt ku na
dział ce z chwi lą śmier ci człon ka ro dzi ny. Czy te go kon sty -
tu cyj ne go pra wa też ma my być po zba wie ni?

My człon ko wie ROD „Lep sze ju tro” we Wro cła wiu
uwa ża my, że dzia ła nia pod ję te przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go są szko dli we dla dział kow ców i PZD, po nie -
waż w spo sób ra żą cy na ru sza ją na sze na by te pra wa
związ ko we, ale co gor sze na ru sza ją na sze pra wa kon sty -
tu cyj ne i oby wa tel skie. Zde cy do wa nie bę dzie my bro nić
na szych praw i nie po zwo li my na ko lej ne ma ni pu lo wa nie
na szym śro do wi skiem.

Pre zes Za rzą du 
/-/ J. M. Stan kie wicz

Wi ce pre zes
/-/ Adam Wil czyń ski

Skarb nik
/-/ Ma ria Wró blew ska

Wro cław, 8 paź dzier ni ka 2010 r. 

Dział kow cy ROD im. Ju liu sza Sło wac kie go w No wo gar dzie

Dział kow cy z ROD im. Ju liu sza Sło wac kie go w No wo -
gar dzie zde cy do wa nie po pie ra ją Usta wę o ROD z dnia 

8 lip ca 2005 r. i pro te stu ją w spra wie wnio sku I Pre ze sa
SN do TK. 

/-/ 180 pod pi sów dział kow ców
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Za skar żo na przez Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Le cha
Gar doc kie go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wa do ty -
czy naj waż niej szych praw dział kow ców, pod po sta cią
złud nych obiet nic chce się po zba wić dział kow ców pra wa
do wy po czyn ku wspar cia bu dże tu do mo we go.

Prze cież gro dział kow ców to lu dzie star si, eme ry ci, któ -
rzy spę dza ją na dział kach więk szość let nich dni bo nie stać
ich na płat ne wcza sy.

Pod po zo rem nie re al nych ha seł czai się pod stęp po zba -
wie nia dział kow ców ich do rob ku. Mi lio no wa gru pa dział -
kow ców nie ma mieć pra wa do za rzą dza nia do rob kiem
swe go ca łe go ży cia. 620 ty się cy pod pi sów w obro nie usta -
wy ma być nic nie war tym pa pier kiem, któ ry moż na so bie
wy rzu cić do ko sza.

W kra ju de mo kra tycz nym dział kow cy mu szą mieć za -
pew nio ną Kon sty tu cyj nie usta wę, któ ra bę dzie ich bro nić.
Ta ką obro nę sta no wi wła śnie do tych cza so wa usta wa 
w każ dym jej ar ty ku le i punk cie.

Wszyst kim, któ rzy chcą znisz czyć Pol ski Zwią zek
Dział kow ców my dział kow cy mó wi my zde cy do wa nie
NIE!!!

Po łą czy my na sze si ły i bę dzie my wal czyć, po nie waż
zwią zek dział kow ców jest zwar tą si łą. Nie po zwo li my so -
bie ode brać te go na co pra co wa li śmy przez wie le lat.

Z tym ape lem so li da ry zu je się 168 dział kow ców z to -
ruń skie go ogro du „Ko ło Ka ni”, w któ rych imie niu pod pi -
su je się ca ły za rząd ogro du. 

Dział kow cy ROD „Ko ło Ka ni” w To ru niu

APEL
pro te sta cyj ny dział kow ców ROD „Ko ło Ka ni” w To ru niu do ty czą cy za gro że nia nio są ce go 

za skar że nie za pi sów Usta wy o ROD

Pre zes Za rzą du
/-/ Hen ryk Ka sprzyc ki

Wi ce pre zes
/-/ Te re sa Pod las -Ko złow ska

To ruń, 4 paź dzier ni ka 2010 r. 

Dział kow cy ROD „Złot ni ki” z Wro cła wia

Usta wa o ogro dach dział ko wych uchwa lo na 8 lip ca
2005 r. by ła re da go wa na przez oso by zna ją ce Kon sty tu cję
RP oraz śro do wi sko rze szy Dział kow ców z ca łej Pol ski
bez zna mion po li tycz nych.

Wnio sek I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go o uchy le nie w/w usta wy jest wy raź -
nym dzia ła niem po li tycz nym, choć ro la Pa na Pre ze sa
po win na być apo li tycz na ze zna jo mo ścią Kon sty tu cji RP.
Te go brak w dzia ła niu Pa na, Pa nie Le chu Gar doc ki.

Śro do wi sko Dział kow ców w ca łej Pol sce jest obu rzo ne
po dob ny mi dzia ła nia mi i bę dzie wał czyć o swo je pra wa,

swo ją wła sność - wy pra co wa ną wy sił kiem wiel kiej pra cy
oraz kosz ta mi po nie sio ny mi ze skrom nych eme ry tur.

Wnio sek I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go RP uwa ża my za skan da licz ny, ma jąc
na dzie ję, że in sty tu cje ma ją ce wpływ na je go od rzu ce nie
do kład nie roz wa żą je go szko dli wość.

Z tą na dzie ją po zo sta ją Dział kow cy Ogro du „Złot ni ki”
we Wro cła wiu - upo waż nia jąc Za rząd Ogro du do opro te -
sto wa nia Wnio sku I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia
6 wrze śnia 2010 ro ku.

Za rząd ROD 
/-/ 

Wro cław, 27 wrze śnia 2010 r. 



• Zarzàd ROD „Jaçwingów” w Suwałkach  . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
• Zarzàd ROD Leszczyƒskiego w Lesznie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
• Zarzàd ROD „Irena” w Inowrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
• Zarzàd ROD Konopnickiej z Suwałk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
• Zarzàd ROD „Warta” w Paj´cznie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
• Zarzàd ROD „Ró˝a” w Słupcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
• Zarzàd ROD „1000-lecia PP” w Gnieênie  . . . . . . . . . . . . . . . . .80
• Zarzàd ROD „Poligon” w Kaliszu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
• Zarzàd ROD „Pod Brzozà” w Bydgoszczy  . . . . . . . . . . . . . . . . .81
• Zarzàd ROD „Relaks 1” w ˚arach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
• Zarzàd ROD „Agawa” w Warszawie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
• Zarzàd ROD „Kolejarz” w Sulechowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
• Zarzàd ROD Chrobrego w Szprotawie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Relaks” 

w K´dzierzynie-Koêlu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Natura” w Ostrowie Wlkp.  .84
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Jutrzenka” w Lubsku  . . . . .84
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Malwa” we Wrocławiu  . . . .85
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD L. Białego w Gnieênie  . . . . .86
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Partyzant” z Wrocławia  . . .86
• Zarzàd ROD „Północ” w Mi´dzyborzu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Konwalia” w Sieradzu  . . . . .87
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „22 lipca” w Âwiebodzinie  . .88
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Nadzieja” w Wàsoszu  . . . . .88
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD Kiliƒskiego w OleÊnicy  . . . .89
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Zwiàzkowiec” 

we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Garnizonowy” 

w KroÊnie Odrz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Zgoda” 

w Jelcz-Laskowicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „ZNTK Kolejarz” z Oławy  . .91
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Wanda” w ˚arach  . . . . . . . . .91
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Cicha Dolina” 

we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD Kochanowskiego w Gdyni  . .92
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Polana Popowicka” 

z Wrocławia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Kresowiak” w Gubinie  . . . .93
• Zarzàd, Komisje Statutowe ROD „Nowy Âwiat” w Kłodzku  . . .94
• Prezesi Zarzàdów ROD, Komisji Rozjemczych 

PZD Okr´gu Wrocławskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
• Komisje Statutowe ROD Konopnickiej z Suwałk  . . . . . . . . . . .95
• Komisje Statutowe ROD „Odpoczynek” we Wrocławiu  . . . . . .95
• Komisje Statutowe ROD „Zdrowie” w OleÊnicy  . . . . . . . . . . . .96
• Komisje Statutowe ROD „Niskie Łàki” w Miliczu  . . . . . . . . . .96
• Zarzàd, Działkowcy ROD Słowackiego z Zielonej Góry  . . . . . .97
• Zarzàd, Działkowcy ROD „Odra” w Brzegu Dolnym  . . . . . . . .97
• Zarzàd, Działkowcy ROD „Kalina” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . .98
• Zarzàd, Działkowcy ROD „Na Polanie” z Zielonej Góry  . . . . . .99
• Zarzàd ROD „Ilwa” w Iłowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
• Komisja Rewizyjna ROD „22 lipca” w Zielonej Górze  . . . . . . 100
• Komisja Rewizyjna w ROD „Nowita” w Zielonej Górze  . . . . .100
• Komisja Rewizyjna ROD „Zamecko” w Âwiebodzinie  . . . . . .101
• Komisja Rewizyjna ROD „Wytchnienie” z Wrocławia  . . . . . . .101
• Komisja Rewizyjna ROD „Oaza” w Suwałkach  . . . . . . . . . . . .102
• Komisja Rewizyjna ROD „Zwiàzkowiec” w ˚arach  . . . . . . . . .102
• Komisja Rewizyjna ROD „Partynice” we Wrocławiu  . . . . . . .102
• Komisja Rozjemcza ROD „Nowita” w Zielonej Górze  . . . . . .103

• Uczestnicy Narady Komisji Rozjemczych z rejonu Kłodzka  . .104
• Komisja Rozjemcza ROD „Tysiàclecie” w Cz´stochowie  . . . .104
• Uczestnicy narady Komisji Rozjemczych z rejonu 

Jeleniej Góry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
• Komisja Rozjemcza ROD „Oaza” w Kukowie  . . . . . . . . . . . . .105
• Komisja Rozjemcza ROD „Malinka” w Suwałkach  . . . . . . . . .105
• Komisja Rozjemcza ROD „Wytchnienie” we Wrocławiu  . . . . .106
• Członkowie Komisji Rozjemczych ROD w OZ PZD 

we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
VII. LISTY INDYWIDUALNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

• Czesław Kozikowski z Chełmna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
• Andrzej Szudra z Âwiebodzina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
• Romuald Nocuƒ w Balicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
• Halina Kmieciak z Krakowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
• Zdzisław Penkert z Gniezna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
• Jerzy Teluk z Zielonej Góry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
• Daniel Paciukanis z Suwałk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
• Jan Romanowski z Suwałk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
• Kazimierz Łuêniak z Białegostoku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
• Eugenia Gratka z Nowej Soli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
• Leonard Niewiƒski z Gdyni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
• Wiesław Sawicki z Białegostoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
• Jadwiga Sawicka z Białegostoku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
• Jerzy Przybytniak z Ko˝uchowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
• Bogusław Dàbrowski z Gdyni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
• Jacek Małaczyƒski z Zielonej Góry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
• Maria Czekaj z Krakowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
• Józef Romanowski ze Szczecina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
• Janina i Alfred Wójtowicz z Gorzowa Wlkp.  . . . . . . . . . . . . . . .117
• Alicja i Wiesław Tomczuk z Białej Podlaski  . . . . . . . . . . . . . . .118

VIII. LISTY ZBIOROWE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
• Dni Działkowca w okr´gu Warmiƒsko-Mazurskim  . . . . . . . . .119
• Okr´gowe Dni Działkowca w Opolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
• Okr´gowe Dni Działkowca w Łodzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
• Dni Działkowca OZ PZD Toruƒsko-Włocławskiego  . . . . . . . .121
• Dni Działkowca ROD Konopnickiej z Suwałk  . . . . . . . . . . . . .122
• Dni Działkowca w ROD „Dàbrowa” w Łodzi  . . . . . . . . . . . . . .122
• Dni Działkowca w ZamoÊciu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
• Dni Działkowca ROD „Słoneczne Wzgórze” 

w Wałbrzychu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
• Dni Działkowca ROD „Na Wójtowej Roli” 

w Klebarku Małym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
• Dni Działkowca ROD „XXV-lecia PZ” w Szczecinie  . . . . . . . .124
• Dni Działkowca ROD „Sawanna” w Ochli  . . . . . . . . . . . . . . . .125
• Dni Działkowca ROD „Lena” w Złotoryi  . . . . . . . . . . . . . . . . .125
• Dni Działkowca ROD „Małopolanin” z Rzeszowa  . . . . . . . . . .126
• Dni Działkowca ROD „Nadole” z Tarnobrzegu  . . . . . . . . . . . .126
• Dni Działkowca ROD „Pilotów” w Gdaƒsku  . . . . . . . . . . . . . .127
• Dni Działkowca ROD „Pokój” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . .128
• Dni Działkowca ROD „Kolejarz” w Bolesławcu  . . . . . . . . . . .128
• Dni Działkowca ROD „Stokrotka” w Strzegomiu  . . . . . . . . . .129
• Dni Działkowca ROD „Kolejarz” Âwidnicy  . . . . . . . . . . . . . . .129
• Dni Działkowca ROD „Przyjaêƒ” w Szczecinie  . . . . . . . . . . . .130
• Dni Działkowca ROD „Budowlani” w Nowogrodzie 

Bobrzaƒskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
• Dni Działkowca ROD „Lenpol” ze Szczytna  . . . . . . . . . . . . . .131
• Dni Działkowca ROD „Tramwajarz” z Elblàga  . . . . . . . . . . . . .131
• Dni Działkowca ROD „Szarotka” w Nowym Sàczu  . . . . . . . . .132
• Dni Działkowca w ROD „Nowy Sad” w Stargardzie Sz.  . . . . .132


