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28 czerw ca 2012 Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz po zna wnio sek Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go Le cha Gar doc kie go, któ ry do ma ga się zba da nia zgod no ści
z Kon sty tu cją RP za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005r.
Na tę roz pra wę mi lion pol skich dział kow ców cze ka ło po nad dwa la ta. Dział kow -
cy w peł ni wy ko rzy sta li jed nak ostat nie  kil ka na ście mie się cy i zro bi li wszyst ko, by
po twier dzić, że Usta wa o ROD jest do bra i po win na zo stać za cho wa na w nie zmie -
nio nym kształ cie. Po twier dzi li to m.in. w ma so wych li stach wy sy ła nych do  naj -
waż niej szych przed sta wi cie li na szych władz. Waż ne jest jed nak, by zwłasz cza 
w tych ostat nich dniach po now nie chwy ci li za pió ro i pi sa li do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. Za sad ne jest bo wiem, aby sę dzio wie, któ rzy bę dą orze ka li w tak waż -
nej dla nas spra wie, mie li świa do mość, jak usta wę po strze ga ją dział kow cy. Daj my
świa dec two ocze ki wań pa nu ją cych w ogro dach – po 28 czerw ca 2012 r. mo że być
na to za póź no!

Li sty do Try bu na łu moż na kie ro wać na ad res:
Try bu nał Kon sty tu cyj ny; al. Szu cha 12a, 00-918 War sza wa 
lub do ro ta.haj duk@try bu nal.gov.pl

Za chę ca my tak że do śle dze nia re la cji z roz pra wy, któ ra bę dzie  trans mi to wa -
na na ży wo, na stro nie in ter ne to wej Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ad res stro -
ny to: www.try bu nal.gov.pl, trans mi sja roz pocz nie się o go dzi nie 9.

Termin rozprawy TK 
w sprawie ustawy 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Informujemy, że w bieżącym numerze „Biuletynu Informacyjnego” nie udało nam się opublikować
wszystkich listów i stanowisk, które działkowcy skierowali do władz. Zostaną opublikowane w kolejnym
numerze. Zachęcamy jednak do odwiedzania naszej strony internetowej (WWW.pzd.pl), na której
opublikowaliśmy wszystkie z nadesłanych do nas kopii listów.
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I. MATERIAŁY Z III POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY
PZD W DNIU 28.V.2012 R.

Od po nad 22 lat na sze ogro dy są ata ko wa ne. Dzię ki usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i Związ ko wi, sku -
tecz nie bro ni my swo je go do rob ku. Przez ostat nie la ta
od par li śmy wie le ata ków, m.in. pro jek ty ustaw dą żą ce do
ogra ni cze nia, bądź też do cał ko wi te go znie sie nia praw pol -
skich dział kow ców. Te pra wa są so lą w oku śro do wisk, któ -
re nie mo gą za własz czyć grun tów ogro dów, do pó ki ist nie je
usta wa i Zwią zek. Stąd też od lat trwa oszczer cza kam pa -
nia wy mie rzo na wła śnie w te dwa fi la ry, po zwa la ją ce po nad
mi lio no wi pol skich ro dzin ko rzy stać z pię ciu ty się cy ogro -
dów. Usu nię cie usta wy i Związ ku to ko niecz ny wa ru nek
„uwol nie nia” pra wie 44 tys. hek ta rów zie mi na ce le ko mer -
cyj ne. Staw ka jest ogrom na, więc nie prze bie ra się już w
środ kach. Po nie po wo dze niach po przed nich ata ków naj wy -

raź niej uzna no, że naj wyż szy czas roz pra wić się z dział -
kow ca mi. I oto do TK zło żo no wnio sek o uchy le nie ca łej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ozna cza to
żą da nie bez pow rot ne go po zba wie nia dział kow ców wszyst -
kich praw. Ne ga tyw ny wy rok to nie moż ność przy wró ce nia
tych praw. Dział kow cy ma ją po zo stać z ni czym. Dzię ki te -
mu ła twiej bę dzie ich usu nąć z zaj mo wa nych te re nów, na
któ rych zno wu nie licz ni się wzbo ga cą. Jest to re al na per -
spek ty wa. Try bu nał zaj mie się spra wą już 28 czerw ca br.
Po win ni śmy zro bić wszyst ko, aby prze ko nać sę dziów do
na szych ra cji. Obec nie to naj lep szy spo sób wal ki o pra wa
na szych ro dzin! Mu si my też mieć świa do mość, co nas cze -
ka w ra zie uchy le nia usta wy.

1. Ulot ka – „DZIAŁKOWCY! Walcz cie o swo je pra wa! Broƒ cie swo jej usta wy!”

• Czynsz dzier żaw ny – od kil ku set do 20 000 zł rocz nie za dział kę
• Po dat ki – na wet do 700 zł rocz nie za dział kę i al ta nę
• Utra tę obec nych praw do dział ki
• Utra tę wła sno ści na nie sień i na sa dzeń na dział ce
• Nie pew ność ju tra – znie sie nie ogra ni czeń w li kwi da cji ogro dów
• Pod po rząd ko wa nie ogro dów gmi nom
• Utra tę wła sne go sa mo rzą du

Dla te go ko niec usta wy o ROD, to ko niec ogro dów
dział ko wych w Pol sce!

Roz bi ci, po zba wie ni ochro ny za pew nia nej przez usta -

wę i sil ny ogól no pol ski sa mo rząd, bę dzie my ko lej ną ofia -
rą zło żo ną na oł ta rzu „re form”, na któ rych ko rzy sta ją
wszy scy, tyl ko nie zwy kli oby wa te le.

Co dla dział kow ca ozna cza uchy le nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych?

Utra tę pra wa do nie od płat ne go ko rzy sta nia z dział ki
Usta wa da je dział kow com nie od płat ne pra wo użyt ko wa -

nia te re nów ogro du. Bez usta wy zo sta ną ob cią że ni opła ta -
mi, któ re za le żą od ryn ko wej (ko mer cyj nej) war to ści
grun tu. W mniej szych miej sco wo ściach opła ty się gną kil ku -
set zł rocz nie, w więk szych, gdzie grun ty są droż sze – kil -
ku ty się cy zł, a w mia stach ta kich jak War sza wa, Po znań,
Wro cław czy Gdańsk, mó wi my o astro no micz nych kwo -
tach kil ku na stu ty się cy zł, w skraj nych przy pad kach na wet
po nad 20.000 zł za rok użyt ko wa nia dział ki w ROD. Tak
po tęż ne ude rze nie w dział kow ców szyb ko znisz czy ogro dy.
Ni ko go nie bę dzie stać na dal sze ko rzy sta nie z dzia łek. Li -
kwi da cja po rzu ca nych ogro dów bę dzie for mal no ścią.

Obo wią zek pła ce nia po dat ków za grun ty
Usta wa o ROD zwal nia dział kow ców z po dat ków. Bez

niej po wsta nie obo wią zek za pła ty po dat ku od grun tu oraz
od al tan. Po da tek od grun tów wy no si 0,43 zł/m2 – przy 
500 m2 dział ce ozna cza to po nad 200 zł rocz nie. Po da tek
od al tan wy no si 7,36 zł za każ dy m2 jej po wierzch ni użyt -
ko wej (rów nież pod da sza) – przy al ta nach z pod da szem
ozna cza to na wet 500 zł rocz nie. Do dat ko wo każ dy dział -
ko wiec mu siał by par ty cy po wać w po dat kach za urzą dze -
nia i te re ny ogól ne. Za pła co ny po da tek nie wró ci do
ogro du, czy li dział kow cy i tak bę dą mu sie li pła cić na
utrzy ma nie, re mon ty lub mo der ni za cję ma jąt ku wła sne go
i ogro du.

Zaskarżono całą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Zaskarżony jest byt naszych ogrodów i działek.
Uchy le nie usta wy o ROD ozna cza bowiem dla działkowca:
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Po zba wie nie dział kow ca pra wa do użyt ko wa nej 
dział ki

Dziś dział kow co wi przy słu gu je do dział ki kon kret ne
pra wo ujaw nia ne w księ dze wie czy stej. Z te go ty tu łu ko -
rzy sta z ochro ny są do wej, a w ra zie li kwi da cji ogro du mo -
że żą dać dział ki za mien nej. Uchy le nie usta wy spo wo du je,
że pra wa te wy ga sną. Dział kow cy sta ną się więc „dzi ki mi
lo ka to ra mi”, któ rych moż na bę dzie eks mi to wać, chy ba że
na bę dą no we (od płat ne) pra wo do dział ki, np. pod pi su jąc
umo wę dzier ża wy.

Po zba wie nie dział kow ca wła sno ści al ta ny i na sa dzeń
Usta wa o ROD wy łą cza ogól ną za sa dę praw ną, że

wszyst ko, co jest zwią za ne trwa le z grun tem, sta no wi wła -
sność wła ści cie la grun tu. Usta wa wpro wa dza waż ny wy -
ją tek, że to dział kow cy są praw ny mi wła ści cie la mi al tan,
ro ślin i po zo sta łe go mie nia na dział kach. Bez usta wy wła -
sność ta przy pad nie wła ści cie lo wi grun tu, zwy kle gmi -
nom. Po zba wie nie wła sno ści to rów nież brak moż li wo ści
żą da nia od szko do wa nia za ma ją tek na dział ce, np. w ra zie
li kwi da cji ogro du. In we sto wa nie na dział ce bę dzie nie ce -
lo we, a to ozna cza ko niec ogro du.

Po zba wie nie dział kow ca ochro ny przed li kwi da cją ROD
Usta wa o ROD po zwa la za sad ni czo li kwi do wać ogro dy

tyl ko na ce le pu blicz ne – dro gi, szko ły itp. oraz gwa ran -
tu je, że w ra zie li kwi da cji ROD dział ko wiec otrzy ma od -
szko do wa nie za utra co ną wła sność i dział kę w od two-
rzo nym ogro dzie. Upraw nie nia te sku tecz nie eg ze kwu je
PZD, rów nież na dro dze praw nej. Uchy le nie usta wy ozna -
cza swo bo dę w li kwi da cji ogro dów, np. pod  cen tra han -
dlo we, a w do cho dze niu swych praw dział kow cy zda ni
bę dą tyl ko na sie bie.

Utra ta wła sne go sa mo rzą du
PZD, jak in ne związ ki dział ko we w Eu ro pie, jest ogól -

no kra jo wym sa mo rzą dem dział kow ców. PZD zrze sza po -
nad mi lion człon ków, dzię ki cze mu sku tecz nie bro ni praw
dział kow ców na fo rum ogól no kra jo wym i re gio nal nym
(np. w spra wach li kwi da cji, rosz czeń itd.). Zwią zek za -
pew nia sil ną re pre zen ta cję, dba o re ali za cję praw dział -
kow ców oraz ist nie nie i roz wój ogro dów. Mar gi na li za cja
PZD to po zba wie nie pod mio to wo ści ca łe go śro do wi ska
dział ko we go, któ re prze sta nie być rów no rzęd nym part ne -
rem dla władz pu blicz nych.

Dział kow cy!

Obec ny atak na usta wę jest ko lej ną pró bą ode bra nia dzia -
łek na szym ro dzi nom i wy rzu ce nia ich z ogro dów. Od
uchwa le nia usta wy w 2005 r., po mi mo 620 000 pod pi sów,
któ re zło ży li śmy pod li sta mi w jej obro nie, po dej mo wa ne
są ini cja ty wy skie ro wa ne na jej uchy le nie. Jak do tych czas,
dzię ki mo bi li za cji na sze go śro do wi ska, uda wa ło się nam
ją obro nić. Ma ni fe sta cja po par cia dla usta wy, któ rą był 
I Kon gres PZD w 2009 r. spra wi ła, iż Sejm od rzu cił pro -
jekt za gra ża ją cy na szym ogro dom. Rów nież obec nie na -
sze śro do wi sko nie po zo sta je bier ne. W ubie głym ro ku
od by li śmy II Kon gres PZD. 4000 dział kow ców, re pre zen -
tu ją cych ROD z ca łej Pol ski, da ło jed no znacz ną od po -
wiedź na py ta nie o po glą dy pa nu ją ce w ogro dach. Nie
zga dza my się z za rzu tem nie kon sty tu cyj no ści usta wy i ar -
gu men ta mi przy to czo ny mi na je go uza sad nie nie! My naj -
le piej wie my, z ja ki mi pro ble ma mi spo ty ka ją się ogro dy 
i dla cze go wy ma ga ją one roz wią zań za pi sa nych w usta -
wie, któ rą po piera my. Wie my, że bez usta wo wych gwa ran -
cji  na szych praw, ogro dy prze gra ją w świe cie, w któ rym
rzą dzi pie niądz, a nie war to ści. Wie my też, że ogól no pol -
ski sa mo rząd dział kow ców, to nie ża den mo no pol, ale sil -
ny re pre zen tant śro do wi ska, w któ rym więk szość sta no wią
oso by nie za moż ne i naj słab sze. Dla te go z ca łej Pol ski do 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Sej mu i Rzą du spły nę ły ty -

sią ce li stów. Stoją za nimi set ki ty się cy dział kow ców, żą -
da jących wy co fa nia skar gi z Try bu na łu. Nie ste ty nie wpły -
nę ły one na zmia nę zda nia przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go. Na dal żą da on uchy le nia na szych praw.

Z te go wzglę du mu si my zro bić wszyst ko, aby do swych
ra cji prze ko nać sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Pierw sze efek ty na szych sta rań już są.  Try bu nał zgo dził
się, aby sa mo rząd dział kow ców czyn nie uczest ni czył 
w po stę po wa niu. Dzię ki te mu pod czas roz pra wy sta no wi -
sko Związ ku przed sta wią je go re pre zen tan ci. Waż nym jest,
aby sę dzio wie nie mie li wąt pli wo ści, iż mó wią oni gło sem
ca łe go śro do wi ska. Dla te go w przeded niu roz pra wy każ dy,
komu przy szłość ogro dów le ży na ser cu, po wi nien czyn nie
za an ga żo wać się w obro nę usta wy o ROD. Na co dzień da -
je my świa dec two tro ski o dział kę, upra wia jąc ją i współ -
dzia ła jąc w ogro dzie. Dziś wy ma ga ona od nas in ne go
wy sił ku.

Chwyć my za pió ra i pisz my do Try bu na łu!
Daj my ko lej ne świa dec two na sze go po par cia dla usta wy.
Bez niej więk szość z nas utra ci swe dział ki!
Dział kow cy!
Za dbaj my o na sze dział ki!
Za dbaj my o usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych!

Kra jo wa Ra da
Pol skiego Zwią ku Dział kow ców

War sza wa, dn. 28 ma ja 2012 r.
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My, dział kow cy wy bra ni przez IX Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w skład Kra jo -
wej Ra dy Związ ku, wo bec trwa ją cych od 22 lat sys-
te ma tycz nych ata ków na ogro dy dział ko we, Zwią zek 
i ko lej ne usta wy o ogro dach dział ko wych, a tak że wo bec
cał ko wi te go igno ro wa nia sta no wi ska jed ne go mi lio na
dział kow ców zrze szo nych w PZD w tych spra wach, wo -
bec cał ko wi te go po mi ja nia mil cze niem na szych pro ble -
mów przez naj wyż sze wła dze Pań stwa, w tym Mar szał ka
Sej mu, Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, Mi ni stra Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej, w związ ku z od by wa -
ją cym się w dniu 28 czerw ca 2012 r. po sie dze niem Try-
bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry roz pa try wał bę dzie dwa
wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w spra wie za skar że -
nia ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
uzna jąc ją za nie kon sty tu cyj ną zwra ca my się do wszyst -
kich za rzą dów ROD oraz okrę go wych za rzą dów PZD 

o pod ję cie czyn nej obro ny na szych praw, tra dy cji i na szej
przy szło ści.

Dla te go też Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców ogła sza w dniach 23–29 czerw ca 2012 r. Ty dzień
Pro te stu Pol skich Dział kow ców.

Zwra ca my się do wszyst kich za rzą dów Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, aby w tym cza sie ofla go wać
ogro dy dział ko we w punk tach naj bar dziej wi docz nych dla
spo łe czeń stwa, a tak że za wie sić na bra mach i ogro dze -
niach trans pa ren ty, ba ne ry, plan sze, na któ rych za rzą dy
ROD wy ra żą swój sto su nek do te go wszyst kie go, co dzie -
je się od 22 lat wo kół ogro dów dział ko wych w Pol sce, 
a tak że do obec nej usta wy, tra dy cji, do rob ku i przy szło -
ści. W ten spo sób po każ my na szą jed ność i de ter mi na cję
w obro nie na szych war to ści.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Li sty moż na kie ro wać na ad res:
Try bu nał Kon sty tu cyj ny al. Szu cha 12a 00-918 War sza wa
lub do ro ta.haj duk@try bu nal.gov.pl

2. Ty dzieƒ pro te stu pol skich dział kow ców - 28.05.2012

War sza wa, dnia 28 ma ja 2012 r.

3. Apel Kra jo wej Ra dy PZD do wszyst kich człon ków PZD 

Sza now ni dział kow cy! Człon ko wie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców!

W dniu 28 czerw ca 2012 r. w Try bu na le Kon sty tu cyj -
nym od bę dzie się roz pra wa, na któ rej sę dzio wie wy po -
wie dzą się o 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.

Za skar żo na zo sta ła ca ła na sza usta wa. Try bu nał bę dzie
więc roz strzy gał o wszel kich pra wach z niej pły ną cych.

Dla te go dla każ de go dział kow ca uchy le nie usta wy mo -
że ozna czać:

– utra tę po sia da ne go obec nie pra wa użyt ko wa nia dział ki,
– ode bra nie pra wa wła sność do na nie sień i na sa dzeń na

dział ce,
– ode bra nie zwol nie nia z po dat ków i czyn szów dzier -

żaw nych na rzecz gmi ny – wła ści cie la grun tu zaj mo wa ne -
go przez ogród,

– ode bra nie pra wa do ochro ny ogro du przed li kwi da cją
na ce le ko mer cyj ne,

– ode bra nie pra wa do od szko do wa nia za ma ją tek na
dział ce i do dział ki za mien nej przy li kwi da cji ogro du.

Bez po wyż szych praw więk szość ogro dów zo sta nie zli -
kwi do wa na lub po pad nie w ru inę z po wo dów eko no micz -
nych. Przy szłość ogro dów dział ko wych w Pol sce jest więc
re al nie za gro żo na. Za skar że nie usta wy, to nic in ne go, jak
ko lej na już pró ba usu nię cia prze szko dy w wy rzu ca niu
dział kow ców z te re nów ogro dów. Dzi siaj chro nią nas
gwa ran cje za pi sa ne w usta wie oraz zor ga ni zo wa ny 
w opar ciu o nią ogól no pol ski sa mo rząd dział kow ców – Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. Dzię ki te mu w świe cie, w któ -
rym rzą dzą cy li czą się głów nie ze zda niem elit fi nan so -
wych, a nie zwy kłych oby wa te li, przez po nad 20 lat by li -
śmy w sta nie obro nić na sze dział ki przed ape ty tem de ve -
lo pe rów i spe ku lan tów.

Nie raz wy da wa ło się im, że nas zwy cię żą. Jed nak za -
wsze uda wa ło się nam obro nić ogro dy. By ło to moż li we
dzię ki ochro nie wy ni ka ją cej z usta wy i si le, ja ka drze mie
w mi lio no wej rze szy pol skich dział kow ców, zjed no czo -
nych w mi ło ści do zie mi upra wia nej przez ich ro dzi ny od
po ko leń. Rów nież dzi siaj, wspól nym wy sił kiem, zjed no -
cze ni wo kół idei obro ny na szych dzia łek, mo że my osią -
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gnąć suk ces i obro nić na sze ogro dy!
Dla te go wzy wa my wszyst kich dział kow ców, aby po raz

ko lej ny za an ga żo wa li się w obro nę do rob ku na szych ro -
dzin, chro nio ne go za pi sa mi usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. W de ba cie przed Try bu na łem nie mo że
za brak nąć wy raź ne go gło su nas wszyst kich. To o na szych
pra wach bę dą de cy do wać sę dzio wie. To na szych ro dzin
do ty czyć bę dzie ich wer dykt. Zrób my wszyst ko, aby po -
dej mu jąc de cy zję, mie li peł ną świa do mość spo łecz nej wa -
gi te go orze cze nia. Że choć nie rzad ko lek ce wa że ni przez
rzą dzą cych, dział kow cy za słu gu ją na sza cu nek. Na sze
dział ki i ogro dy są owo cem cięż kiej pra cy, ja ką wkła da my

w nie na co dzień. Dzi siaj chce się to prze kre ślić jed nym
pod pi sem pod żą da niem uchy le nia usta wy, któ ra praw nie
chro ni owo ce na szych sta rań. 

Dla te go mu si my wal czyć o usta wę do koń ca! 
Na szym orę żem niech bę dą li sty, kart ki i e -ma ile! Wy -

sła ne do Try bu na łu z ogro dów z ca łej Pol ski, sta ną się naj -
lep szym ar gu men tem w wal ce o na sze pra wa!

Niech na sze wy stą pie nia umoc nią głos tych, któ rzy bro -
niąc usta wy w Try bu na le Kon sty tu cyj nym, bę dą bro nić
pra wa ogro dów do prze trwa nia, a więc pra wa na szych ro -
dzin do dal sze go ko rzy sta nia z dzia łek!

Dział kow cy!
Stań my ra zem w obro nie Zie lo nej Rzecz po spo li tej,

a na pew no zwy cię ży my!

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow cówWar sza wa dn. 28 ma ja 2012 r.

4. List KR PZD do za rzà dów i ko mi sji sta tu to wych w ROD 

Sza now ni Pań stwo!
Już wkrót ce, 28 czerw ca 2012 r., Try bu nał Kon sty tu cyj -

ny roz pa trzy wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go o uchy le nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych. W przy pad ku uwzględ nie nia wnio sku, dział kow -
cy utra cą bez pow rot nie wszyst kie pra wa gwa ran to wa ne
usta wą o ROD. Je że li bo wiem Try bu nał stwier dza nie -
zgod ność pra wa z Kon sty tu cją, to Sejm nie mo że go przy -
wró cić.

W efek cie, wnio sek zmie rza do ode bra nia dział kow com
ta kich praw, jak:

– pra wa użyt ko wa nia dział ki,
– pra wa wła sność do na nie sień i na sa dzeń na dział ce,
– zwol nie nia z po dat ków i czyn szów dzier żaw nych na

rzecz gmi ny – wła ści cie la grun tu zaj mo wa ne go przez
ogród,

– pra wa do ochro ny ogro du przed li kwi da cją na ce le ko -
mer cyj ne,

– pra wa do od szko do wa nia za ma ją tek na dział ce i do
dział ki za mien nej przy li kwi da cji ogro du.

Po nad to wnio sek zmie rza do li kwi da cji sa mo rzą du
dział kow ców i pod po rząd ko wa nia ogro dów gmi nom.

Sza now ni Pań stwo!
Ja ko de mo kra tycz nie wy bra ni re pre zen tan ci dział kow -

ców w ROD, naj le piej zna cie wa gę usta wy dla ogro dów 
i dział kow ców. To Wy na co dzień spo ty ka cie się z pro ble -
ma mi ogro dów oraz bo lącz ka mi dział kow ców. Dla te go
naj le piej zna cie sy tu ację praw ną i eko no micz ną ROD oraz

skut ki ode bra nia dział kow com ich dzi siej szych praw.
Ode bra nie dział kow com zwol nień z po dat ków i opłat za

dzier ża wę spo wo du je, że dział ka sta nie się eks klu zyw nym
hob by, a nie świad cze niem so cjal nym do stęp nym dla naj -
uboż szych. Swo bo da gmin w de cy do wa niu o li kwi da cji
ogro dów, han dlu ich te re na mi oraz pod po rząd ko wa nie
ogro dów urzęd ni kom spo wo du ją, iż z part ne rów spo łecz -
nych, dział kow cy sta ną się nie pew ny mi ju tra pe ten ta mi.
Skut ki bę dą oczy wi ste. Przy gnie cio ne opła ta mi i po dat -
ka mi, po zba wio ne usta wo wej ochro ny praw nej oraz
wspar cia or ga ni za cyj ne go i me ry to rycz ne go za pew nia ne -
go dziś przez Zwią zek, ogro dy szyb ko znik ną z pol skie go
kra jo bra zu. Dla te go ra cję ma ją ci, któ rzy po strze ga ją
wnio sek Pierw sze go Pre ze sa SN, ja ko ko lej ną od sło nę
woj ny z dział kow ca mi, któ rej ce lem jest prze ję cie za bez -
cen te re nów ogro dów. Woj ny, któ ra trwa już po nad 22 la -
ta, ale w któ rej zjed no cze ni w ogól no pol skim Związ ku
dział kow cy za wsze wy cho dzi li do tych czas z tar czą.  

Rów nież dzi siaj nie sto imy na stra co nej po zy cji. Nie -
wy obra żal nym jest wręcz, aby Try bu nał Kon sty tu cyj ny
przy stał na ode bra nie praw słusz nie na by tych mi lio no wi
ro dzin, któ re re pre zen tu je my. War to ści, ja kim słu ży usta -
wa, są bez sprzecz ne. Wspar cie dla naj uboż szych, po moc
ro dzi nie, za pew nie nie zdro we go śro do wi ska ży cia, po sza -
no wa nie praw ma jąt ko wych oby wa te li. Te wszyst kie za -
da nia Na ród po sta wił przed wła dza mi pu blicz ny mi i za -
pi sał w Kon sty tu cji. War to ściom tym słu ży też usta wa 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, któ ra jest zgod na
z Kon sty tu cją!
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Sza now ni Pań stwo!
Nie łudź my się. Wpły wy i de ter mi na cja śro do wisk żąd -

nych te re nów ogro dów są ol brzy mie. Jed nak nie raz udo -
wod ni li śmy, że je ste śmy w sta nie się im prze ciw sta wić.
Tak mo że być i dziś. Mu si my jed nak pod jąć wszel kie sta -
ra nia, aby do swych ra cji prze ko nać sę dziów Trybunału
Konstytucyjnego. Dzi siaj to od nich za le ży na sza przy -
szłość. Szcze gól na ro la spo czy wa na Was, za rzą dach i ko -
mi sjach w ogro dach. Wy bie ra jąc Was, dział kow cy po -
wie rzy li Wam swo je spra wy. Ma cie peł ne pra wo do prze -
ma wia nia w ich imie niu. Wasz głos nie mo że być zlek ce -
wa żo ny. Za an ga żo wa nie się w obro nę dział kow ców, jest

Wa szym pra wem, ale i obo wiąz kiem!
Dla te go Kra jo wa Ra da Polskiego Związku Dział-

kowców zwra ca się do wszyst kich za rzą dów i ko mi sji 
w ogrodach o jesz cze bar dziej ak tyw ne włą cze nie się 
w wal kę o usta wę o ROD. Obo wiąz kiem każ de go z or ga -
nów ROD jest skie ro wa nie do Try bu na łu li stu, któ ry bę -
dzie świa dec twem po glą dów na te mat usta wy w je go
ogro dzie. Prze sy ła ne pocz tą, e-ma ilem czy fak sem, niech
sta ną się jed nym gło śnym wo ła niem mi lio na pol skich ro -
dzin wal czą cych o swo je dział ki i ogro dy. Wo ła niem 
o spra wie dli wość, któ rej szu ka my w Try bu na le Kon sty -
tu cyj nym!

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow cówWar sza wa, dnia 28 ma ja 2012 r.

5. Sta no wi sko Kra jo wej Ra dy Pol skie go Zwiàz ku Dział kow ców z dnia 28 ma ja 2012 r.
w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy zna czył na dzień 28 czerw -
ca 2012 r. ter min roz pra wy, na któ rej usto sun ku je się do
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za skar ża ją ce go w
ca ło ści usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Na
roz po zna nie wnio sków I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go śro -
do wi sko dział kow ców ocze ku je od dwóch lat. Przez te
dwa la ta do wnio sku od nio sły się set ki ty się cy dział kow -
ców wska zu jąc w swo ich li stach, sta no wi skach, pe ty cjach,
że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do brze słu -
ży spo łe czeń stwu Pol skie mu. Li sty kie ro wa no do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, ale tak że do rzą du i par la men tu.

Dział kow cy wy ka zu ją, że prze pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych ukształ to wa ne zo sta ły w cią gu po -
nad 110 let niej hi sto rii ru chu ogrod nic twa dział ko we go na
zie miach pol skich, że ak tu al ne pra wa dział kow ców i ogro -
dów funk cjo nu ją w Pol sce od po nad 60 lat i nikt ich do tej
po ry nie kwe stio no wał. Swo je zda nie w spra wie usta wy 
o ROD wy po wia da ją tak że przed sta wi cie le sa mo rzą du te -
ry to rial ne go, któ rzy z peł nym prze ko na niem oświad cza ją,
że usta wa jest do brym i po trzeb nym do ku men tem, na pod -
sta wie któ re go do brze ukła da się współ pra ca sa mo rzą du 
z ogro da mi i Związ kiem, a sa me ogro dy za rzą dza ne przez
PZD do brze słu żą spo łecz no ściom lo kal nym i mia stom.

W tej spra wie wy po wie dzia ły się naj wyż sze wła dze Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców – IX Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów PZD, a tak że II Kon gres PZD, stwier dza jąc, że
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest do brym
ak tem praw nym słu żą cym ochro nie po nad wie ko we go do -
rob ku dział kow ców, chro nią cym ogro dy dział ko we i pra -
wa po nad mi lio na pol skich ro dzin użyt ku ją cych dział ki 
w tych ogro dach. Dla kil ku mi lio nów Po la ków dział ka w
ro dzin nym ogro dzie dział ko wym to jest wszyst ko, na co

ich stać. Tu spę dza ją każ dą wol ną chwi lę, tu wy cho wu ją
swo je dzie ci i wnu ki, tu spę dza ją urlo py, bo nie stać ich na
wy jazd, wresz cie na dział ce pro du ku ją ta nią i zdro wą
żyw ność dla sie bie i swo ich bli skich.

Mi lio ny lu dzi ko rzy sta ją na co dzień z dzia łek i ogro -
dów. Mi lio nom miesz kań ców miast słu ży zie leń tych
ogro dów i pro du ko wa ny tlen, dla te go w ca łej Eu ro pie
ogro dy w mia stach są chro nio ne, ja ko miej sce wy po czyn -
ku i źró dło świe że go po wie trza. Te te re ny nic mia sto nie
kosz tu ją – są te re na mi zie le ni miej skiej utrzy my wa ny mi
przez dział kow ców, lu dzi, któ ry mi w du żo mniej szym
stop niu mu si zaj mo wać się Pań stwo i sa mo rząd, bo sa mi
so bie po ma ga ją i sa mi so bie ra dzą.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stoi na
sta no wi sku, że ro dzin ne ogro dy dział ko we urze czy wist -
nia ją w czy stej po sta ci treść ar ty ku łu 2 Kon sty tu cji RP,
gdyż wła śnie po przez za pi sy usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych Rzecz po spo li ta Pol ska urze czy wist nia
za sa dy spra wie dli wo ści spo łecz nej, umoż li wia jąc mi lio -
no wi nie za moż nych pol skich ro dzin ko rzy sta nie z do bro -
dziejstw dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest ata ko -
wa na od chwi li jej uchwa le nia przez Sejm RP przez gru -
py in te re sów, któ re chcą jak naj mniej szym kosz tem
prze jąć grun ty ro dzin nych ogro dów dział ko wych, szcze -
gól nie w du żych mia stach. Dą ży się do te go, aby przede
wszyst kim ode brać wszel kie upraw nie nia Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców, któ ry od lat sku tecz nie bro ni
ogro dów i dział kow ców, ale tak że po zba wić wszel kich
praw dział kow ców. Jest to wi docz ne w każ dej pu bli ka cji
na ten te mat, pod płasz czy kiem „czy nie nia do bra dla dział -
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kow ców” w pierw szej ko lej no ści chce się zmie nić do tych -
cza so wy sta tus dział kow ca do grun tu dział ki i wpro wa -
dzić in ne for my, naj chęt niej dzier ża wę. Ozna cza to wprost
wy własz cze nie dział kow ców z ich mie nia, któ re im za -
pew nia usta wa o ROD, ale też na ło że nie tak wy so kich
opłat za dział kę, że więk szo ści dzi siej szych dział kow ców
nie bę dzie na to stać. I o to cho dzi, aby dział kow cy sa mi
po rzu ci li dział ki, a naj le piej jesz cze po sprzą ta li po so bie.

Ta ki wła śnie sce na riusz wy ła nia się z dzia łań obroń ców
pra wo rząd no ści, ta ki sce na riusz jest re al ny w ra zie uzna -
nia wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za za sad ny.

Za cho dzi jed nak py ta nie, co to ma wspól ne go z Kon -
sty tu cją RP i Pań stwem Pol skim urze czy wist nia ją cym za -
sa dy spra wie dli wo ści spo łecz nej? Czy o to cho dzi w tym
za pi sie Kon sty tu cji, aby za brać bied nym osta nią rzecz, ja -
ką ma ją, aby w imię „spra wie dli wo ści spo łecz nej” bo ga -
ci mo gli się jesz cze bar dziej wzbo ga cić? Zda niem
Kra jo wej Ra dy PZD ta ka jest wła śnie wy mo wa wnio sku
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Wła dza usta wo daw cza Rze czy po spo li tej Pol skiej ma
pra wo, a wręcz i obo wią zek, wła śnie ze wzglę du na treść
ar ty ku łu 2 Kon sty tu cji, two rzyć ta kie usta wo daw stwo,
któ re uwzględ ni moż li wo ści i sta tus ma jąt ko wy oby wa te -
li w ko rzy sta niu z ich praw, ale tak że na kła da jąc na nich
obo wiąz ki. Do bit nym te go przy kła dem są po dat ki od do -
cho du osób fi zycz nych – masz bar dzo ma ło, nic nie pła -
cisz, masz wię cej, pła cisz wię cej. Dla te go Pań stwo Pol skie
uzna ło, że od da bez płat nie w użyt ko wa nie część swo ich
te re nów lu dziom nie za moż nym z miast, aby mo gli się na

nich go spo da rzyć sa mi, po przez swój wła sny sa mo rząd.
Aby mo gli na tych dział kach wy po czy wać i uzu peł niać
pro du ko wa ny mi tam owo ca mi i wa rzy wa mi swo je bu dże -
ty do mo we.

Ta idea spraw dzi ła się w ca łej cy wi li zo wa nej Eu ro pie,
spraw dza się w Pol sce od po nad wie ku. Tak uwa ża ją lu -
dzie, któ rzy zło ży li 620 ty się cy pod pi sów w obro nie usta -
wy o ROD. Tak uwa ża ją set ki ty się cy lu dzi wy ra ża ją cych
swo je zda nie w for mie sta no wisk, ape li, li stów. Tak uwa -
ża mi lion pol skich ro dzin gło sząc to wszem i wo bec. Ta -
kie sta no wi sko wy ra ża du ża część Na ro du, a prze cież
Kon sty tu cja RP w art. 4 ust 1 stwier dza, że „Wła dza
zwierzch nia w Rze czy po spo li tej Pol skiej na le ży do Na ro -
du”. Ko mu więc ma słu żyć Kon sty tu cja RP – Na ro do wi,
czy po li tycz no -go spo dar czym gier kom?

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców zwra -
ca się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, aby przy roz strzy -
ga niu zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i jej po szcze gól nych za pi sów,
wziął tak że pod uwa gę głos sa mych za in te re so wa nych,
któ rzy upra wia jąc swe dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych funk cjo nu ją cych na pod sta wie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych ni ko mu nie wy rzą dza ją
krzyw dy, nie czy nią uj my w ża den moż li wy spo sób, a sa -
ma usta wa w ni czym i ni ko go nie ogra ni cza. Pro szę po -
zwo lić, aby pra wo do brze słu żą ce mi lio nom Po la ków
mo gło im da lej słu żyć.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 28 ma ja 2012 r.

6. List do Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz w spra wie zmia ny re pre zen tan tów Sej mu 
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko

praw ny re pre zen tant po nadmi lio no wej rze szy pol skich
dział kow ców, zwra ca się do Pa ni Mar sza łek w spra wie re -
pre zen ta cji Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w
po stę po wa niu do ty czą cym usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (sygn. akt K 8/10). W po przed niej ka den cji
Ko mi sja Usta wo daw cza re ko men do wa ła do nie go, ja ko
re pre zen tan tów Sej mu, dwóch ów cze snych po słów Pra -
wa i Spra wie dli wo ści – Sta ni sła wa Pię tę i An drze ja De rę.
Dział kow cy ma so wo pro te sto wa li prze ciw ta kiej re pre -
zen ta cji, bo wiem obaj po sło wie da li się po znać ja ko prze -

ciw ni cy ogro dów i Związ ku, a przede wszyst kim usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Uzy ska li śmy od po -
wiedź, że Mar sza łek Sej mu wy zna cza po słów do re pre -
zen ta cji w Try bu na le, gdy ten ogło si ter min roz pra wy.
Oka zu je się jed nak, że ta ka de cy zja już za pa dła. Na stro -
nie in ter ne to wej Sej mu obaj po sło wie są bo wiem wska -
za ni ja ko re pre zen tan ci Sej mu, mi mo że jest no wa ka -
den cja, a je den z po słów za sia da w Sej mie już z in nej par -
tii. Wy zna cze nie tych po słów bu dzi więc wie le nie ja sno -
ści, wy wo łu jąc tak że ogrom ne nie za do wo le nie wśród
dział kow ców, któ rzy – za miast obroń ców swo ich praw 
– otrzy ma li oskar ży cie li i za go rza łych prze ciw ni ków.
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Na sze śro do wi sko z obu rze niem przy ję ło zwłasz cza in -
for ma cję, że w tej spra wie ja ko przed sta wi cie la Sej mu wy -
zna czo no po sła An drze ja De rę, któ ry od lat zwal cza
usta wę o ROD, cie szą cą się po wszech nym po par ciem
dział kow ców. W licz nych wy stą pie niach do naj wyż szych
władz pań stwo wych, w tym do Pa ni Mar sza łek, dział kow -
cy da ją wy raz swo jej dez apro ba ty wo bec de le go wa nia po -
sła De ry do pre zen to wa nia sta no wi ska Sej mu przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym. Je go do tych cza so wa po sta -
wa i wy stą pie nie przed Try bu na łem w ana lo gicz nej spra -
wie po twier dza ją, że po seł ten nie po tra fi być ani obiek-
tyw ny, ani rze tel ny w spra wie ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Po seł De ra kie ru je się w tej spra wie nie zro zu -
mia ły mi ani mo zja mi i par ty ku lar ny mi mo ty wa mi po li -
tycz ny mi, dą żąc za wszel ką ce nę do uchy le nia usta wy 
o ROD, w któ rej obro nie opo wie dzia ły się w ostat nich la -
tach set ki ty się cy dział kow ców, w tym po nad 620 tys.
dział kow ców, pod pi su jąc spe cjal ne li sty po par cia usta wy.

Z po wyż szych wzglę dów Pan po seł jest źle po strze ga ny
wśród dział kow ców, gdyż usil nie dą ży do po zba wie nia ich
pod sta wo wych praw. Nie dzi wi więc, że po seł De ra upor -
czy wie za bie gał o uzy ska nie sta tu su re pre zen tan ta Sej mu
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w przed mio to wej
spra wie. Nie wąt pli wie wy ko rzy sta ten sta tus, aby po now -
nie wy kro czyć po za za kres swo je go umo co wa nia i przed -
sta wić oso bi ste po glą dy, igno ru jąc ofi cjal ne sta no wi sko
Mar szał ka Sej mu, któ re wy zna cza za kres wy stą pie nia
przed sta wi cie la Sej mu. Tym sa mym ist nie je praw do po do -
bień stwo, gra ni czą ce z pew no ścią, że Pan po seł zno wu

przyj mie ro lę wnio sko daw cy, któ ry za skar żył ca łą usta -
wę, zu peł nie my ląc ro lę. Po seł De ra nie gwa ran tu je, aby
sta no wi sko Sej mu zo sta ło rze tel nie za pre zen to wa ne pod -
czas roz pra wy przed Try bu na łem. Je go za mia rem jest
zdys kre dy to wa nie ca łej usta wy o ROD ce lem roz pro pa -
go wa nia swo je go pro jek tu usta wy, któ ry - po ma so wym
pro te ście dział kow ców i miaż dżą cej kry ty ce eks per tów 
– zo stał już od rzu co ny przez Sejm w pierw szym czy ta niu.
Do pusz cze nie Po sła De ry do udzia łu w przed mio to wym
po stę po wa niu na ra ża Sejm na utra tę wia ry god no ści, ja ko
or ga nu, żą da ją ce go uchy le nia prze pi sów, któ re sam
uchwa lił.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W imie niu mi lio no we go śro do wi ska pol skich dział kow -

ców Kra jo wa Ra da PZD zwra ca się do Pa ni Mar sza łek 
z proś bą o zmia nę przed sta wi cie li Sej mu przed Try bu na -
łem Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar że nia usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Pro si my o wy zna cze nie
po sła, da ją ce go rę koj mię obiek tyw ne go przed sta wia nia
ar gu men tów przed Try bu na łem. Uwa ża my, że ze wzglę du
na po wa gę Sej mu, jak rów nież sza cu nek dla po glą dów
pol skich dział kow ców, na le ży wy zna czyć po sła, któ ry nie
bę dzie pre zen to wał swo ich oso bi stych prze ko nań, ale 
w spo sób god ny i obiek tyw ny przed sta wi ofi cjal ne sta no -
wi sko Sej mu oraz ar gu men ty prze ma wia ją ce za kon sty tu -
cyj no ścią usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
któ rą Sejm i Se nat przy ję ły w de mo kra tycz nym pro ce sie
le gi sla cyj nym.

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

/-/ 52 pod pi sy sy gna ta riu szy li stu War sza wa, dnia 28 ma ja 2012 r. 

W dzi siej szym (18 ma ja br.) wy da niu dzien ni ka „Rzecz -
po spo li ta” uka zał się ar ty kuł Re na ty Kru py -Dą brow skiej
pt. „Czy skoń czy się mo no pol Związ ku Dział kow ców”.
Ar ty kuł do ty czy ini cja ty wy Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, któ ry skie ro wał do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -

go wnio sek o uzna nie ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych za nie zgod ną z Kon sty tu cją. Po nie waż treść
te go ma te ria łu bu dzi du że za strze że nia, KR PZD wy sła ła
dwa sta no wi ska w spra wie do re dak to ra na czel ne go
„Rzecz po spo li tej” To ma sza Wró blew skie go.

II. PZD REAGUJE NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE
W „RZECZPOSPOLITEJ” 



9

W dniu 18 ma ja 2012 r. w do dat ku „Pra wo co dnia”,
uka zał się ar ty kuł Re na ty Kru py -Dą brow skiej pt. „Czy
skoń czy się mo no pol Związ ku Dział kow ców”. Ar ty kuł
do ty czy ini cja ty wy Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go, któ ry skie ro wał do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio -
sek o uzna nie ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych za nie zgod ną z Kon sty tu cją. Treść te go ma -
te ria łu bu dzi za strze że nia, któ re wy ma ga ją wy ja śnień.

Już bo wiem na wstę pie au tor ka oznaj mia, że „Try bu nał
Kon sty tu cyj ny roz strzy gnie, czy pra wa dział kow ców nie
są ła ma ne przez wła dze ich or ga ni za cji”. Stwier dze nie to
jest oczy wi ście nie praw dzi we, gdyż za da niem Try bu na łu
jest je dy nie oce na zgod no ści za skar żo nych prze pi sów 
z Kon sty tu cją. Do świad czo na dzien ni kar ka praw na po -
win na zda wać so bie spra wę z pod sta wo wej kom pe ten cji
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry nie zaj mu je się oce ną
sto sun ków or ga ni za cji spo łecz nych z ich człon ka mi.
Zwłasz cza że Pol ski Zwią zek Dział kow ców ni gdy nie był
oskar ża ny o ła ma nie praw swo ich człon ków; wręcz prze -
ciw nie – Zwią zek ja ko je dy na or ga ni za cja stoi na stra ży
tych praw, któ re są za gro żo ne wła śnie ze wzglę du na
wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, żą da ją -
ce go uchy le nia wszyst kich upraw nień przy słu gu ją cych
dzi siaj dział kow com. Su ge ro wa nie więc, że przed mio to -
wa spra wa sku pia się na na ru sza niu praw dział kow ców
przez ich wła sny Zwią zek jest nie praw dą i po waż nym
nad uży ciem. Jest to pró ba do ko na nia po dzia łu po mię dzy
dział kow ca mi i Polskim Zwiàzkiem Działkowców, ma ją -
ca ja ko by wska zać na prze paść, ja ka dzie li użyt kow ni ków
dzia łek od ich or ga ni za cji. Tym cza sem Zwią zek jest ni -
czym in nym jak zrze sze niem sa mych dział kow ców, któ -
rzy w ten spo sób sa mi za rzą dza ją ogro da mi i swo imi
spra wa mi, co w peł ni re ali zu je za sa dę sa mo rząd no ści, sa -
mo dziel no ści i nie za leż no ści or ga ni za cji pol skich dział -
kow ców, któ rzy sa mi de cy du ją o swo ich spra wach, 
w gra ni cach obo wią zu ją ce go pra wa. Sta wia nie więc dział -
kow ców prze ciw ko PZD jest nie do rzecz ne. Mo że się to
au tor ce nie po do bać, ale sta no wi ska Związ ku od zwier cie -
dla ją zda nie sa mych dział kow ców. Wszak to sa mi dział -
kow cy w ogrom nej licz bie 620 tys. pod pi sa li pe ty cję 
o utrzy ma niu w nie zmie nio nym kształ cie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. O ich praw dzi wym sta no wi -
sku świad czą rów nież ty sią ce li stów, ape li i pro te stów
prze ciw ko ini cja tyw nie I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. 

Jak wy ni ka z ty tu łu i tre ści ar ty ku łu naj więk szą kon tro -
wer sją usta wy jest ja ko by kwe stia tzw. „mo no po lu”. Za -
rzut ten jest bez pod staw ny, gdyż usta wa o ROD nie
wy klu cza two rze nia ogro dów dział ko wych przez in ne

pod mio ty niż PZD. Ta ką moż li wość stwa rza cho ciaż by
usta wa o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, któ ra  po zwa la
gmi nom prze ka zy wać grun ty na pre fe ren cyj nych za sa dach
or ga ni za cjom zrze sza ją cym dział kow ców (art. 68 ust. 1
pkt 3). Nie ma więc żad nych prze szkód, aby oso by tym
za in te re so wa ne zre ali zo wa ły swo je kon sty tu cyj ne pra wo
i za ło ży ły sto wa rzy sze nie, któ re sko rzy sta z przy to czo ne -
go prze pi su. Usta wa o ROD w żad nym stop niu nie ogra -
ni cza ta kich moż li wo ści.  Nie mo że być jed nak mo wy 
o tym, aby no wo pow sta łe sto wa rzy sze nia za własz cza ły
do ro bek dział kow ców i Związ ku wy pra co wa ny na prze -
strze ni kil ku dzie się ciu lat. Ta kie dzia ła nie na ru sza ło by bo -
wiem kon sty tu cyj ne pra wo ochro ny praw ma jąt ko wych 
i słusz nie na by tych. Je ste śmy za po wsta wa niem sto wa rzy -
szeń, któ re za czną or ga ni zo wać chęt nych i za kła dać no -
we ogro dy dział ko we. Jed nak że wy mie nio ne w ar ty ku le
sto wa rzy sze nie, nie ma ją ce opar cia w dział kow cach, ja ko
je dy ne swo je za da nie wi dzi przej mo wa nie cu dzych ogro -
dów. W prak ty ce ozna cza to, że ta kie sto wa rzy sze nia chcą
na rzu cić rzą dy, czer pać środ ki ze znacz nie więk sze go śro -
do wi ska, ja kim jest ro dzin ny ogród dział ko wy. 

Usta wa o ROD nie po zwo li ła na po dział Związ ku na do -
wol ne ogni wa, gdyż to pro wa dzi do fak tycz nej li kwi da cji
ogro dów i znisz cze nia ca łe go do rob ku ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce w po sta ci ogro dów, dzia łek, te re -
nów zie lo nych, dzia łal no ści spo łecz nej, wy cho waw czej 
i in te gra cyj nej. Prze ciw ni kom ogro dów o to wła śnie cho -
dzi, po nie waż od lat Zwią zek z po wo dze niem stoi na stra -
ży ogro dów i praw dział kow ców. W tym kon tek ście
okre śla nie tra dy cji i do rob ku dział kow ców „mo no po lem”
jest więc dzia ła niem po li tycz nym i tyl ko te mu ce lo wi słu -
ży. Nie ma nic wspól ne go z rze czy wi sto ścią. To co au tor -
ka na zy wa „mo no po lem” jest jed no ścią dział kow ców 
i słu ży roz wo jo wi ogro dów, ich sku tecz nej obro nie, kon -
ty nu owa niu tra dy cji dział ko wych i wy peł nia niu wszyst -
kich funk cji, któ re wy kształ ci ły się w dzia łal no ści ogro-
dów i Związ ku. Pięt no wa nie pod po zo rem mo no po lu do -
brze dzia ła ją cej or ga ni za cji, jest wpro wa dza niem czy tel ni -
ków w błąd i krzyw dzą ce dla po nad mi lio na dział ko wych
ro dzin w Pol sce.

Za rzu tu o tzw. „mo no po lu” nie po twier dza rów nież za -
skar żo ny art. 10 ust. 1 usta wy o ROD. Prze pis ten bo wiem
nie na kła da bez wa run ko we go obo wiąz ku prze ka zy wa nia
PZD te re nów pod ogro dy. Obo wią zek ten do ty czy bo -
wiem wy łącz nie sy tu acji, gdy wcze śniej do bro wol nie
prze zna czo no te ren w pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go pod ro dzin ne ogro dy dział ko we. Trud no za tem
mó wić o mo no po lu, sko ro po wyż szy prze pis ma cha rak -

1. Sta no wi sko skie ro wa ne do re dak to ra na czel ne go „Rzecz po spo li tej” 
To ma sza Wró blew skie go

Pan To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny
„Rzecz po spo li ta”
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ter fa kul ta tyw ny i z te go wzglę du spo ra dycz nie jest sto -
so wa ny w prak ty ce. Skar że nie te go za pi su zmie rza więc
do de fi ni tyw ne go zli kwi do wa nia moż li wo ści prze ka zy -
wa nia grun tów pu blicz nych pod no we ogro dy dział ko we
na pre fe ren cyj nych za sa dach. Nie cho dzi więc o za kwe -
stio no wa nie rze ko me go „mo no po lu” Związ ku, ale o trwa -

łe za blo ko wa nie roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. 

Pro szę o po trak to wa nie po wyż sze go ma te ria łu ja ko ar -
ty ku łu po le micz ne go i opu bli ko wa nie go w do dat ku „Pra -
wo co dnia” w jed nym z naj bliż szych nu me rów
„Rzecz po spo li tej”. 

In spek tor ds. me dial nych
Mag da le na Za liw ska

Pan To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny
„Rzecz po spo li ta”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze 
Po prze czy ta niu ar ty ku łu w Rzecz po spo li tej z dnia 

18 ma ja 2012 r. pt: Czy skoń czy się mo no pol Związ ku
Dział kow ców (str. C3) uzna łem, że mu szę za brać głos 
w tej spra wie, po nie waż w tak po waż nym dzien ni ku 
z osób ła mią cych pra wo ro bi się bo jow ni ków o pra wa
dział kow ców. Cho dzi o frag ment, w któ rym au tor ka ar ty -
ku łu cy tu je wy po wie dzi Wie sła wa Cza plic kie go pre ze sa
Sto warzy sze nia Ogro dów Dział ko wych Re gio nu Ostro łę -
ka. Znam do brze ca łą ge ne zę po wsta nia te go sto wa rzy -
sze nia, gdyż w tam tych la tach zaj mo wa łem się tą spra wą
i wy po wie dzi W. Cza plic kie go brzmią wręcz śmiesz nie,
je śli się weź mie pod uwa gę o co w tej spra wie cho dzi.

Pa nie Re dak to rze,
Za miesz czo ny w dru giej czę ści ar ty ku łu wy wiad 

z W. Cza plic kim świad czy tyl ko o tym, że au tor ka uwa ża
każ de go wy stę pu ją ce go prze ciw ko PZD za „mę ża opatrz -
no ścio we go” dział kow ców i bo jow ni ka o spra wie dli wość
i wol ność dział kow ców. Je śli au tor ka chcia ła by rze tel nie
po in for mo wać o ca łej sy tu acji wo kół usta wy o ROD 
i PZD to za nim za się gnę ła opi nii W. Cza plic kie go, za się -
gnę ła by opi nii o nim sa mym. Mo że zna jąc pod ło że za ło -
żo ne go przez W. Cza plic kie go sto wa rzy sze nia wie dzia-
ła by, o co tak na praw dę cho dzi tym „nie za leż nym”. 
W. Cza plic ki był przez wie le lat pre ze sem wo je wódz kie -
go (póź niej okrę go we go) za rzą du PZD w Ostro łę ce i dy -
rek to rem biu ra. Po zmia nie po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go
Pol ski w PZD tak że na stą pi ły zmia ny struk tu ry i za czę to
łą czyć ma lut kie jed nost ki te re no we w więk sze, naj czę ściej
o za się gu no we go wo je wódz twa. Tak też by ło na Ma zow -
szu. Do tych cza so wych 6 jed no stek te re no wych po łą czo -
no w je den Okręg Ma zo wiec ki. Z pro ste go ra chun ku
wy ni ka ło, że za miast do tych cza so wych 6 pre ze sów, bę -
dzie je den, a biu ra w re jo nie utra cą sa mo dziel ność. Dla
pię ciu okrę gów by ła to do bra de cy zja z punk tu wi dze nia
in te re su dział kow ców, ale nie dla W. Cza plic kie go. 

De cy zja o po łą cze niu, szcze gól nie ma łych jed no stek te -

re no wych by ła ko niecz na, bo wiem skrom ne środ ki fi nan -
so we, ja kie mia ły do dys po zy cji le d wie star cza ły na dwa
eta ty – dy rek to ra i głów ne go księ go we go, a prze cież nie
po to miał ist nieć okręg, aby dwie oso by mia ły eta ty, tyl -
ko że by wy peł niać obo wiąz ki sta tu to we na rzecz ogro dów
i dział kow ców. Ta kiej dzia łal no ści okręg ostro łęc ki nie
pro wa dził. Cał ko wi ty brak nad zo ru nad za go spo da ro wa -
niem ogro dów dział ko wych i dzia łek, przy zwo le nie na ła -
ma nie pra wa da je znać o so bie jesz cze dzi siaj i nie z-
mier nie trud no jest przy wró cić stan zgod ny z pra wem.

W. Cza plic ki jest nie zwy kle za do wo lo ny, że Try bu nał
zaj mie się ogro da mi dział ko wy mi, bo jak twier dzi PZD
ob ra ca mi lio na mi zło tych bez żad nej kon tro li. Pa mięć 
W. Cza plic kie go jest bar dzo krót ka, bo to wresz cie on nie
chciał się pod dać kon tro li upraw nio nych or ga nów, nie
chciał wy dać do ku men ta cji okrę gu i zo stał za to zwol nio -
ny z pra cy. Po tem oka za ło się, że miał po wo dy, aby tej
kon tro li się nie pod da wać. Wy star czy przy to czyć pra wo -
moc ny wy rok o zwro cie nie na leż nie po bra ne go wy na gro -
dze nia z ka sy PZD. To tyl ko je den przy kład. I to jest
praw dzi wy po wód po wsta wa nia tych sto wa rzy szeń, gdy
Zwią zek chce skon tro lo wać fi nan se, gdy chce po pra wić
ob słu gę dział kow ców, wresz cie za ich pie nią dze, gdy oka -
zu je się, że nie któ rzy stra cą swo je pre ze sow skie sta no wi -
ska, to wte dy ci, któ rzy ma ją je dy ny cel – być pre ze sem 
i sam so bie ste rem że gla rzem – na tych miast wy stę pu ją
prze ciw ko PZD i za kła da ją sto wa rzy sze nie. Iro nii ca łej
spra wie za pew ne do da jesz cze to, że bro niąc wy łącz nie
swo ich wła snych in te re sów wy stę pu ją prze ciw ko wszyst -
kim dział kow com. Je że li Try bu nał za kwe stio nu je pra wa
dział kow ców wy ni ka ją ce z usta wy o ROD, to stra cą je
wszy scy w ca łej Pol sce. 

W. Cza plic ki po da je po nad to, że w KRS za re je stro wa -
nych jest ok. 30 sto wa rzy szeń. Lecz twór cy tych sto wa rzy -
szeń, al bo już od daw na nie są człon ka mi Związ ku i nie
użyt ku ją dział ki w żad nym ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym al bo, tak jak W. Cza plic ki, bro nią swo je go wła sne -
go pry wat ne go in te re su. W Olsz ty nie, Byd gosz czy,
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Swa rzę dzu za ło ży cie le sto wa rzy szeń ma ją do my miesz -
kal ne na dział ce i to chcą usank cjo no wać, a nie bro nić
dział kow ców.

Szko da rów nież, że w bądź co bądź po waż nej wkład ce
po waż nej ga ze ty cy tu je się oczy wi ste bzdu ry. Cho dzi o
wy po wiedź W. Cza plic kie go „W każ dej chwi li mo że on
(PZD) po zba wić człon ko stwa w nim i wy rzu cić.” Każ da
or ga ni za cja mo że ze swych sze re gów usu nąć człon ka, któ -
ry dzia ła sprzecz nie z ce lem tej or ga ni za cji, ła mie pra wo,
dzia ła na jej szko dę. Ze sto wa rzy sze nia też moż na usu nąć.
Jed nak żad na or ga ni za cja, tak że PZD nie mo że wy rzu cić
swe go człon ka w każ dej chwi li. Sta tut PZD wy raź nie

okre śla za co moż na po zba wić człon ko stwa i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki, ja ka jest pro ce du ra od wo ław cza we -
wnątrz Związ ku – łącz nie z try bem nad zwy czaj nym są
trzy in stan cje od wo ław cze. Wresz cie zgod nie z usta wą 
o ROD po za koń cze niu po stę po wa nia we wnątrz or ga ni -
za cyj ne go spra wę mo że roz strzy gać sąd po wszech ny.

Kon klu zja jest smut na, bo wy cho dzi na to, że wła śnie
na ta kich „au to ry te tach” ma się w Pol sce bu do wać pra wo -
rząd ność i waż niej szy jest pry wat ny in te res kil ku dzie się -
ciu osób ła mią cych pra wo niż mi lio na pol skich ro dzin
użyt ku ją cych dział ki w ROD zgod nie z obo wią zu ją cym
pra wem.

Kie row nik Wy dzia łu Pre zy dial ne go 
Ma rek Pyt ka

LI STY DZIAŁ KOW CÓW 

Grze gorz Oracz – Dział ko wiec w ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce

Pa ni Re dak tor!!! 
Po lek tu rze tek stu Pa ni au tor stwa za miesz czo ne go 

w „Rzecz po spo li tej” z 18 ma ja br. pra gnę prze ka zać nie
ty le py ta nia, co kil ka oso bi stych re flek sji. Od wcze snych
lat 90. ubie głe go wie ku Pol ski Zwią zek Dział kow ców stał
się ce lem bez par do no wych ata ków ze stro ny roz ma itych
śro do wisk. Pa mię tam zbie ra nie pod pi sów pod li sta mi kie -
ro wa ny mi do ów cze sne go Mar szał ka Sej mu RP, śp. Ma -
cie ja Pła żyń skie go. I wte dy i kil ka krot nie po tem emo cje
bu dzi ło ist nie nie or ga ni za cji dział kow ców, te re nów przez
nią użyt ko wa nych, po my sły na pry wa ty zo wa nie i in ne.
Po tęż ną „bel ką” w oku nie któ rych po li ty ków jest rze ko my
mo no pol PZD. Czy nie wzbu dza Pa ni re dak tor skiej czuj -
no ści zmo no po li zo wa nie ło wie nia ryb (Pol ski Zwią zek
Węd kar ski), strze la nie do zwie rzy ny i ptac twa (Pol ski
Zwią zek Ło wiec ki) – one rów nież nie ma ją kon ku ren cji,
a przy na leż ność – je śli się chce mo czyć ki ja lub ha sać po
po lach i ostę pach le śnych – jest obo wiąz ko wa. Kłu sow -
nic two, sto sow nie do unor mo wań pod le ga sro gim re stryk -
cjom.  W in te re so wa niu się dział kow ca mi i dział ka mi
ce lem sa mym w so bie jest zie mia za go spo da ro wa na przez

po nad 4900 ro dzin nych ogro dów dział ko wych, zie mia
czę sto po ło żo na w atrak cyj nych dla in we sto rów miej -
scach. To nie tro ska o „uci śnio nych i znie wo lo nych” dział -
kow ców ka że wy ta czać ar ma ty naj po tęż niej szych ka-
li brów. Grunt to grunt!!!! Za sta na wiam się też nad tym,
skąd Pa ni wy do by ła al bo kto Pa ni po le cił oso bę re cen zen -
ta po stę po wa nia PZD, dy żur ny au to ry tet mo ral ny? Rzu -
ca ne oskar że nia w ustach p. W. Cza plic kie go śmie szą
mnie i iry tu ją jed no cze śnie – wszak że był wier nym człon -
kiem, by nie po wie dzieć li czą cą się po sta cią w PZD 
w okre sie ist nie nia woj. ostro łęc kie go. Ta kich jak on dzia -
ła czy, z któ ry mi Zwią zek mu siał się roz stać, zna la zła by
Pa ni Re dak tor w kil ku miej scach Pol ski – po bu do wa li na
dział kach wy staw ne wil le, na ru sza li swy mi dzia ła nia mi
nor my ży cia związ ko we go – te raz po stro iw szy się w piór -
ka prze ciw ni ków Związ ku, któ ry nie mógł ak cep to wać ich
za cho wań i po staw – udzie la ją do brych rad, wska zu ją dro -
gę na skró ty – ta cy Ku kli now scy spod Ja snej Gó ry. Je stem
prze ko na ny o tym, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie po dzie -
li opi nii wy ra żo nych prze I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Po zdra wiam Pa nią. 

/-/ Grze gorz Oracz

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku
Sza now ny Pan To masz Wró blew ski 
Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li ta” 

Sza now ny Pa nie!
W wy da niu dzien ni ka „Rzecz po spo li ta” z dnia 18 ma ja

2012 ro ku uka zał się ar ty kuł au tor stwa Pa ni Re na ty Kru -

py -Dą brow skiej pt. „Czy skoń czy się mo no pol Związ ku
Dział kow ców”.

Oprócz po wie le nia nie któ rych wy wo dów by łe go I Pre -
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ze sa Są du Naj wyż sze go Le cha Gar doc kie go za war tych
we wnio sku skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
dzien ni kar ka dla pod kre śle nia nie zwy kłej, jej zda niem,
wa gi pro ble mu przy wo ła ła wy po wie dzi Pa na Wie sła wa
Cza pliń skie go z Ostro łę ki, uzna jąc go tym sa mym za nie -
mal że wy bit ne go znaw cę przed mio tu oraz au to ry tet.

Gdy by au tor ka ar ty ku łu do zna ła „olśnie nia” i zwró ci ła
się do Kra jo wej Ra dy PZD lub Okrę go we go Za rzą du Ma -
zo wiec kie go PZD w War sza wie, to by ta kich bzdur nie pi -
sa ła. Do wie dzia ła by się mia no wi cie:

– któż to jest ten Pan i ja kie „za słu gi” wniósł dla do bra
dział kow ców w by łym Wo je wódz kim, a póź niej Okrę go -
wym Za rzą dzie PZD w Ostro łę ce,

– że pra wo moc nym wy ro kiem są du mu siał zwró cić do
ka sy Związ ku nie na leż nie po bra ne wy na gro dze nie,

– że tra cąc pre ze sow skie i dy rek tor skie sta no wi sko 
w wy ni ku po łą cze nia by łych pię ciu okrę gów w je den
obec ny Ma zo wiec ki utra cił po bie ra ne apa na że,

– że w cza sie by cia pre ze sem nie wy peł niał swych sta -
tu to wych obo wiąz ków i przy zwa lał na ła ma nie pra wa, nie
re agu jąc na wy stę pu ją ce ne ga tyw ne zja wi ska,

– że p. W. Cza pliń ski tak się zna na prze pi sach obo wią -
zu ją cych w PZD jak przy sło wio wa ku ra na pie przu lub
kot na kwa śnym mle ku twier dząc, że „W każ dej chwi li
mo że on (PZD) po zba wić człon ko stwa w nim i wy rzu -
cić”. Ta kie cho ciaż by stwier dze nie wła śnie świad czy 
o „wy bit nej zna jo mo ści” pra wa związ ko we go. Stwier dza -
my, że nic bar dziej myl ne go, bo wiem Sta tut PZD enu me -
ra tyw nie okre śla, za co moż na zo stać po zba wio nym
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki oraz, że w na -
szym Związ ku obo wią zu je wie lo krot na pro ce du ra od wo -
ław cza włącz nie z moż li wo ścią skie ro wa nia spra wy do
są du.

Sza now ny Pa nie!
Sfor mu ło wa nie uży te przez dzien ni kar kę, że „Try bu nał

Kon sty tu cyj ny roz strzy gnie, czy pra wa dział kow ców nie
są ła ma ne przez wła dze ich or ga ni za cji” jest z grun tu nie -
praw dzi we, bo wiem Try bu nał bę dzie je dy nie roz strzy gał
zgod ność za skar żo nych prze pi sów z Kon sty tu cją RP. Ta -
kie sfor mu ło wa nie ozna cza, że au tor ka ar ty ku łu na wet nie
za da ła so bie tru du, by spraw dzić, ja kie są kom pe ten cje
Try bu na łu i sta no wi to jaw ne nad uży cie oraz nie praw dę.
Po nad to z po sia da nej przez nas wie dzy wy ni ka, że ni gdy
w okre sie 30 lat ist nie nia PZD nie oskar żo no Związ ku o
ła ma nie praw swo ich człon ków. Wiel ka szko da, że dzien -
ni kar ka nie zwró ci ła uwa gi, że to wła śnie wy łącz nie Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców za wsze stał i na dal stoi na
stra ży prze strze ga nia praw i upraw nień przy słu gu ją cych
nam dział kow com.

Być mo że umknę ło au tor ce, że w obro nie i nie na ru szal -
no ści Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku sa mi dział kow -
cy zło ży li swo je pod pi sy w ilo ści po nad 620 ty się cy. Nie
zna my dru giej ta kiej usta wy, któ ra by cie szy ła się tak
znacz nym spo łecz nym po par ciem.

Sza now ny Pa nie!
Ko lej ną spra wą, nad któ rą nie mo że my przejść obo jęt -

nie jest cią gle po wta rza ny tzw. mo no pol, tak przez by łe -
go I Pre ze sa SN jak i in nych na szych prze ciw ni ków.

O ja kim to mo no po lu jest mo wa?
Czyż by do bro wol ne wstą pie nie do ta kiej jak na sza spo -

łecz na or ga ni za cja, nie dla za szczy tów ani splen do ru, by -
ło tym mo no po lem?

Czyż by obo wią zek przy na leż no ści do każ dej in nej or ga -
ni za cji spo łecz nej czy za wo do wej tym mo no po lem nie
był, a tyl ko przy na leż ność do PZD nim jest? Od sy ła ły
dzien ni kar kę do sta tu tów in nych spo łecz nych or ga ni za cji
ta kich jak cho ciaż by Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go, do
któ re go przy na leż ność jest obo wiąz ko wa, je że li nie chce
się ucho dzić za kłu sow ni ka.

Czyż by au tor ka ar ty ku łu za po mnia ła, a mo że po pro stu
nie wie, że w Pol sce funk cjo nu je usta wa o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi, któ ra w art.68 ust. l pkt. 3 po zwa la gmi -
nom na prze ka zy wa nie grun tów na pre fe ren cyj nych
za sa dach or ga ni za cjom zrze sza ją cy dział kow ców?

Dla cze go za tem ta wy mie nio na w ar ty ku le ilość sto wa -
rzy szeń nie chce sko rzy stać z te go prze pi su tyl ko cią gle
szer mu je ha słem o mo no po lu PZD? Od po wiedź jest pro -
za icz nie pro sta – bo o wie le ła twiej jest za własz czać do -
ro bek dział kow ców i Związ ku wy pra co wa ny przez kil ka-
dzie siąt lat i bar dzo ła two się gać po cu dze ogro dy niż od
pod staw za kła dać swo je.

Czyż by au tor ka ar ty ku łu ma ją ca sie bie za do świad czo -
ne go dzien ni ka rza nie wie dzia ła, że spo łecz ność dział ko -
wa bar dzo so bie ce ni na szą sa mo dziel ność, sa mo rząd ność
i nie za leż ność oraz że swo ją wo lą po wo ła ła swój ogól no -
pol ski sa mo rząd dział kow ców – czy to też jest mo no pol?

Od sy ła my Pa nią Re na tę Kru pę -Dą brow ską do Słow ni -
ka Ję zy ka Pol skie go i wów czas oka że się, że cią głe szer -
mo wa nie o ja kimś mo no po lu w PZD jest gło sze niem
wy łącz nie chwy tli wych me dial nie ha seł i do te go stric te
po pu li stycz nym po li tycz nym dzia ła niem. Na stro nie in -
ter ne to wej  „Rzecz po spo li tej” znaj du je się ta ki oto cy tat:
„uwa ża my, że nikt nie ma mo no po lu na praw dę i ra cję, 
a do te go, co słusz ne, do cie ra się przez spór i de ba tę”. Ta -
kiej de ba cie chce my słu żyć. „Rzecz po spo li ta” to pi smo
dla lu dzi, któ rzy lu bią róż ni cę zdań, my ślą sa mo dziel nie 
i nie bo ją się iść pod prąd. Nie zno szą ma ni pu la cji i pro -
pa gan dy. Nie ule ga ją ide olo gicz nym mo dom – wo lą od -
wo łać się do trwa łych war to ści, roz trop no ści i zdro we go
roz sąd ku. Po tra fią pa trzeć kry tycz nie na po li ty kę, go spo -
dar kę, kul tu rę, me dia. „Rzecz po spo li ta” to ga ze ta dla tych,
któ rzy ma ją od wa gę my śleć.” Stwier dza my, że w do brym
to nie by ło by, gdy by au to rzy ar ty ku łów pra so wych od cza -
su do cza su przy po mi na li so bie tą treść.

Po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia
Za rzą dów ROD, Ko mi sji Re wi zyj nych ROD i Ko mi sji
Roz jem czych ROD funk cjo nu ją cych w 247 Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych na sze go Okrę gu Gdań skie go, 
w któ rych od dzie się cio le ci nie od płat nie użyt ku je swo je
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dział ki po nad 53 000 ro dzin dział ko wych do ma ga my się
za miesz cza nia w Wa szym ty go dni ku in for ma cji praw dzi -

wych, nie ma ni pu lo wa nych i nie ule ga ją cym ide olo gicz -
nym mo dom, to jest ta kich, o ja kich sa mi pi sze cie wy żej. 

Z dział ko wym po zdro wie niem 
Z upo waż nie nia człon ków sta tu to wych or ga nów

Okrę gu Gdań skie go

Ni niej sze sta no wi sko prze ka zu je my tak że do wia do mo ści:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD Ol gi Ochry miuk.

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

Gdańsk, 21 ma ja 2012 r.

Piotr Wa lu siak – ROD „War ta” w Pa jęcz nie

Pan To masz Wró blew ski 
Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li ta”

Bar dzo ce nię Pań stwa re dak cję ja ko in sty tu cję w upo -
wszech nia niu wie dzy. Je stem Wa szym wier nym czy tel ni -
kiem. Po sta no wi łem od nieść się do ar ty ku łu w do dat ku
„Pra wo co dnia” z dnia 18 ma ja 2012 r. Pa ni Re dak tor Re -
na ty Kru py–Dą brow skiej. Pro szą o po waż ne po trak to wa -
nie mo je go li stu i opu bli ko wa nie go w naj bliż szym
nu me rze „Rzecz po spo li tej”.

Pa nie Re dak to rze,
W na wią za niu do Pa ni pu bli ka cji, chciał bym wy po wie -

dzieć się ja ko dział ko wiec z 30-let nim sta żem człon kow -
skim w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Ty tuł ar ty ku łu
sta no wi wi zy tów kę tek stu i ma ogrom ną si łę prze bi cia.
Na da jąc swo je mu ar ty ku ło wi ty tuł „Czy skoń czy się mo -
no pol Związ ku Dział kow ców” i pi sząc we wstę pie, 
„o mo no po lu”, od ra zu ne ga tyw nie oce ni ła Pa ni dzia łal -
ność Związ ku, a co za tym idzie na sta wi ła do nie go w spo -
sób ne ga tyw ny wszyst kich czy tel ni ków za in te re so wa nych
spra wą. Nikt prze cież po prze czy ta niu ta kie go ty tu łu, nie
bę dzie do szu ki wał się do brych  stron funk cjo no wa nia Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych czy Związ ku, któ ry sku -
pia 1.143.256 człon ków. Po ta kim wstę pie nikt nie bę dzie
do strze gał po zy tyw nych aspek tów „dział ko wa nia” wy -
mie nię nie któ re z nich: 

– wy miar fi zycz ny, któ ry da je moż li wość utrzy ma nia
kon dy cji psy cho fi zycz nej, re lak su i uzy ska nia sa mo dziel -

ne go wy pro du ko wa nia pło dów ogrod ni czych,
– wy miar oso bi sty, któ ry po zwa la na kre atyw ność,

spraw dze nie się, po sia da nie zie mi do upra wy,
– wy miar spo łecz ny, któ ry od no si się do two rze nia wię -

zi spo łecz nych i łącz no ści mię dzy po ko le nio wej. 
Każ dy sku pi swo ją uwa gę nie na mi sji mo je go sto wa -

rzy sze nia, któ rą jest mię dzy in ny mi za pew nie nie bez pie -
czeń stwa so cjal ne go, zdro wot ne go i edu ka cyj ne go. Dział-
kow cy do strze ga ją i wie dzą, że pra ca na dział ce prze kła -
da się na na sze zdro wie i ja kość ży cia. Rzecz po spo li ta jest
ga ze tą opi nio twór czą, dla te go nie zwy kle waż ne wy da je
mi się, by prze ka zy wa ne w niej in for ma cje by ły me ry to -
rycz nie rze tel ne. Pi sa nie, że „Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz -
strzy gnie, czy pra wa dział kow ców nie są ła ma ne przez
wła dze ich or ga ni za cji”, de li kat nie mó wiąc jest to mi ja nie
się z praw dą. We dług mo jej wie dzy Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny oce nia zgod ność prze pi sów z usta wą za sad ni czą.
Na to miast czy ktoś ła mie pra wo czy nie roz strzy ga ją są -
dy po wszech ne. Nie przy po mi nam so bie, by Zwią zek był
oskar ża ny o ła ma nie swo ich praw. Na to miast wiem, że
Zwią zek stoi na stra ży prze strze ga nia pra wa. Wła śnie za
brak po sza no wa nia pra wa Zwią zek wy klu cza ze swo ich
sze re gów człon ków. Nie chce my mieć ta kich człon ków,
któ rym Nad zór Bu dow la ny da je na kaz roz biór ki al tan ki
„ba ga te la” 80 m2, a pra wo sta no wi do 25 m2 na te re nie
miast. Ta kich wła śnie lu dzi na le ży na zwać „szkod ni ka -
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mi”, a te na dział kach na le ży tę pić.  Nikt z nas nie po le mi -
zu je z moż li wo ścią za miesz cza nia su biek tyw nych opi nii
eks per tów, ale ko niecz ne wy da je się obiek tyw ne re la cjo -
no wa nie opi sy wa nych zja wisk, a w szcze gól no ści ak tów
praw nych przez sa me go dzien ni ka rza. Po zwo lę so bie
przy to czyć art. 68 ust. 1 pkt. 3 usta wy o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi, któ ra po zwa la gmi nom na pre fe ren cyj -
nych za sa dach prze ka zać grun ty or ga ni za cjom zrze sza-
ją cym dział kow ców. Niech oso by za in te re so wa ne re ali zu -
ją swo je pa sje za kła da jąc sto wa rzy sze nia dział kow ców, 
a nie pró bu ją prze jąć do ro bek nasz i na szych po ko leń.
Agen cja Nie ru cho mo ści Rol nych ma w swych za so bach 
2 mi lio ny hek ta rów grun tów. Czy nie na le ża łoby się zwró -
cić do PZD z py ta niem lub proś bą o po moc w in ter pre ta -
cji cho ciaż by art. 10 ust. 1 usta wy o ROD? Czy nie za le ży
Pa ni na rze tel nym in for mo wa niu spo łe czeń stwa? A mo że
na le ża ło by za py tać sa mych dział kow ców, któ rzy wy po -

wie dzie li się o utrzy ma niu w nie zmie nio nym kształ cie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych skła da jąc 620
tys. pod pi sów w jej obro nie. Czyż by nie do strze gła Pa ni
ty się cy ape li, li stów i pro te stów prze ciw ko ini cja ty wie 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, nie tyl ko dział kow ców, ale
rów nież Par la men ta rzy stów, Sej mi ków Wo je wódz kich,
pre zy den tów i bur mi strzów miast, sta ro stów, or ga ni za cji
spo łecz nych i po li tycz nych. A na pew no gło śno by ło 
w Pol sce, gdzie na War szaw skim Tor wa rze uczest ni czy ła
czte ro ty sięcz na rze sza dział kow ców wraz z go ść mi pod -
czas II Kon gre su PZD. Ty tuł, ja kim opa trzy ła Pa ni swój
tekst, ni we czy na sze za an ga żo wa nie i wpro wa dza w błąd
czy tel ni ków ga ze ty. Z punk tu wi dze nia na szej dzia łal no -
ści oraz rze tel no ści in for mo wa nia czy tel ni ków, sto so wa -
nie ty tu łów, któ re wpro wa dza ją w istot ny błąd i sie ją
wśród czy tel ni ków nie po trzeb ny nie po kój jest nie do pusz -
czal ne.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Piotr Wa lu siak 

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

Pan To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny
„Rzecz po spo li ta”

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu skła da pro test w związ ku z tre ścią ar ty ku łu,
któ ry zo stał za miesz czo ny na ła mach Rzecz po spo li tej 
w dniu 18 ma ja 2012 roku pt. „ Czy koń czy się mo no pol
Związ ku Dział kow ców”.

Au tor ka te go ar ty ku łu Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska
bez wy sił ku, bar dzo po bież nie prze szła do omó wie nia za -
rzu tów, ja kie wy to czył I Pre zes Są du Naj wyż sze go usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, kie ru jąc swo je
wnio ski do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pa ni re dak tor
zwró ci ła uwa gę, tyl ko na nie któ re za rzu ty, być mo że
brzmią ce me dial nie, ta kie jak mo no pol PZD czy tzw.
„przy mus” człon kow stwa PZD w po wią za niu z przy dzia -
łem dział ki, bez głęb sze go za sta no wie nia się o co w rze -
czy wi sto ści cho dzi I Pre ze so wi Są du Naj wyż sze go, któ ry
prze cież zło żył wnio sek o uzna nie za nie zgod ną z kon sty -
tu cją RP ca łą usta wę o ROD, a przy naj mniej 18 prze pi -
sów tej usta wy, co w rze czy wi sto ści unie moż li wi ło by jej
funk cjo no wa nie.

Jest to spra wa zbyt po waż na by tak po bież nie pod pu -
blicz kę po trak to wać ten te mat, wsa dza jąc przy sło wio wy
„kij w mro wi sko”.

Sa ma Pa ni Re dak tor stwier dza, że obo wią zu ją ce prze pi -
sy umoż li wia ją two rze nie ogro dów dział ko wych przez in -
ne or ga ni za cje, sto wa rzy sze nia. Dla cze go w związ ku 
z tym ogro dy ta kie nie po wsta ją? War to by się głę biej za -

sta no wić. Dla cze go tzw. „Sto wa rzy sze nia” a jest ich po -
noć ok. 30-ci, wy cią ga ją rę ce po te re ny ogro dów za rzą -
dza ne przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców?

Ła two jest, bo wiem wy cią gnąć rę ce po cu dze, go to we,
ła two czer pać ko rzy ści z te go, co jest już wy bu do wa ne, zor -
ga ni zo wa ne, do brze funk cjo nu je. Ten den cje ta kie na le ży
okre ślić, przy naj mniej, ja ko nie przy zwo ite. Moż na to po
pro stu okre ślić, ja ko kra dzież, przy własz cze nie. Ro dzin ne
ogro dy dział ko we przez po nad 30 lat wy bu do wał, zmo der -
ni zo wał Pol ski Zwią zek Dział kow ców i oczy wi ście dzię ki
środ kom fi nan so wym dział kow ców, ale też dzię ki po mo cy
fi nan so wej Związ ku, oraz dzię ki zmy sło wi or ga ni za cyj ne -
mu i do brej struk tu rze we wnętrz nej.  Dział kow cy chcą da -
lej na le żeć do PZD, oni chcą by da lej funk cjo no wa ła usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Co to są te tzw. „sto -
wa rzy sze nia” moż na by rzec ka na po we, bo gro ma dzą ce od
kil ku do kil ku na stu człon ków, rzad ko wię cej. We dług na szej
wie dzy, dzi siaj ak tyw nych jest ich oko ło 10-ciu. Kto je two -
rzył i dla cze go? Wspo mi na Pa ni re dak tor o Pa nu Wie sła -
wie Cza plic kim z Ostro łę ki, bez po in for mo wa nia, że był on
kie dyś zna nym dzia ła czem Związ ku, któ ry za nie pra wi dło -
we, sprzecz ne z pra wem dzia ła nia mu siał opu ścić sze re gi
or ga nów Związ ku. War to by Pa ni re dak tor bli żej za po zna -
ła się z tą syl wet ką. Tzw. „sto wa rzy sze nia” za ło ży li by li
dział kow cy, któ rzy ła miąc nie tyl ko pra wo związ ko we, ale
przede wszyst kim pra wo pań stwo we, usta wę „pra wo bu -
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dow la ne” wy bu do wa li do my miesz kal ne, wil le na te re nie
ogro dów i mu sie li opu ścić sze re gi PZD, tak jest z człon ka -
mi Sto wa rzy szeń w Olsz ty nie, Swa rzę dzu, czy w in nych
mia stach. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców sza nu jąc pra wo zgod nie
z prze pi sa mi Sta tu tu PZD wy cią gnął je dy nie słusz ne
wnio ski, po zba wia jąc ich człon kow stwa PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki. Każ da z tych osób mo że jed nak że
pra wo moc ne uchwa ły Związ ku za skar żyć do są du. W sto -
sun ku do ta kich osób pro wa dzo ne są rów nież spra wy
przez In spek to ra ty Nad zo ru Bu dow la ne go i są dy. O wy -
cią gnię cie kon se kwen cji sta tu to wych w sto sun ku do ta -
kich osób ape lo wa ła w swo im ra por cie Naj wyż sza Izba
Kon tro li. 

Za sta na wia jąc się nad tzw. „mo no po lem” – I Pre zes Są -
du Naj wyż sze go nie po tru dził się wiel ce, by zba dać spra -
wę funk cjo no wa nia na ro do wych związ ków dział kow ców
w in nych pań stwach Unii Eu ro pej skiej. Naj ła twiej, roz -
bić, roz wa lić Zwią zek, zde sta bi li zo wać sy tu acje w ogro -
dach, a po nie waż ro dzin ne ogro dy dział ko we bar dzo
do brze funk cjo nu ją i to wła śnie pod rzą da mi usta wy 
o ROD z dnia 08 lip ca 2005 r. to naj le piej do pro wa dzić
do stwier dze nia, że jest ona nie kon sty tu cyj na.

Co to zna czy, że pań stwo nie chro ni in te re sów sła bych w
oce nie I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Fak tycz nie ma to miej -
sce, ale ina czej ro zu mia ne niż przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go. Pań stwo dą ży, bo wiem do li kwi da cji nie wy god -
nych prze pi sów usta wy, by za bez cen zli kwi do wać ogro dy
i prze zna czyć pod bu dow nic two ko mer cyj ne, de we lo per -
skie. A więc za miast się te mu sprze ci wiać chro niąc naj słab -

szych przed pa zer no ścią de we lo pe rów, przed pa zer no ścią
nie któ rych władz du żych miast, któ re dą żą w ten spo sób do
po pra wy swo je go bu dże tu, zgar nia jąc ze sprze da ży te re nów
ROD ogrom ne pie nią dze to pró bu je obar czać wi ną i wska -
zy wać na Zwią zek, ja ko ten, któ ry ni by „drę czy” dział kow -
ców. Ta kiej po li ty ce i ta kie mu ro zu mo wa niu Zwią zek
zde cy do wa nie się prze ciw sta wia i bę dzie wraz z dział kow -
ca mi bro nić ogro dów i za pi sów usta wy o ROD. 

Tak, więc w rze czy wi sto ści I Pre zes Są du Naj wyż sze go
w swo ich zło żo nych wnio skach chce by wszel kie ba rie ry
chro nią ce te re ny ogro dów dział ko wych zo sta ły uchy lo ne,
by dział kow cy utra ci li swo ją wła sność, by Związ ko wi
ode bra no wła sność urzą dzeń i bu dow li w ogro dach, by
dział kow ców, któ rzy le d wo wią żą ko niec z koń cem obar -
czyć po dat ka mi, by nie mie li pra wa do dział ki za stęp czej
w przy pad ku li kwi da cji ogro dów. Do te go zmie rza ją
wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Czy mo że być na to
przy zwo le nie? Sta now czo nie. To NIE jest wy ra żo ne w
ty sią cach pism, pro te stów dział kow ców, wal nych ze brań
i wszyst kich tych, któ rym na ser cu le ży do bro dział kow -
ców. Wszy scy pro szą, wręcz żą da ją – zo staw cie usta wę 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w do tych cza so wym
kształ cie! Ustaw jest do bra i bar dzo do brze słu ży i za bez -
pie cza pra wa dział kow ców. Te go chcą rów nież set ki sa -
mo rzą dów te ry to rial nych Pol ski, rów nież wie le władz
miast i gmin okrę gu wro cław skie go, któ re wy sła ły swo je
sta no wi ska do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ni gdy nie bę -
dzie przy zwo le nia na li kwi da cję ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i praw dział kow ców za pi sa nych w usta wie 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Pre zes 
Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu

/-/ mgr Ja nusz Mosz kow skiWro cław, 21 ma ja 2012 r. 

Dział kow cy ze Szcze ci na

Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska
„Rzecz po spo li ta”

Sza now na pa ni Re dak tor,
Nie po raz pierw szy za bie ra Pa ni głos w spra wach dział -

kow ców i usta wy o ROD. Tak jest i tym ra zem w dzi siej -
szym ar ty ku le „Czy skoń czy się Mo no pol Związ ku
dział kow ców”.

Dla cze go jed nak w ar ty ku le cią gle po wie la się fra ze sy 
o mo no po lu, o mi lio nach ob ra ca nych przez PZD, o do -
wol no ści wy rzu ca nia przez Zwią zek dział kow ców i po -
zba wie nia ich praw, o przy mu sie przy na le że nia do PZD,
o nie rów nym trak to wa niu in nych or ga ni za cji, któ re pro -
wa dzą ogro dy dział ko we, o za ka zie zrze sza nia się itp., itd.

Mo że i do brze, że wresz cie Try bu nał Kon sty tu cyj ny za -
mknie ten roz dział cią głe go oskar ża nia Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców o wszyst kie be ze ceń stwa po peł nia ne 
w sto sun ku do człon ków or ga ni za cji.

Od grze ba ła Pa ni gdzieś z hi sto rii Pa na Cza plic kie go 
z Ostro łę ki, któ ry kła mie mó wiąc, że w każ dej chwi li
moż na dział kow ca wy rzu cić, a w rze czy wi sto ści nie jest to
ta kie pro ste i mo że skoń czyć się w osta tecz nym przy pad -
ku przed są dem po wszech nym.

Te ist nie ją ce 30 „sto wa rzy szeń” a gru pu ją ce nie wie le po -
nad tę licz bę człon ków, jest licz bą wy du ma ną. Bo cóż ozna -
cza sto wa rzy sze nie – ist nie ją ce po za Związ kiem, któ re go
człon ko wie są na dal w PZD a w su mie ozna cza to wir tu al -
ne ogro dy dział ko we, na zy wa ne prze róż nie, choć ład nie.

Prze cież nikt ni ko go w Polskim Związku Działkowców
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nie trzy ma si łą, nie mu si tym sa mym pła cić skła dek i żyć
w ucie mię że niu. Z tym uprzy wi le jo wa niem Polskiego
Związku Działkowców i mo no po lem to też ogrom na prze -
sa da. Usta wa o ROD do ty czy jed ne go ro dza ju ogro dów, 
tj. ro dzin nych. Kto ko mu za bra nia wy stą pie nia do gmi ny,
prze ję cia grun tu w użyt ko wa nie i or ga ni zo wa nia so bie
ogro du na wzór na szych ogro dów.

Te wszyst kie za rzu ty, któ re po sta wił I Pre zes SN usta wie
o ROD, ma ją in ny cel. Idzie o to aże by roz par ce lo wać or -
ga ni za cję, po zba wić jej si ły, skłó cić jej użyt kow ni ków,
otwo rzyć moż li wo ści li kwi da cji ogro du w każ dym cza sie 
i na każ dy cel.

Czy to, że usta wa jest nie kon sty tu cyj na ozna cza, że Par -
la ment, któ ry ją uchwa lił, po dłu go trwa łych kon sul ta cjach,
za się gnię ciu opi nii praw nej, nie wie dział co czy ni? A je -
że li tak to dla cze go Wnio sko daw ca nie zro bił te go wcze -
śniej, za raz po jej uchwa le niu, a do pie ro po 5 la tach 
i w do dat ku skar żył ją na ra ty. Cze go to do wo dzi, bra ku ja -
sno ści czy de cy zyj no ści?

Je że li usta wa zo sta nie uzna na, ja ko nie kon sty tu cyj na, to
do le gli wo ści od czu ją wszy scy dział kow cy, rów nież wszy -
scy ci ze „sto wa rzy szeń”. Za śle pie nie tych lu dzi rze czy wi -
ście nie ma gra nic.

Wie rzy my jed nak, że spra wie dli wo ści sta nie się za dość.

Z wy ra za mi sza cun ku

Dział kow cy z Szcze ci na
Szcze cin, 18 ma ja 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

Pan To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li ta”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu po lek tu rze ar ty ku -

łu Pa ni red. Re na ty Kru py -Dą brow skiej pt. „Czy skoń czy
się mo no pol Pol skie go Związ ku Dział kow ców?” uznał,
że nie mo że my nie od nieść się do tez ar ty ku łu. Z po zo ru
au tor ce nie moż na za rzu cić brak obiek ty wi zmu, pi sze ona
prze cież o wy da rze niu, któ re bę dzie mia ło miej sce 
28 czerw ca br., ja kim bę dzie roz pra wa przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym, któ ry orzek nie o zgod no ści z Kon sty tu -
cją RP usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Zło -
żo ny przez by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sek
w tej spra wie prze le żał w Try bu na le 2 la ta. Okres ocze ki -
wa nia na wer dykt Try bu na łu był ko lej nym trud nym okre -
sem dla pol skich dział kow ców tar ga nych nie koń czą cy mi
się ata ka mi na ogro dy, Zwią zek i usta wę. Jest rze czą za -
dzi wia ją cą, że tak dłu go dział kow cy wal cząc o swo je pra -
wa za pi sa ne w usta wie za cho wu ją si ły i wy ka zu ją de ter-
mi na cję w obro nie swo ich ra cji. Nie ste ty nie słu żą do brze
tej wal ce me dia, któ re kreu ją fał szy wy ob raz rze ko me go
ła ma nia praw dział kow ca przez ich Zwią zek. Moż na dys -
ku to wać o mo no po lu PZD, ale dla cze go nie dys ku tu je się
o mo no po lu in nych ogól no pol skich or ga ni za cji spo łecz -
nych? Od po wiedź ja wi się sa ma. Węd ka rzom wo dy 
w któ rej ło wią ry by nie za bie rze się na in ne ce le, my śli -
wym nie zli kwi du je się la sów i nie wy pło szy się z nich
zwie rzy ny, ale dział kow com moż na za brać te re ny na któ -
rych upra wia ją swo je dział ki, bo le żą w tak atrak cyj nych
miej scach na szych miast. Mo no pol związ ku ło wiec kie go

i węd kar skie go nie prze szka dza, ale mo no pol PZD tak. 
A mo że dla te go, że ta or ga ni za cja stoi na stra ży praw pol -
skich dział kow ców, bro ni od lat ogro dy przed nie uza sad -
nio ny mi li kwi da cja mi i pró bu je bez wspar cia ze stro ny
or ga nów ad mi ni stra cji wal czyć z pa to lo gia mi ma ją cy mi
miej sce na nie któ rych ogro dach dział ko wych, do któ rych
za li cza ją się w pierw szej ko lej no ści sa mo wo le bu dow la -
ne i za miesz ki wa nie na ogro dach, w któ rych nie ma ku te -
mu wa run ków. Me dia kreu ją tez wi ze ru nek, że dział -
kow cy są po dzie le ni I skłó ce ni. Dla uza sad nie nia tej te zy
po słu gu ją się po sta cia mi, jak Pan Cza plic ki, któ re są zna -
ne w śro do wi sku ja ko oso by w kon flik cie ze Związ kiem 
i z któ ry mi Zwią zek mu siał się roz stać z po wo du ra żą cych
na ru szeń przez nich obo wią zu ją ce go pra wa. Dzi siaj szer -
mu ją oni ha sła mi, że Zwią zek trze ba zli kwi do wać bo jest
mo no po li stą, a oni nie mo gą dzia łać (czyt. na dal ła mać
pra wa). Sto wa rzy sze nia li czą ce po kil ka, kil ka na ście osób,
a czę sto na wet jed no oso bo we, go to we są po ło żyć na sza -
li pra wa dział kow ców za pi sa ne w usta wie, by za ła twić
swo je po ra chun ki ze Związ kiem i za le ga li zo wać bez pra -
wie.

Re dak cja Rze czy po spo li tej, nie po raz pierw szy zresz tą,
włą cza się nie ste ty w nurt tych enun cja cji pra so wych, któ -
re wi dzą dość jed no stron nie pro blem ogro dów dział ko -
wych. Ma my na dzie ję, że TK nie po dzie li więk szo ści
za rzu tów wo bec usta wy i po zwo li pol skim dział kow com
na dal w spo ko ju cie szyć się ra do ścią z moż li wo ści prze -
by wa nia na swo jej uko cha nej dział ce.

Pre zes
/-/ dr inż. Zdzi sław Śli waPo znań, 21 ma ja 2012 r.
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Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
Lu bli nie po za po zna niu się z tre ścią ar ty ku łu Re na ty Kru -
py-Dą brow skiej pt: „Czy skoń czy się mo no pol Związ ku
Dział kow ców”, któ ry uka zał się w Rzecz po spo li tej w dniu
18 ma ja 2012 r. sta now czo sprze ci wia się pu bli ko wa niu
nie praw dzi wych in for ma cji nt. dział kow ców i Związ ku.

Ar ty kuł wpro wa dza w błąd czy tel ni ka po przez za miesz -
cza nie nie rze tel nych i nie obiek tyw nych in for ma cji do ty -
czą cych sy tu acji ja ka ist nie je wo kół za skar żo nej do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Czy ta jąc ar ty kuł od no si się wra że nie, że jest na pi sa ny
tyl ko po to, by od wró cić uwa gę od spraw na praw dę istot -
nych dla ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, a je go głów -
nym ce lem jest skłó ce nie dział kow ców i po ka za nie 
w ne ga tyw nym świe tle Związ ku. Świad czy o tym cho -
ciaż by sam ty tuł ar ty ku łu wy zwa la ją cy już na po cząt ku
ne ga tyw ne emo cje. Na to miast za miesz cze nie wy po wie -
dzi Pa na Wie sła wa Cza pliń skie go Pre ze sa Sto wa rzy sze -

nia Ogro dów Dział ko wych Re gio nu Ostro łę ka re pre zen -
tan ta gru py dział kow ców, któ ra chce za dbać tyl ko o wła -
sne in te re sy jest krzyw dzą ca dla po nad mi lio na człon ków
PZD i sa me go Związ ku.

W śro do wi sku dział kow ców po wszech nie wia do mo, iż
Sto wa rzy sze nia Ogro dów Dział ko wych to naj czę ściej kil -
ka dzie siąt osób z któ ry mi Zwią zek pod jął wal kę za ła ma -
nie prze pi sów Re gu la mi nu ROD, Sta tu tu PZD oraz
prze pi sów pra wa bu dow la ne go.

Na to miast, głos wie lu ty się cy dział kow ców za do wo lo -
nych z obec ne go sta nu praw ne go nb. naj lep sze go na prze -
strze ni ostat nich dzie się cio le ci i bro nią cych do brze
funk cjo nu ją ce go sys te mu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych zo stał po mi nię ty.

W związ ku z po wyż szym Okrę go wy Za rząd PZD w Lu -
bli nie ocze ku je, iż w przy szłość w pu bli ko wa nych na ła -
mach Rzecz po spo li tej ar ty ku ły po dej mu ją ce te ma ty kę
ogrod nic twa dział ko we go bę dą obiek tyw nie i rze tel nie
przed sta wia ły sy tu ację dział kow ców i Związ ku.

Pre zes PZD
/-/ mgr Sta ni sław Cho dak

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Re dak cja „Rzecz po spo li tej”
War sza wa

Lu blin, 21 ma ja 2012 r.

My uczest ni cy ob rad Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le po za po zna niu
się z tre ścią ar ty ku łu pt. „Czy skoń czy się mo no pol Związ -
ku Dział kow ców” au tor stwa Pa ni Re na ty Kru py -Dą brow -
skiej opu bli ko wa ne go w dniu 18 ma ja 2012 r. w do dat ku
„Pra wo co dnia” nie zga dza my się z je go tre ścią. Stwier -
dza my, że ar ty ku łem tym ga ze ta „Rzecz po spo li ta” wpi su -
je się w kam pa nię skie ro wa ną prze ciw ko nam dział -
kow com i na szej or ga ni za cji PZD.

Au tor ka tek stu po przez ma ni pu lo wa nie róż ny mi stwier -
dze nia mi, nie za wsze zgod ny mi z rze czy wi sto ścią, stwa -
rza wra że nie, że PZD dzia ła prze ciw ko swo im człon kom
dział kow com, nie chro ni na le ży cie ich in te re sów, dzia ła
nie zgod nie z pra wem itd.

Już sam ty tuł ar ty ku łu wpro wa dza w błąd je go czy tel ni -
ków. Prze cież w Pol sce funk cjo nu je usta wa o go spo dar ce

nie ru cho mo ścia mi, któ ra w art. 68 ust. 1 pkt. 3 po zwa la
gmi nom na prze ka zy wa nie grun tów na pre fe ren cyj nych
za sa dach or ga ni za cjom zrze sza ją cym dział kow ców 
z prze zna cze niem na ogro dy dział ko we. Prze pis tej usta -
wy oba la stwier dze nie Pa ni Re dak tor, że upra wa dział ki
jest nie ro ze rwal nie zwią za na z przy na leż no ścią do PZD
oraz, że go dzi w wol ność jed nost ki i wol ność zrze sza nia
się. Przy na leż ność do PZD jest do bro wol na. Chy ba, że in -
ten cją ar ty ku łu jest za własz cze nie do rob ku dział kow ców
i Związ ku wy pra co wa ne go przez kil ka dzie siąt lat.

Czy pi sząc ar ty kuł o in nych or ga ni za cjach po za rzą do -
wych moż na by go za ty tu ło wać „Czy skoń czy się mo no -
pol Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go” lub „Czy skoń czy
się mo no pol Pol skie go Związ ku Węd kar skie go”?

Pod ty tuł ar ty ku łu „Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz strzy -
gnie, czy pra wa dział kow ców nie są ła ma ne przez wła dze

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Pan To masz Wró blew ski 
Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li ta”

LIST
Uczest ni ków ob rad Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le

w dniu 24 ma ja 2012 ro ku
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ich or ga ni za cji” jest tak że nie praw dzi wy. Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny oce nia tyl ko zgod ność za skar żo nych prze pi -
sów z Kon sty tu cją, ale o ta kiej je go kom pe ten cji au tor ka
ar ty ku łu „nie mu si wie dzieć".

Nie do przy ję cia jest tak że kwe stio no wa nie upraw nień
PZD wy ni ka ją cych z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych – uchwa lo nej w Pol skim Sej mie - oraz sta tu tu PZD.
Usta wa funk cjo nu je już pra wie 7 lat i speł nia ocze ki wa nia
dział kow ców, o czym świad czy na sze po par cie wy ra żo ne
zło że niem po nad 620 tys. pod pi sa mi, sta no wi ska mi wy ra -
żo ny mi na I i II Kon gre sie PZD i przy in nych oka zjach, ale
o tym rów nież „nie mu si wie dzieć” au tor ka ar ty ku łu.

Na to miast Pa ni Re dak tor Re na ta Kru pa -Dą brow ska
wie, że ist nie ją sto wa rzy sze nia ogro dów dział ko wych i ja -
ko przy kład przy wo łu je w swo im ar ty ku le Pa na i Wie sła -
wa Cza plic kie go, jed ne go z pre ze sów sto wa rzy sze nia 
i eks po nu je je go wy po wiedź z sen su, któ rej wy ni ka, że 
w PZD prze pi sy po zwa la ją na po zba wie nie człon ko stwa 
w każ dej chwi li.

Jest to oczy wi ste kłam stwo. Po zba wie nie człon ko stwa

w PZD i pra wa dal sze go użyt ko wa nia dział ki jest szcze -
gó ło wo okre ślo ne prze pi sa mi sta tu tu PZD, ist nie je pro ce -
du ra od wo ław cza po wy czer pa niu, któ rej moż na zwró cić
się po osta tecz ne roz strzy gnię cie do są du po wszech ne go,
ale o tym rów nież „nie mu si wie dzieć” au tor ka ar ty ku łu.

Pa ni Re dak tor „nie mu si tak że wie dzieć”, kim był i ko -
go dzi siaj re pre zen tu je Pan Wie sław Cza plic ki. Otóż Pan
Wie sław Cza plic ki był człon kiem PZD i zaj mo wał wy so -
ką funk cję w sa mo rzą dzie na sze go Związ ku. Dzi siaj nie
jest już człon kiem, bo wiem zła mał na sze pra wo związ ko -
we i nie tyl ko, a w spra wach tych za pa dły pra wo moc ne
roz strzy gnię cia. Dzi siaj po dob nie jak in ni po dob ni „przy -
wód cy” ma ło zna czą cych sto wa rzy szeń, rze ko mo w imię
obro ny dział kow ców, usi łu je re ali zo wać swo je par ty ku -
lar ne in te re sy.

Opu bli ko wa ny ar ty kuł uwa ża my za nie spra wie dli wy,
skie ro wa ny na roz bi cie PZD i po róż nie nie z dział kow ca -
mi. Na su wa się py ta nie - czy ar ty kuł po wstał na kon kret -
ne za mó wie nie czy też je go au tor ka nie za da ła so bie tru du
zgłę bie nia te ma tu i je go obiek tyw ne go za pre zen to wa nia. 

Pod pi sy uczest ni ków po sie dze nia Pre zy dium
/-/ 14 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie

Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska
„Rzecz po spo li ta”

Pi ła, 24 ma ja 2012 r.

Dniu 18 ma ja 2012 r. w dzien ni ku „Rzecz po spo li ta”
uka zał się ar ty kuł Pa ni au tor stwa pt. „Czy skoń czy się mo -
no pol Związ ku Dział kow ców”. Już na sa mym wstę pie usi -
łu je Pa ni stwo rzyć fał szy we wra że nie, ja ko by Pol ski
Zwią zek Dział kow ców był wszech wład ną or ga ni za cją,
gnę bią cą swo ich człon ków i sta ra ją cą się ich mak sy mal -
nie wy ko rzy stać. Za rzu ty skie ro wa ne pod ad re sem Związ -
ku są ab sur dal ne. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest
or ga ni za cją sku pia ją cą wy łącz nie dział kow ców, któ rzy
mo gą wy bie rać i wcho dzić w skład władz Związ ku na
każ dym je go szcze blu. Tym sa mym re ali zo wa na jest w
peł ni sa mo rząd ność, sa mo dziel ność i nie za leż ność dział -
kow ców, któ rzy sa mi de cy du ją o swo ich pra wach i obo -
wiąz kach. By ło by co naj mniej dziw ne, gdy by PZD ja ko
or ga ni za cja nie za leż na i sa mo rząd na po wie rza ła pań stwu
ochro nę in te re sów swo ich człon ków, sto ją cych rze ko mo
na po zy cji słab szej wzglę dem mo no po li stycz nej struk tu -
ry. Po wią za nie człon ko stwa w PZD z pra wem użyt ko wa -

nia dział ki w kon kret nym ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym w ża den spo sób nie ogra ni cza pra wa jed nost ki do
zrze sza nia się. Ża den czło nek PZD nie ma prze cież za ka -
zu an ga żo wa nia się w dzia łal ność in nych or ga ni za cji spo -
łecz nych czy po za rzą do wych. Ale też nie mo że my
po zwo lić na to, by in te res grup ki nie za do wo lo nych osób
znisz czył do ro bek kil ku po ko leń, tym bar dziej, że są to
oso by nie prze strze ga ją ce prze pi sów pra wa obo wią zu ją -
cych w PZD. Nikt ni ko go nie zmu sza do człon ko stwa 
w Związ ku, ale sko ro już na praw dę chce się być człon -
kiem da nej or ga ni za cji, to wy pa da sto so wać się do prze -
pi sów obo wią zu ją ce go w niej sta tu tu.

Na za koń cze nie wy pa da tyl ko wy ra zić ubo le wa nie, że 
w tak po czyt nym i sza no wa nym dzien ni ku jak „Rzecz po -
spo li ta”, mo gą się uka zy wać ar ty ku ły za wie ra ją ce wąt pli -
wej ja ko ści za rzu ty, któ re ma ją zdys kre dy to wać or ga -
ni za cję zrze sza ją cą po nad mi lion pol skich oby wa te li. 

Dzia ła jąc w imie niu 
Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD

Pre zes OZP
/-/ mgr inż. Agniesz ka SyczRze szów, 18 ma ja 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Człon ko wie na szej Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej re -

kru tu ją cy się z osób o wy so kich kwa li fi ka cjach za wo do -
wych w za kre sie ra chun ko wo ści a wśród nich Bie gli
Re wi den ci po sia da ją cy li cen cje Mi ni stra Fi nan sów, 
w dniu dzi siej szym po za po zna niu się z ar ty ku łem w
Rzecz po spo li tej z dnia 18 ma ja 2012 r. pt. „Czy skoń czy
się mo no pol Związ ku Dział kow ców”, peł nią cy nie któ rzy
z nas funk cje kon tro l ne przez po nad 2 ka den cje (osiem
lat) zo sta li śmy spro wo ko wa ni do za ję cia sta no wi ska, po -
nie waż je go treść jest nie praw dzi wa. W szcze gól no ści je -
ste śmy zbul wer so wa ni, znie sma cze ni sta no wi skiem i to
nie ma dla nas zna cze nia czy są to sło wa Pa ni Re dak tor
czy wy po wiedz Pa na Wie sła wa Cza plic kie go „Ta or ga ni -
za cja ob ra ca mi lio na mi zło tych bez żad nej kon tro li”.

Ta kie stwier dze nie jest nie praw dzi we i bar dzo krzyw -
dzą ce. Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da do brze zor -
ga ni zo wa ną dzia łal ność kon tro l ną na trzech szcze blach
za rzą dza nia po cząw szy od Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych po przez, Okrę go we Za rzą dy i Kra jo wą Ra dę.

Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nych wy bie ra ni w spo sób
de mo kra tycz ny ma ją obo wią zek do ko na nia co naj mniej
dwa ra zy w ro ku ka len da rzo wym kon tro li i oce ny dzia łal -
no ści za rzą du w tym fi nan so wej, ba da nia rocz nej spra -
woz daw czo ści fi nan so wej (bi lan se) i przed sta wie nie jej
wy ni ków np. na szcze blu Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go człon kom na Wal nym Ze bra niu. W każ dym Ogro -
dzie pra cu je księ go wa i spo rzą dza ne są bi lan se rocz ne.
Wal ne Ze bra nie ja ko naj wyż sza wła dza w ogro dzie za -
twier dza bądź nie me ry to rycz ną i fi nan so wą dzia łal ność
Za rzą du te go Ogro du. Za rząd ogro du na tym ze bra niu 
w spo sób szcze gó ło wy roz li cza się z wy dat ko wa nych spo -

łecz nych pie nię dzy wnie sio nych przez dział kow ców.
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na oprócz pod sta wo we go

za da nia do ko na nia w ro ku ka len da rzo wym dwu krot nej
kon tro li dzia łal no ści sta tu to wej i fi nan so wej, ba da nia
rocz nej spra woz daw czo ści fi nan so wej Okrę go we go Za -
rzą du i przed ło że nia jej wy ni ków do za twier dze nia na ple -
nar nym ze bra niu Okrę go we go Za rzą du, do ko nu je kon tro li
wtór nej w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Na sza
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w cią gu ro ku prze pro wa -
dza śred nio kon tro le w 16 Ogro dach obej mu jąc ca ło kształt
dzia łal no ści sta tu to wej i fi nan so wej. W opar ciu o nie wy -
da wa ne są za le ce nia po kon trol ne, uzy ski wa ne od Za rzą -
dów in for ma cje z ich re ali za cji i spraw dza ne wy ko na nie
przy na stęp nej kon tro li lub re kon tro li. Re zul ta tem prze -
pro wa dza nych kon tro li przez na szą Ko mi sję i Okrę go wy
Za rząd to kon tro la każ de go Ro dzin ne go Ogro du dział ko -
we go w da nej 4-let niej ka den cji funk cjo no wa nia or ga nu
sta tu to we go.

Pa nie Re dak to rze za py tu je my – gdzie jest to ob ra ca nie
mi lio na mi bez kon tro li? Na pod kre śle nie za słu gu je rów -
nież fakt, że na sza or ga ni za cja fi nan so wa na jest tyl ko 
i wy łącz nie z wno szo nych opłat przez na szych dział kow -
ców, nie ko rzy sta z żad nych do ta cji pań stwo wych a my
ja ko ko mi sje re wi zyj ne pra cu je my na rzecz na szej or ga ni -
za cji spo łecz nie.

Pa nie Re dak to rze pro si my o spro sto wa nie krzyw dzą -
cych in for ma cji na ła mach wy daw nic twa „Rzecz po spo li -
ta”. Ma my na dzie je, że nie za brak nie miej sca i środ ków
fi nan so wych na to opu bli ko wa nie i spro sto wa nie, do te go,
nie praw dzi wych in for ma cji za miesz czo nych w ar ty ku le 
z 18.05.2012 r. pt. „Czy skoń czy się mo no pol Związ ku
Dział kow ców”. Te go ocze ku je my od Pa na Re dak to ra.

/-/ 7 pod pi sów

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Zie lo nej Gó rze

Pan To masz Wró blew ski 
Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li ta” 

Zie lo na Gó ra, 24 ma ja 2012 r.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Dęb ni ki” w Kra ko wie

Sza now na Pa ni
Re na ta Kru pa -Dą brow ska
„Rzecz po spo li ta”

Ja ko dział ko wiec i spo łecz nik chcia ła bym od nieść się
do Pa ni ar ty ku łu, któ ry uka zał się 18 ma ja br. w ga ze cie
„Rzecz po spo li ta” pod wy mow nym ty tu łem „Czy skoń czy
się mo no pol Związ ku Dział kow ców”.

Co w tym złe go, że usta wa nie pre cy zu je spo so bu przy -
dzie la nia dzia łek, sko ro pre cy zu je to sta tut PZD (in ne usta -

wy otrzy mu ją prze pi sy wy ko naw cze). Każ dy chęt ny otrzy -
mu ją cy człon ko stwo PZD na wła sną proś bę, otrzy mu je 
w użyt ko wa nie dział kę. Nie ma tu żad ne go przy mu su.

Pi sze Pa ni, że po wsta ło 30 nie za leż nych sto wa rzy szeń
na te re nie kra ju ozna cza to, że PZD nie jest mo no po li stą
w tej kwe stii, a wręcz ist nie je al ter na ty wa. Szko puł w tym,
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że sto wa rzy sze nia po wsta ją jak by we wnątrz na te re nach
użyt ko wa nych przez PZD, a dział kow cy Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych PZD nie wi dzą moż li wo ści dzia -
ła nia wspól nie z in ną or ga ni za cją w jed nym ob sza rze - na
tym sa mym grun cie i in fra struk tu rze.

Prze szło mi lion Po la ków jest człon ka mi PZD do bro wol -
nie i od po wia da im ta or ga ni za cja, ogól nie mó wiąc po rzą -
dek, ure gu lo wa nia praw ne, ce le i za da nia. Spo łecz no ści
lo kal ne, du że sku pi ska ludz kie po żą da ją wręcz upo rząd ko -
wa nia, za sad i przej rzy stych re guł. Po zba wie nie człon ko -
stwa zda rza się nie zmier nie rzad ko i tyl ko za ra żą ce
na ru sze nie prze pi sów usta wy oraz in nych prze pi sów
związ ko wych. Opła ty rocz ne ja kie wno si dział ko wiec są
prze zna cza ne głów nie na utrzy ma nie in fra struk tu ry ogro -
du. Na to miast nie licz ni bun tow ni cy, ła mią cy pra wo, nie
umie ją cy się pod po rząd ko wać, są ini cja to ra mi i za ło ży -
cie la mi sto wa rzy szeń. Szko da, że nie z da la od ist nie ją -

cych już ogro dów PZD.
Nie zro zu mia łe jest stwier dze nie, że „użyt kow ni cy dzia -

łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie mo gą otrzy -
mać przy dzia łu dział ki od in nej or ga ni za cji, py tam – po
co ko mu otrzy my wać dział kę od in nej or ga ni za cji, sko ro
otrzy mał od PZD. Mo że cho dzi o to, że te in ne or ga ni za -
cje nie po sia da ją dzia łek, a chcia ły by przy dzie lać. Po co
więc po wsta ją – że by za bie rać?

Co do sta tu su Polskiego Związku Działkowców, na ten
sta tus za pra co wa li mi ło śni cy ogro dów dział ko wych od
po nad 110, a Zwią zek od 30 lat. Jak wi dać sto wa rzy sze -
nia mu szą wy ka zać się cier pli wo ścią.

Za męt wy wo ła ny przez sto wa rzy sze nia wo kół usta wy 
z 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest zja wi -
skiem nie po ko ją cym, za gra ża ją cym ru cho wi ogrod nic twa
dział ko we go a ci, któ rzy te raz te go nie ro zu mie ją, oby nie
prze ko na li się na wła snej skó rze.

Z po wa ża niem

/-/ Ewa Bła chutKra ków, 22 ma ja 2012 r.

Sza now na pa ni Re dak tor,
Pi sząc ar ty kuł „Czy skoń czy się Mo no pol Związ ku

dział kow ców” po wo łu je się Pa ni na I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go oraz nie licz nych w mi lio no wej rze szy dział -
kow ców „pseu do dzia ła czy”, któ rym nie od po wia da ją
prze pi sy do ty czą ce Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych,
szcze gól nie ta kich, któ rzy chcie li by prze zna czyć ta nim
kosz tem dział ki na pry wat ny In te res. Prze cież mo gą iść
do gmi ny i ku pić każ dą ilość zie mi i two rzyć tam co tyl -
ko od po wied nie prze pi sy po zwa la ją. W PZD nie trzy ma
sie si łą, każ dy skła da de kla ra cję i przej mu je dział kę po od -
by ciu szko le nia i za po zna niu się ze wszyst ki mi pra wa mi
i obo wiąz ka mi.

Ko go Pa ni bro ni nie ma jąc szer sze go „experc kie go” po ję -
cia o ca ło kształ cie spra wy? Dla cze go po wie la Pa ni fra ze sy
o mo no po lu, o mi lio nach ob ra ca nych przez PZD, o do wol -
no ści wy rzu ca nia przez Zwią zek dział kow ców i po zba wie -
nia ich praw, o przy mu sie przy na le że nia do PZD, o za ka zie
zrze sza nia bo prze cież je ste śmy zrze sze ni. Je ste śmy jed ną 
z nie wie lu Związ ków, któ re nie otrzy mu ją żad nych do ta cji,
a tak wie le do bre go two rzą za wła sne pie nią dza. Pa ni pie nię -
dzy nic tra ci my, Pa ni pie nią dze tra cą Par tie – dar mo zja dy 

i o tym na le ży pi sać, ale to niewy god ne.
Po da je się Pa ni za exper ta. A czy czy ta ła Pa ni Usta wę,

Sta tut i Re gu la min obo wią zu ją ce w PZD, czy by ła Pa ni
kie dy kol wiek w ROD, czy roz ma wia ła Pa ni kie dy kol wiek
z dział kow ca mi two rzą cy mi dział ki po woj nie na gru zo wi -
skach Wro cła wia, Ło dzi czy War sza wy, czy by ła Pa ni na
dział ce w ma łym mia stecz ku gdzie człon ka mi są eme ry -
ci, ren ci ści i bez ro bot ni dla któ rych dział ka jest do dat kiem
do bied nej eme ry tu ry, ren ty czy za sił ku?

Dla wie lu to Hisz pa nia, Gre cja czy Taj lan dia, wie lu 
z nich nie wi dzia ło Gdań ska czy Za ko pa ne go i te go im
Pa ni za zdro ści?

Ta na gon ka na PZD jak i na Spół dziel czość to od wra ca -
nie uwa gi spo łe czeń stwa od praw dzi wych pro ble mów 
z ja ki mi bo ry ka się na sza wła dza. Dziu ra w bu dże cie, to 
i mo że dział kow cy ją uzu peł nią, a i de we lo pe rzy zro bią
zło ty in te res na dział kach w cen trum wiel kich mias, a przy
tym i in ni za ro bią. Pa ni po win na bro nić lu dzi sła bych,
bied nych, bez sil nych tym cza sem gra Pa ni ra zem z eks per -
tem sej mo wym De rą, któ ry ma z ra mie nia Sej mu bro nić
Usta wy w TK naj bar dziej ją ata ku jąc.

Z po wa ża niem
Dział ko wiec z ma łe go mia stecz ka z 40-let nim sta żem 

/-/ Je rzy Przy byt niak

Je rzy Przy byt niak z Ko żu cho wa

Pa ni Re na ta Kru pa -Dą brow ska
„Rzecz po spo li ta”

Ko żu chów, 25 ma ja 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Prze czy ta łem z za in te re so wa niem i za ra zem zdu mie -

niem w piąt ko wej /18 ma ja 2012 r./ „Rzecz po spo li tej” ar -
ty kuł nt. „Czy skoń czy się mo no pol Związ ku Dział-
kow ców”. Sza no wa łem Pań ska Ga ze tę, ale te raz już nie.
To Pań ska, nie do in for mo wa na Re dak tor Re na ta Kru pa -
-Dą brow ska w w/w ar ty ku le na pi sa ła, cy tu ję: „Oso by
użyt ku ją ce dział ki w ro dzin nych ogro dach nie mo gą
otrzy mać przy dzia łu od in nej or ga ni za cji. Nie mo gą też
zmie nić swo jej przy na leż no ści związ ko wej bez utra ty sta -
tu su użyt kow ni ka dział ki”. Ta Pa ni, wy pi su je bzdu ry 
i kłam stwa. Ja je stem od 27-iu lat człon kiem Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i je stem użyt kow ni kiem dział ki w
ogro dzie „Miej ski” w Pi szu. Kil ka lat wstecz, na mój
wnio sek otrzy ma łem i dys po nu ję do dzi siaj dział ką ogro -

do wo -rol ni cza któ ra otrzy ma łem od Gmi ny Pisz i nikt
mnie nie zmu szał, a na wet nie pro po no wał lub żą dał abym
od szedł z or ga ni za cji o na zwie Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców. Obie dział ki, po ło żo ne da le ko od sie bie, użyt ku ję do
chwi li obec nej. A Pań ska, nie do in for mo wa na Re dak tor ka
pi sze ten den cyj nie i kłam li wie, że praw da jest in na. To jest
po pro stu świń stwo, ale moż na to też na zwać ina czej, 
w ro zu mie niu ko dek su kar ne go. Ja je stem użyt kow ni kiem
dwóch róż nych dzia łek ogro do wych otrzy ma nych od
dwóch róż nych or ga ni za cji spo łecz nych i ta ki jest fakt czy
się to Pa ni /za prze pro sze niem/ Re dak tor Re na cie Kru pa -
-Dą brow skiej po do ba, czy nie. Pro szę też Pa nie Re dak to -
rze Na czel ny Ga ze ty „Rzecz po spo li ta” o spro sto wa nie na
ła mach swo jej Ga ze ty, pasz kwi li oczer nia ją cych ten den -
cyj nie PZD w ar ty ku le wcze śniej opi sa nym.

Nie ste ty, bez po wa ża nia

/-/ Mi ro sław Ku char ski

Mi ro sław Ku char ski z Pi sza

Pan Re dak tor Na czel ny
Ga ze ty „Rzecz po spo li ta”

Pisz, 26 ma ja 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Le gni cy

Pan To masz Wró blew ski
Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li ta”

LIST

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Od no sząc się do tre ści ar ty ku łu w Rzecz po spo li tej z dnia

18 ma ja 2012 r. p.t. „Czy skoń czy się mo no pol Związ ku
Dział kow ców” au tor stwa Pa ni Re na ty Kru pa -Dą brow -
skiej, trud no po zo stać obo jęt nym na tak ten den cyj ny tekst,
a w szcze gól no ści, że au tor ka z gó ry wy da ła wy rok na
Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Sam ty tuł ar ty ku łu jest pro wo ka cyj ny. Pa ni Re dak tor
bez pod staw nie i co jest obu rza ją ce, że nie zna jąc tre ści za -
skar żo nych ar ty ku łów usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, z „en tu zja zmem” for mu łu je swój punkt wi dze -
nia: „wa żą się lo sy ro dzin nych ogród ków dział ko wych
Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz strzy gnie, czy pra wa dział -
kow ców nie są ła ma ne przez wła dze ich or ga ni za cji”.

W na szej oce nie au tor ka ar ty ku łu pro wa dzi na wła sną
rę kę „śledz two” wy bie ra jąc so bie na świad ków oso by,
któ re zo sta ły wy eli mi no wa ne ze spo łecz no ści dział ko wej
za swo ją dzia łal ność.

Na le ży po sta wić py ta nie? Dla cze go nie za bie ga się o in -
for ma cję na te mat Pol skie go Związ ku Dział kow ców u lu -

dzi, któ rzy ca łe swo je ży cie po świę ci li i po świę ca ją or ga -
ni za cji, ma ją wie dzę a przede wszyst kim ob da rze ni są za -
ufa niem spo łecz nym, sza nu ją sa mo rząd ność i sa mo-
dziel ność oraz nie za leż ność i to „ko le w oczy”? Od po -
wiedź jest pro sta – bo to jest nie wy god ne i nie znaj du je
aplau zu u „ad wer sa rzy”. Przy kro jest po sta wić za rzut Pa -
ni re dak tor, któ ra za swój suk ces i po pu lar ność uzna ła pi -
sać kry tycz nie o Pol skim Związ ku Dział kow ców, przyj-
mu jąc za sa dę: le piej bun to wać, niech się bro nią My od -
po wia da ny, że nie ma my z cze go się tłu ma czyć, ale nie
bę dzie my po kor ni i obo jęt ni na pasz kwi le, zmy ślo ne wy -
da rze nia oraz po da ne fał szy we da ne sta ty stycz ne i fi nan -
so we. Mó wi my dość nę ka nia dział kow ców i dzia ła czy.

Koń cząc pro po nu je my – w Pol skę Pa no wie Re dak to rzy,
w Pol skę idź cie – ogro dy dział ko we ma ją bra my otwar te
a w każ dym z nich jest od ręb na hi sto ria, są ży wi lu dzie,
któ rym pra wa gło su nikt nie od bie ra, sza nu je się ich po glą -
dy a wszel kie ini cja ty wy dział kow ców oraz pra wo de cy -
do wa nia o swo im ogro dzie są bar dzo wy so ko oce nia ne 
i re spek to wa ne. Zwy czaj ni człon ko wie Związ ku, dzia ła -
cze spo łecz ni, w gra ni cach obo wią zu ją ce go pra wa nie tyl -
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ko związ ko we go są „ko wa la mi swo je go lo su” i wy stę pu -
ją w obro nie swo jej or ga ni za cji, o czym świad czą ostre w
sło wach, ale za sad ne w tre ści pro te sty kie ro wa ne do naj -
wyż szych or ga nów Rze czy po spo li tej oraz do me diów,
któ re nie po tra fią od róż nić praw dy od fał szu, wy zna jąc

za sa dę, że im go rzej tym le piej.
Nie ocze ku je my sło wa – prze pra szam, bo ono dziś stra -

ci ło na war to ści i trud no jest szcze gól nie dzien ni ka rzom je
wy po wie dzieć, co ze smut kiem stwier dza ny.

W imie niu i z upo waż nie nia Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du PZD, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej,

Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej

Dy rek tor Biu ra 
/-/ inż. Elż bie ta Dzie dzicLe gni ca, 25 ma ja 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Pa ni Re dak tor Re na ta Kru pa -Dą brow ska
Ga ze ta Rzecz po spo li ta

Sza now na Pa ni Re dak tor,
W ar ty ku le za miesz czo nym pt. „Czy skoń czy się Mo -

no pol Związ ku Dział kow ców” z dnia 18.05.2012 ro ku
przed sta wi ła Pa ni po glą dy I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
oraz przed sta wi cie la PZD, a tak że przy to czy ła Pa ni wy po -
wiedź przed sta wi cie la „sto wa rzy sze nia” z Ostro łę ki.

Dys pro por cja ar gu men tów w sto sun ku do usta wy na jej
nie ko rzyść przy tła cza ar gu men ty PZD.

Nie po ku si ła się Pa ni na głęb szą ana li zę, a wręcz pod pi -
su je się Pa ni pod te za mi I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
i oskar ża Zwią zek. Py ta nie za co?

Pol ski Zwią zek Dział kow ców re ali zu je usta wę – obo -
wią zu ją ce pra wo pań stwo we, a z te go ty tu łu wy su wa się
pod je go ad re sem za rzu ty.

Nie zgłę bi ła Pa ni źró dła po wsta wa nia tzw. sto wa rzy -
szeń. Nie do strze gła Pa ni fak tu, że tam pry wat ny in te res
jed nost ki gó ru je nad in te re sem spo łecz nym mi lio na ro dzin
dział kow ców.

Dla cze go na szym me diom tak bar dzo bra ku je obiek ty -
wi zmu?. Dla cze go nie pod no si się do dat nich aspek tów
usta wy o ROD? To nie waż ne, że wła śnie ta usta wa gwa -
ran tu je pra wa lu dziom słab szym. Ta ki był cel Sej mu, kie -
dy do ko ny wał de ba ty nad jej przy ję ciem.

Tak jest na ca łym świe cie. To wła śnie or gan usta wo daw -
czy sta no wi pra wo zgod nie z po li ty ką każ de go Pań stwa.

PZD re ali zu je to, co po sta no wił Sejm.
Dą że nie do zmia ny usta wy o ROD ma wy miar po li tycz -

ny a nie po rząd ko wa nie pra wa.
Ro dzi się py ta nie, skąd po cho dzi ini cja ty wa zmia ny

usta wy?
W swo im ar ty ku le po wie li ła Pa ni ca łą pa le tę nie praw -

dzi wych twier dzeń, pod par ła Pa ni to wy po wie dzią czło -
wie ka nie pra we go po to tyl ko aże by do spo łe czeń stwa
po szedł sy gnał o ko niecz no ści zmia ny usta wy. Je że li to
na stą pi bę dzie to z wiel ką krzyw dą dla wie lu, wie lu ro -
dzin dział kow ców i Pa ni udział w tym też bę dzie.

Człon ko wie Pre zy dium OZ
/-/ 12 pod pi sów

Szcze cin, 21 ma ja 2012 r.

Pre zes Za rzą du ROD „Pod zam cze” Ja nusz Pa proc ki z Wał brzy cha

Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li tej”

Je stem Pre ze sem Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Pod zam cze” w Wał brzy chu po sia da ją ce go 2558 dzia łek,
któ re znaj du ją się w jed nym kom plek sie na po wierzch ni
oko ło 100 ha.

Po prze czy ta niu ar ty ku łu z dnia 18 ma ja 2012 r. „Czy
skoń czy się mo no pol Związ ku Dział kow ców” uzna łem,
że na le ży w tej spra wie za brać głos.

Pa ni Re dak tor Re na ta Kru pa Dą brow ska w tym ar ty ku -

le pra wie, że prze są dza o nie kon sty tu cyj no ści usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, moc no eks po nu jąc
ogra ni cze nie pra wa swo bod ne go zrze sza nia się dział kow -
ców. 

Nasz ogród przed 30-tu la ty bu do wa ny i or ga ni zo wa ny
był od pod staw przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i z ogro du te go ko rzy sta ją ko lej ne po ko le nia dział kow -
ców. To dzię ki Związ ko wi z dzia łek mo że ko rzy stać i wy -
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po czy wać kil ka ty się cy miesz kań ców osie dli Pod zam cze
i Pia sko wa Gó ra w Wał brzy chu. Ja kie mo ral ne pra wo do
za rzą dza nia i prze ję cia ma jąt ku te go ogro du mia ły by sto -
wa rzy sze nia? A tak, po nie ko rzyst nym orze cze niu Try bu -
na łu, mo że się stać. 

By ło by to nie spra wie dli we zwa żyw szy, że obec nie każ -
de sto wa rzy sze nie chcą ce pro wa dzić ogród dział ko wy
mo że wy stą pić do gmin o prze ka za nie im na ten cel grun -
tu, na któ rym si ła mi swo ich człon ków stwo rzy ogród
dział ko wy. Jak do tej po ry żad ne z ist nie ją cych sto wa rzy -
szeń te go nie zro bi ło.

Po wszech ne ze stro ny obec nych sto wa rzy szeń, a my ślę,
że i tych, ja kie w przy szło ści mo gą po wsta wać, jest chęć
prze ję cia obec nie do brze funk cjo nu ją cych ogro dów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, bo po co bu do wać i tru -
dzić się tym, kie dy moż na prze jąć go to wy ogród. In ny mi
sło wy: za gar nąć cu dze i uda wać do bro czyń cę w imię re -
ali za cji kon sty tu cyj nej za sa dy spra wie dli wo ści spo łecz -
nej, wg skar żą ce go usta wę – by łe go I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go.

Nie do wy obra że nia i nie re al na jest ta ka sy tu acja, aby
na szym ogro dem za rzą dza ło kil ka sto wa rzy szeń, czy też
część dział kow ców, któ ra (w imię wol no ści zrze sza nia)
nie na le ża ły by do żad ne go z tych sto wa rzy szeń.

Ogród nasz jest zor ga ni zo wa ną jed nost ką prze strzen ną,
po sia da ją cą plan za go spo da ro wa nia, któ re mu pod po rząd -
ko wa ny jest układ ko mu ni ka cyj ny, ogro dze nia, urzą dze nia
in fra struk tu ry ogro do wej w po sta ci alei, sie ci wo do cią go -
wej za si la nej z jed ne go uję cia na po to ku, świe tli cy, biu ra
i ma ga zy nów. Ma ją tek ten sta no wi nie po dziel ną wspól ną
wła sność wszyst kich dział kow ców. Jak tym ma jąt kiem
moż na za rzą dzać i jak go utrzy my wać, gdy by po wsta ło
kil ka sto wa rzy szeń, a po nad to gdy by część dział kow ców

nie chcia ła by na le żeć do żad ne go?
Obec nie wszyst kich na te re nie ogro du obo wią zu je je -

den sta tut, je den re gu la min ogro du. Jak zmu sić człon ków
ogro du, któ rzy w imię wol no ści zrze sza nia się nie przy stą -
pią do żad ne go sto wa rzy sze nia, do przy ję cia i prze strze ga -
nia ta kich do ku men tów? W ta kiej sy tu acji nasz ogród
bę dą cy zbio ro wi skiem kil ku ty się cy użyt kow ni ków dzia -
łek ry chło sta nie się miej scem po wszech nej sa mo wo li 
w za kre sie za go spo da ro wa nia w tym na sa dzeń i al tan.

Wró cę jesz cze do pod ty tu łu ar ty ku łu „Wa żą się lo sy ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny roz strzy gnie, czy pra wa dział kow ców nie są ła ma ne
przez wła dze ich or ga ni za cji” i stwier dzam, że praw dzi wa
jest tyl ko pierw sza część pod ty tu łu. Je że li Try bu nał po -
dzie li wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, to los ogro -
dów dzia ło wych w Pol sce bę dzie prze są dzo ny, bę dzie my
świad ka mi koń ca 130-let niej hi sto rii ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

Dru ga część pod ty tu łu jest fał szy wa. To wła śnie wła dze
Związ ku przez okres ostat nich 30 lat sku tecz nie bro nią
praw dział kow ców ta kich jak: nie od płat ne użyt ko wa nia
dział ki, zwol nie nia po dat ko we, pra wa wła sno ści urzą dzeń
i na nie sień na dział ce oraz pra wa do od szko do wań i dzia -
łek za mien nych w przy pad ku li kwi da cji ogro du. Na to -
miast ewen tu al ne nie ko rzyst ne orze cze nie Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, bę dzie uzna ne przez po nad mi lion dział -
kow ców w Pol sce, ja ko wy rok ska zu ją cy ich na po zba -
wie nie na by tych praw do dzia łek oraz ja ko wy rok po z-
ba wia ją cy ich je dy ne go świad cze nia so cjal ne go pań stwa
dla nie ma jęt nych oby wa te li. Przed Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym wa żą się lo sy tych wła śnie lu dzi, nie tyl ko dzia -
łek. Szko da, że re dak tor – Pa ni Re na ta Kru pa-Dą brow ska
w swo im ar ty ku le za po mnia ła o tych lu dziach.

Z po wa ża niem

/-/ Ja nusz Pa proc kiWał brzych, 21 ma ja 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski w Kiel cach

W od po wie dzi na ar ty kuł za miesz czo ny w Rzecz po spo -
li tej w dn. 18.05.2012 r. pt. „Czy skoń czy się mo no pol
Związ ku Dział kow ców”, Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski w Kiel cach pra gnie
przed sta wić swo je sta no wi sko w po wyż szym te ma cie.

W związ ku ze zbli ża ją cym się ter mi nem roz pra wy przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, któ ry ma zba dać zgod ność
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn.
08.07.2005 r. z usta wą za sad ni czą, ro śnie za in te re so wa -
nie spra wa mi Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, dział -
kow ców oraz Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie ste ty,
bar dzo czę sto ar ty ku ły i ma te ria ły w me diach mi ja ją się z

obiek ty wi zmem i praw dą. Tak też sta ło się w przy pad ku
przy wo ła ne go ar ty ku łu w Rzecz po spo li tej.

Już sam ty tuł po wyż sze go ar ty ku łu da le ki jest od praw -
dy, sta wia Zwią zek w ne ga tyw nym świe tle i jest nie obiek -
tyw ny. O ja ki mo no pol bo wiem cho dzi? Każ dy, kto
pra gnie za ło żyć sto wa rzy sze nie zrze sza ją ce dział kow ców
ma pra wo to zro bić. Ża den prze pis po wszech nie obo wią -
zu ją ce go czy tez we wnętrz ne go pra wa te go nie za bra nia
ani nie wpro wa dza żad nych ku te mu ogra ni czeń. Ma ło te -
go, pra wo wręcz za chę ca do two rze nia „ogro do wych sto -
wa rzy szeń” przy zna jąc im moż li wość za ku pu nie ru -
cho mo ści pod urzą dze nie ogro du po pre fe ren cyj nych ce -
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nach i z udzie le niem bo ni fi ka ty (art. 68 ust. 3 Usta wy 
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi). Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców ni gdy się te mu nie sprze ci wiał, gdyż wszel kie
dzia ła nia, któ re ma ją na ce lu po pu la ry za cję i krze wie nie
idei ogrod nic twa dział ko we go są przez nas z ca łe go ser ca
apro bo wa ne. Nie go dzi my się wy łącz nie na to, by no wo
za kła da ne sto wa rzy sze nia przy własz cza ły so bie związ ko -
wy ma ją tek, któ ry gro ma dzo ny był przez je go człon ków
la ta mi i te re ny ogro dów, któ re kil ka dzie siąt lat te mu za kła -
da li człon ko wie PZD i do tej po ry je pie lę gnu ją. A nie ste -
ty naj czę ściej jest tak, że wy dzie lo ne sto wa rzy sze nia
pra gną za własz czyć i dzia łać na ba zie te go, co zo sta ło od
pod staw stwo rzo ne przez Zwią zek.

W tym mo men cie do dać na le ży tak że, że za skar żo ny art.
10 Usta wy o ROD rów nież nie sta tu uje mo no po lu PZD
na pro wa dze nie ogro dów dział ko wych, jak mó wi m.in.
by ły I Pre zes Są du Naj wyż sze go. Otóż w ża den spo sób 
z prze pi su te go nie wy ni ka, że Skarb Pań stwa lub jed nost -
ka sa mo rzą du te ry to rial ne go ma obo wią zek prze ka zy wać
te re ny pod ro dzin ne ogro dy dział ko we na rzecz Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Ar ty kuł wy raź nie sta no wi, że jest
to moż li we do pie ro wte dy, gdy wcze śniej te re ny te zo sta -
ły by do bro wol nie prze zna czo ne w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ro dzin ne ogro dy
dział ko we. W prak ty ce ta kie sy tu acje ma ją miej sce spo ra -
dycz nie. Moż na na wet stwier dzić, że zna cze nie te go prze -
pi su jest mar gi nal ne. Na pew no zaś nie moż na po wie dzieć,
że je go brzmie nie usta na wia mo no pol na za kła da nie ogro -
dów przez PZD.

Nie go dzi się tak że, by re dak tor po czyt ne go, ogól no pol -
skie go ma ga zy nu cy to wał wy po wie dzi, któ re są oczy wi -
stą nie praw dą. Cho dzi tu oczy wi ście o cy tat z Pa na
Wie sła wa Cza plic kie go, pre ze sa Sto wa rzy sze nia Ogro -
dów Dział ko wych Ostro łę ka: „W każ dej chwi li mo że on
(PZD) po zba wić człon ko stwa w nim i wy rzu cić. Jed no -
cze śnie ta or ga ni za cja ob ra ca mi lio na mi zło tych bez żad -
nej kon tro li”. Nie zmier nie dzi wi, a na wet obu rza nas fakt,
że dzien ni karz „Rzecz po spo li tej”, do świad czo ny w pi sa -
niu tek stów o te ma ty ce praw nej, mógł na pi sać coś tak ab -
sur dal ne go. Pol ski Zwią zek Dział kow ców, jak każ da

or ga ni za cja po sia da swój sta tut, do któ re go prze strze ga -
nia zo bo wią za ni są wszy scy je go człon ko wie jak i oso by
nim za rzą dza ją ce. Sta tut enu me ra tyw nie wy li cza prze słan -
ki, na pod sta wie któ rych Za rząd ROD mo że po zba wić
użyt kow ni ka dział ki człon ko stwa w Związ ku. Są to ta kie
prze słan ki, jak m.in. ra żą ce na ru sza nie prze pi sów usta wy
lub sta tu tu. W żad nych in nych, oprócz wy mie nio nych 
w Sta tu cie przy pad kach nie moż na po zba wić użyt kow ni -
ka dział ki człon ko stwa w PZD. Z pew no ścią więc nie mo -
że to na stą pić „w każ dej chwi li”.

Bar dzo krzyw dzą ce jest tak że opi sy wa nie osób wy stę -
pu ją cych z sze re gów PZD i za kła da ją cych in ne sto wa rzy -
sze nia w spo sób, któ ry wy raź nie su ge ru je, iż są oni przez
Zwią zek po krzyw dze ni i oszu ka ni. Ety ka, przy zwo itość,
a tak że zwy kły zdro wy roz są dek na ka zu je w ta kich sy tu -
acjach, przed opu bli ko wa niem tek stu, po znać opi nię dru -
giej stro ny, a tak że pod ło że „kon flik tu”. Czę sto bo wiem
jest tak, że owi „po krzyw dze ni” to oso by, któ re zo sta ły
skre ślo ne z li sty człon ków PZD na sku tek ra żą ce go ła ma -
nia prze pi sów pra wa. Do my za miast al tan, za miesz ki wa -
nie na dział ce, nie uisz cza nie opłat za ener gię czy też
nie na leż nie po bra ne wy na gro dze nia to sy tu acje, któ rych
Zwią zek ni gdy nie ak cep to wał i ak cep to wać nie bę dzie.
Przed sta wia nie osób jaw nie ła mią cych pra wo, na wo łu ją -
cych do le ga li za cji bez pra wia i szy ka nu ją cych PZD za to,
że pra wo eg ze kwu je, ja ko po krzyw dzo nych przez Zwią -
zek ofiar i wo jow ni ków o „wol ność” to nie tyl ko nad uży -
cie, to po pro stu zu peł ne nie po ro zu mie nie.

Ma my na dzie ję, że re dak to rzy „Rzecz po spo li tej” pi szą cy
w przy szło ści o or ga ni za cji, któ ra zrze sza po nad mi lion
oby wa te li na sze go kra ju bę dą bar dziej obiek tyw ni. Przed
pu bli ka cją ma te ria łu war to wy brać się do któ re goś z ogro -
dów i za py tać o zda nie zwy kłych dział kow ców, któ rzy 
w ogrom nej licz bie 620 ty się cy pod pi sów sta nę li w obro nie
Usta wy o ROD i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie
przy stoi bo wiem kształ to wać opi nii pu blicz nej na pod sta wie
kłam li wych wy po wie dzi kil ku osób, któ re w imię pry wat -
ne go in te re su skłon ne są do oczer nia nia se tek ty się cy in -
nych lu dzi, któ rzy od lat dba ją o roz wój i krze wie nie idei
ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

/-/ Człon ko wie Pre zy dium OZŚ PZD

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu

Sza now ny Pan Re dak tor Na czel ny 
Dzien ni ka „Rzecz po spo li ta”

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców re pre zen tu ją cy kil ka dzie siąt ty się cy dział -
kow ców upra wia ją cych dział ki w Wiel ko pol sce po łu dnio -
wo -wschod niej z obu rze niem i za nie po ko je niem za po z-
na ło się z ar ty ku łem Pa ni Re na ty Kru py -Dą brow skiej za -

ty tu ło wa nym „Czy skoń czy się Mo no pol Związ ku Dział -
kow ców”, któ ry uka zał się na ła mach dzien ni ka „Rzecz -
po spo li ta” w dniu 18 ma ja 2012 ro ku.

Pa ni Re dak tor przed sta wia w tym ar ty ku le ak tu al ną sy -
tu ację Związ ku, któ ry cze ka na roz pra wę przed Try bu na -
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łem Kon sty tu cyj nym (od bę dzie się w dniu 28 czerw ca
2012 ro ku). Try bu nał Kon sty tu cyj ny na swym po sie dze -
niu roz pa trzy zgod ność z Kon sty tu cją RP na szej Usta wy
z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Ar ty kuł ten jest ten den cyj ny i prze ka zu je nie praw dzi we
i kłam li we in for ma cje na te mat funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych w Pol sce.

Pa ni re dak tor nie po sia da wła ści we go ro ze zna nia na te -
mat funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
i wpro wa dza w błąd opi nię pu blicz ną.

W swo im ar ty ku le Pa ni re dak tor cy tu je wy po wie dzi by -
łe go pre ze sa Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Ostro łę ce Pa na Wie sła wa Cza plic kie go,
usu nię te go z sze re gów PZD, obec nie pre ze sa Sto wa rzy -
sze nia Ogro dów Dział ko wych Re gion Ostro łę ka, któ ry 
w swo jej wy po wie dzi szka lu je Zwią zek i prze ka zu je opi -
nii pu blicz nej nie praw dzi we in for ma cje na te mat funk cjo -
no wa nia ogro dów dział ko wych i PZD.

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Człon ko wie Pre zy dium OZ PZD w Ka li szu w imie niu

dział kow ców wiel ko pol skich pro szą i do ma ga ją się od Pa -
na Re dak to ra prze pro wa dze nia wy wia du z pro sty mi dział -
kow ca mi upra wia ją cy mi dział ki, a nie z by ły mi dzia-
ła cza mi usu nię ty mi z Polskiego Związku Działkowców 
i przed sta wie nie na ła mach dzien ni ka „Rzecz po spo li ta”
praw dzi wych i rze tel nych in for ma cji na te mat funk cjo no -
wa nia Ogro dów Dział ko wych w Pol sce, prze ka zu jąc jed -
no cze śnie de ter mi na cję i wal kę dział kow ców w ca łej
Pol sce o po zo sta wie nie do brze funk cjo nu ją cej usta wy 
z 2005 ro ku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w nie -
zmie nio nym kształ cie, w obro nie któ rej ze bra no w kra ju
620 ty się cy pod pi sów oraz po in for mo wa nia opi nii pu -
blicz nej o li stach i sta no wi skach kie ro wa nych do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, do Mar sza łek Sej mu, do Pre mie ra
Rzą du i Pre zy den ta RP przez struk tu ry związ ko we i in dy -
wi du al nych dział kow ców.

Za Pre zy dium 

Ka lisz, 23 ma ja 2012 r.

Pre zes
/-/ Je rzy Wdow czyk

Se kre tarz
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Sza now ny Pa nie Re dak to rze Na czel ny,
Obu rza mnie treść ar ty ku łu „Ogród ko wa Sa mo wo la”

na pi sa ny przez pa nią Mał go rza tę Świę cho wicz. Ar ty kuł
jest krzyw dzą cy dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców
oraz je go człon ków, po nie waż two rzy fał szy wy ob raz or -
ga ni za cji. NEWSWEEK POLSKA jest ko lej nym wy daw -

nic twem, któ re szu ka w Pol skim Związ ku Dział kow ców
wy jąt ków. Wy jąt ków, któ re umoż li wią w ma je sta cie pra -
wa po zba wie nia nas dział kow ców na sze go do rob ku.

Wcze śniej za sto so wa no w sto sun ku do dział kow ców me -
to dę – „na mar chew kę” – obie cu jąc uwłasz cze nie i or ga ni za -
cyj ną wol ność. Jed nak dział kow cy nie po zwo li li się oma mić,
w kon se kwen cji przy szedł czas na me to dę – „kij ka”.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Jan Bar dziń ski

III. JESZCZE W SPRAWIE „NEWSWEEKA”

Jan Bar dziń ski z Kro sna Od rzań skie go

„NEWSWEEK” POLSKA 
Re dak tor Na czel ny 
To masz Lis 

Kro sno Od rzań skie, 21 ma ja 2012 r.

W poprzednim numerze Biuletynu (05/2012) informowaliśmy, że Okręgowe Zarządy, Rodzinne Ogrody Działkowe oraz
pojedynczy działkowcy aktywnie reagują na kłamliwy artykuł na temat PZD, który ukazał się na łamach tygodnika
„Newsweek Polska”. Ponieważ działkowcy nadal zajmują stanowisko w sprawie, poniżej publikujemy pozostałe listy, które
wysyłane zostały  do autorki artykułu Malgorzaty Święchowicz oraz redaktora naczelnego tygodnika Tomasza Lisa. (mz)
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Sza now na Pa ni Re dak tor,
W ar ty ku le „Ogród ko wa sa mo wo la” przed sta wi ła Pa ni

w czar nych ko lo rach Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we za rzu -
ca jąc im wie le nie pra wi dło wo ści, na któ re nie za słu gu ją.

Po słu ży ła się Pa ni przy kła da mi lu dzi, któ rzy na szym
zda niem nie za słu gu ją na Pa ni sta wien nic two w ich obro -
nie, dla te go, że na ru sza ją obo wią zu ją ce pra wo.

Ja ko sa mo rząd ogro do wy nie za wsze ma my wpływ na
to, że w kra ju nie prze strze ga się pra wa.

W pa ni ar ty ku le zna lazł się rów nież przy kład z na sze go
po dwór ka, do ty czy on al ta ny by łe go pre zy den ta mia sta.

Jest to ja skra wy przy kład, z ja ki mi pro ble ma mi czę sto
mu szą się bo ry kać za rzą dy ogro dów i mi mo, że za pa dły
orze cze nia od po wie dzial nych or ga nów ad mi ni stra cji pań -
stwo wej, to ży cie to czy się swo im to rem. Trud no jed nak
sta wiać tu taj za rzu ty PZD, bo źró dło nie pra wi dło wo ści jak
sa ma doj dzie pa ni do wnio sku le ży nie tam, gdzie pa ni go
wska za ła da jąc rze czy wi ście du żą pa le tę przy kła dów, któ -
re do skwie ra ją uczci wym sa mo rzą dom ogro do wym.

Swój list kie ru je my do Re dak to ra Na czel ne go oraz na -
szych or ga nów nad rzęd nych Okrę go we go Za rzą du i Kra -
jo wej Ra dy PZD.

/-/ 7 pod pi sów

Dział kow cy z ROD „Po ko ju” w Szcze ci nie

Pa ni
Mał go rza ta Świę cho wicz
Re dak tor „New swe ek”

Wal ne Ze bra nie ROD „Jed ność” w Nie kło ni cach

Re dak cja „New swe ek”
War sza wa

NIE UPOWSZECHNIAJMY DESTRUKCJI

Pod ko niec kwiet nia br. od by ło się Wal ne Ze bra nie
Człon ków ROD w Nie kło ni cach.

Pod czas dys ku sji je den z dział ko wi czów za po znał
uczest ni ków z tre ścią ar ty ku łu Mał go rza ty Świę cho wicz
pt. „Ogród ko wa sa mo wo la” za miesz czo ne go w nu me rze
16/2012, któ ry wy wo łał nie po kój ze bra nych, od po nad 
30 lat go spo da ru ją cych na zie mi nie gdyś le żą cej odło -
giem. Opi sa ne przy kła dy w ni czym nie przy po mi na ją na -
szej sy tu acji i od czuć. Ma my dział ki wiel ko ści 300–400 m
kwa dra to wych i na nich wy bu do wa li śmy trwa łe al ta ny.
Na po zo sta łej czę ści upra wia my – wa rzy wa, kwia ty oraz
wy dzie li li śmy ob szar re kre acyj ny. Z chwi lą przy ję cia 
w po czet człon ków PZD i otrzy ma nia dział ki kan dy dat
za po zna wa ny jest ze Sta tu tem i Re gu la mi nem PZD.
Dział ko wicz obej mu jąc dział kę na wią zu je kon tak ty z są -
sia da mi, nie tyl ko pod czas upra wia nia, ale w dro dze do
jej bram. Nie wy obra żal na by ła by sy tu acja, gdy by no wi -
cjusz – dział ko wicz pró bo wał bu do wać na dział ce al ta nę
po nadnor ma tyw ną ze sta łym za mel do wa niem, czy warsz -
tat bądź kur nik. Dział kow com na co dzień, przez ca ły rok
słu żą ra dą i po mo cą za rząd ogro du, go spo darz, spo łecz ny
in struk tor ogrod nic twa oraz wy róż nia ją cy się do świad-
cze niem dział kow cy, co nie trud no za uwa żyć prze cha dza -
jąc się alej ka mi ogro du.

Z tre ści ar ty ku łu do mnie my wać na le ży, że zbun to wa ne,
sa mo zwań cze i nie re spek tu ją ce Sta tut PZD jed nost ki nie
chcą pod po rząd ko wać się wiel kiej or ga ni za cji sa mo rząd -

nej ja ką jest PZD.
Re gu la min ROD i Sta tut jed no znacz nie okre śla ją pra -

wa i obo wiąz ki człon ka ogro du. Dziw nym jest szu ka nie
wśród zna jo mych po słów i po li ty ków obro ny spra wie dli -
wo ści. Ucie ka ją się oni do zjed ny wa nia po dob nych so bie
bun tow ni ków i pró bu ją two rzyć czy re je stro wać sto wa -
rzy sze nia bądź wspól no ty a na wet szu ka ją po mo cy 
u dzien ni ka rzy /np. New swe eka/. Treść cy to wa ne go ar ty -
ku łu ma bar dziej cha rak ter zle ce nia od dol ne go ru chu prze -
gra nych dział kow ców, po li ty ków ja ki mi są Sta ni sław
Pię ta i An drzej De ra – po sło wie So li dar nej Pol ski, któ rych
opra co wa ny pro jekt usta wy o ogro dach w 2009 roku już
w pierw szym czy ta niu sej mo wym RP zo stał od rzu co ny.
Nie uda ło się po sło wi An drze jo wi De ra w sej mie to sku -
pił swo ją uwa gę i au to ry tet na uru cho mie niu in nych me -
cha ni zmów, pró bu jąc wy ka zać ni by – nie udol ność PZD
w za rzą dza niu wie lo mi lio no wą rze szą człon ków. Do tych
ce lów po śred nio wy ko rzy stał NIK, Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich, nad zór bu dow la ny, in sty tu cje nie pod le ga ją ce
oce nie wy bor ców. Mi lio no wą spo łecz ność dział kow ców
w tym nasz ROD w Nie kło ni cach za sko czy ło wy stą pie -
nie w 2010 r. prof. Le cha Gar doc kie go – I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o zba da nie ca łej usta wy o ROD, czy jest ona
zgod na z Kon sty tu cją RP, w obro nie któ rej już po nad 
620 000 mi ło śni ków dzia łek zło ży ło pod pi sy, w tym po -
nad 550 z na sze go ogro du. Dzi wi nas pro ce du ra w kra ju
mie nią cym się de mo kra tycz nym, gdzie przed Try bu na łem
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Kon sty tu cyj nym Usta wy o ROD nie bę dą bro nić po sło -
wie ani dział kow cy zrze sze ni w PZD tyl ko wy zna cze ni
przez pa nią Mar sza łek Sej mu RP – Sta ni sław Pię ta i An -
drzej De ra. Wy zna cze ni po sło wie nie re pre zen tu ją in te re -
sów dział kow ców je dy nie gło szą swo je po glą dy, dą że nia,
pro mu ją ce par tyj ne pro gra my Au tor ka zbyt lek ko po de -
szła do za in spi ro wa ne go pasz kwi lu o ogro dach i PZD, wy -
śmie wa ją ce go struk tu ry PZD po sia da ją ce go swo je sztan-
da ry, hymn itp. Nie ro zu mie my in ten cji au tor ki w ośmie -
sza niu przy zna wa nych od znak PZD, rze ko mo nic nie zna -
czą cych, kpie nia ze Sta tu tu, któ re go my dział kow cy
po dob no nie prze strze ga my... Z jed nej stro ny au tor ka kry -
ty ku je PZD, głów nie za sa mo woł ki bu dow la ne, po nad
nor ma tyw nych al tan a z dru giej – bro ni ni by tych po -
krzyw dzo nych, któ rzy nie prze strze ga li Sta tu tu czy Re gu -
la mi nu ,gdy za rzą dy pró bu ją eg ze kwo wać prze pi sy.
Au tor ka swo ją przy pad ko wą oce ną PZD chce się przy po -
do bać śmiał kom, ry zy kan tom, ła mią cym prze pi sy, tym
sta wia ją cym pię tro we al ta ny, bo ga cą cym się z ich naj mu,
nie któ rym wska za nym przez in spi ra to rów – bur mi strzom
i wój tom. Użyt kow ni cy dzia łek jak w przy pad ku na sze go
ROD w Nie kło ni cach to w 80% ren ci ści, eme ry ci, bez ro -
bot ni i sa mot nie wy cho wu ją cy dzie ci. Czy tych naj bied -
niej szych i z śred ni mi do cho da mi stać bę dzie na wy kup
grun tów, po kry cie kosz tów za ło że nia księ gi wie czy stej,
pła ce nia po dat ków od grun tów, nie ru cho mo ści?

Dla nie któ rych po li ty ków pró bu ją cych re for mo wać ruch
dział ko wy za pew ne ce lem jest „wy rwa nie” tych dzie siąt -
ków ty się cy hek ta rów w mia stach i sprze daż de we lo pe -
rom, spół kom czy in dy wi du al nym kup com.

„Pro jek to daw cy zmian” co za ofe ru je cie lu do wi z wy -
dłu żo ny mi la ta mi ży cia – ścież ki ro we ro we, aqwa par ki,

uni wer sy te ty III wie ku, opie ko wa nie się wnu ka mi czy za -
ję cia te ra peu tycz ne????????? Dzi siej si mło dzi, pew ni sie -
bie de cy den ci za kil ka lat też sta ną przed pro ble mem – w
ja ki spo sób wy peł nią czas w ocze ki wa niu na ZEJŚCIE.

O wie le cie kaw szych i po zy tyw nych przy kła dów moż -
na do szu ki wać się w ży ciu wie lo mi lio no wej spo łecz no ści
dział ko wej, któ re na le ża ło by upo wszech niać, wspie rać,
zmie niać, jak mo der ni za cja prze strze ni, wy ko rzy sty wa nie
no wych tech no lo gii przy bu do wie al tan. Ze stron New -
swe eka mo gli by śmy uczyć się no wo cze snych tren dów za -
gra nicz ne go ru chu dział ko we go, form je go wspie ra nia
przez ad mi ni stra cję i oso by pry wat ne. Tym cza sem w pol -
skiej rze czy wi sto ści szu ka się i da je przy kła dy do na śla do -
wa nia – DESTRUKCJE, WARCHOLSTWO, ANAR-
CHIĘ.

Pod pa la nie al tan /Pusz czy ko wo/, uży wa nie fi zycz nej i
po li tycz nej prze mo cy i wpły wa nie na po dej mo wa nie róż -
nych de cy zji, ran gi pań stwo wej i spo łecz nej upew nia nas,
dział kow ców na środ ko wym Po mo rzu, że ho nor dzia ła -
cza zo stał po waż nie ośmie szo ny. Tych ne ga tyw nych po -
czy nań opi sy wa nych, ja ko wzor ce, nie chce my prze ka-
zy wać mło dym na stęp com, któ rych w na szym ogro dzie
jest co raz wię cej.

Z upo waż nie nia ze bra nych – 68 człon ków Wal ne go Ze -
bra nia Człon ków ROD w Nie kło ni cach ni niej sze pi smo
kie ru je my do re dak cji „New swe eka” w War sza wie, pre -
zen tu jąc sta no wi sko mó wią ce, że w więk szo ści ogro dów
opi sy wa ne sy tu acje nie ma ją miej sca.

Od pis po wyż sze go pi sma, w od po wie dzi na ar ty kuł
„Ogród ko wa sa mo wo la” prze sy ła my do Kra jo wej Ra dy
PZD w War sza wie i z urzę du do Okrę go we go Za rzą du
PZD w Ko sza li nie.

Prze wod ni czą ca Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ mgr Li dia Szew czyk

Prze wod ni czą cy Wal ne go
/-/ inż. Grze gorz Rut kow ski

Ko sza lin, maj 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

„Ne ew swe ek Pol ska” 
Re dak tor Na czel ny Pan To masz Lis

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
W nu me rze 16/2012 W/pi sma uka zał się ar ty kuł au tor -

stwa p. Mał go rza ty Świę cho wicz, za ty tu ło wa ny „Ogród -
ko wa sa mo wo la”, któ re go tre ścią je ste śmy w naj wyż szym
stop niu zbul wer so wa ni. By naj mniej nie cho dzi o to, że au -
tor ka po ka za ła kil ka ne ga tyw nych zda rzeń, któ re mia ły
miej sce w ogro dach dział ko wych, ale o spo sób w ja ki to
uczy ni ła. Otóż p. Świę cho wicz prze pro wa dzi ła kil ka in dy -
wi du al nych roz mów z oso ba mi, któ re na dzień dzi siej szy

są po za Związ kiem, naj czę ściej z po wo dów dys cy pli nar -
nych, po da ła rów nież kil ka przy kła dów ogro dów z po nad
nor ma tyw ną za bu do wą lub in ny mi od stęp stwa mi od obo -
wią zu ją cych re gu la mi nów. Oczy wi ście za cy to wa ła rów -
nież p. po sła A. De rę, któ ry od lat nie ukry wa swo jej wręcz
ob se syj nej nie chę ci do Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Ge ne ral ny wnio sek jest ta ki, że Zwią zek to sa mo zło,
dział kow cy są cie mię że ni, a sto wa rzy sze nia za kła da ne
przez lu dzi naj czę ściej usu nię tych ze Związ ku to od dol ny
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ruch wy zwo leń czy. Oczy wi ście p. Świę cho wicz „za dba ła”
o obiek ty wizm – z ob szer nej wy po wie dzi Pre ze sa PZD 
p. E. Kon drac kie go za cy to wa ła wy rwa ne z kon tek stu dwa
zda nia. Na le ży przy jąć, że p. Świę cho wicz udo wod ni ła
za da ną te zę – za ca łe zło w ogro dach dział ko wych od po -
wie dzial ny jest PZD, któ ry jest wręcz or ga ni za cją szko -
dli wą. W tym miej scu pra gnie my Pa na za py tać, czy to jest
rze tel ne i uczci we dzien ni kar stwo?

W Pol sce funk cjo nu je bli sko 5000 ROD, upra wia nych
przez mi lion dział kow ców i ich ro dzi ny. Czy na pod sta wie
kil ku, a na wet kil ku dzie się ciu in cy den tal nych spraw moż -
na for mu ło wać tak skraj ne opi nie? Oczy wi ście p. Świę -
cho wicz nie pi sze te go wprost, ale wy mo wa ar ty ku łu jest

jed no znacz na. Czy ta pa ni na praw dę nie ro zu mie, ja ką
krzyw dę wy rzą dza rze szy bez i mien nych dzia ła czy spo -
łecz nych pra cu ją cych w ogro dach?

Pa nie Re dak to rze! 
Wie lu spo śród nas oglą da pro wa dzo ny przez Pa na pro -

gram w TVP i od bie ra Pa na oso bę ja ko wzór pro fe sjo nal -
ne go i obiek tyw ne go dzien ni ka rza - skąd za tem te go
ro dza ju pu bli ka cja w kie ro wa nym przez Pa na pi śmie? 
W na szym wy stą pie niu po le micz nym świa do mie od stę -
pu je my od sty lu w któ rym na pi sa ny zo stał ar ty kuł li cząc,
że znaj dzie Pan czas, aby jesz cze raz wró cić do te ma tu,
ale jed nak z na szym udzia łem. Mo że war to?

Z po wa ża niem

/-/ 39 pod pi sówKa to wi ce, 24 ma ja 2012 r.

Ire na Pyp no – Dział ko wiec ROD „Ko le jarz” w Wał brzy chu

Pa ni Mał go rza ta Świę cho wicz 
Re dak tor Ga ze ty „New swe ek”

W dru giej po ło wie mie sią ca kwiet nia br. zo stał za miesz -
czo ny w „New swe eku” ar ty kuł na pi sa ny Pa ni rę ką pt.
„Ogród ko wa sa mo wo la”, w któ rym przed sta wi ła Pa ni
Pol ski Zwią zek Dział kow ców w bar dzo złym świe tle ja -
ko „Pań stwo w Pań stwie” bio rąc jed no cze śnie w obro nę
nie licz ną gru pę „pa zer nych” i moż naby rzec „przed się -
bior czych” dział kow ców któ rzy na dział kach zła ma li pra -
wo nie tyl ko związ ko we, jak Re gu la min ROD, Sta tut PZD
czy Usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD ale rów nież prze -
pi sy po wszech nie obo wią zu ją ce jak Pra wo Bu dow la ne
czy Usta wę o ewi den cji lud no ści.

Z pew no ścią nie za da ła Pa ni so bie tru du aby za in te re so -
wać się, spraw dzić, czy na wet „za się gnąć ję zy ka” w te -
ma cie – dla cze go tak się sta ło? Prze cież to nikt in ny jak
tyl ko Pan An drzej De ra w 2009 r. po seł na Sejm RP ogło -
sił swój pro jekt usta wy o ogród kach dział ko wych w któ -
rym obie cy wał dział kow com uwłasz cze nie za przy sło -
wio wą zło tów kę.

Resz ty do ko na ła przede wszyst kim wy obraź nia dział -
kow ców i ludz ka pa zer ność. Obec nie uj mu je się Pa ni za
ty mi „bied ny mi, po krzyw dzo ny mi” któ rych tak do tkli wie
skrzyw dził Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Ja kie to przej -
mu ją ce!!!

Po raz ko lej ny na su wa się rów nież wnio sek, że nie zna -
jo mość pra wa szko dzi. Ci wszy scy lu dzie jak Pan Ro man
Mi cha lak z Olsz ty na, czy Pan Jó zef Woj na row ski z Po -
zna nia, Pan Ire ne usz Ja rzą bek ze Swa rzę dza, Pan An drzej
Stań czyk z Choj nic miesz ka ją cy na dział kach za nim

sprze da li swo je miesz ka nia w blo kach miesz kal nych po -
win ni się za sta no wić – jak moż na miesz kać na dział kach
w ogro dach dział ko wych. Prze cież to trze ba mieć „Kieł -
bie we łbie” że by zde cy do wać się na ta ki dra stycz ny krok.

Gmi ny z ko lei da jąc sta łe za mel do wa nie na dział kach
ta kim oso bom jak wy żej wy mie nio ne nie prze strze ga ją
pra wa.

Ja je stem dział kow cem od 50 lat. I za pew niam Pa nią że
ni gdy nie by łam za in te re so wa na i nie je stem wy ku pem na -
wet za przy sło wio wą „zło tów kę” grun tu na któ rym stoi
mo ja al ta na, drzew owo co we i resz tę. Je że li rze czy wi ście
by ła by ta ka moż li wość wy ku pu zre zy gno wa ła bym z upra -
wy dział ki. Bo je śli chcia ła by mieć grunt na wła sność 
i wy bu do wać na nim dom jed no ro dzin ny to ku pi ła bym
grunt bu dow la ny.

I za pew niam Pa nią, że ja ko eme ryt ka dział ka dla mnie
to sa mo zdro wie, ruch na świe żym po wie trzu i kwia ty, zie -
leń do oko ła spra wia ją mi du żo ra do ści. A mo je dzie ci 
i wnu ki na dział ce od stre so wu ją ca ły ty dzień na uki i pra -
cy za wo do wej. Po nad to, mam swo je wa rzy wa i owo ce bez
kon ser wan tów i środ ków che micz nych któ rych smak nie
da się po rów nać z ty mi ku pio ny mi w Mar ke cie.

PZD do brze za wia du je ro dzin ny mi ogro da mi dział ko -
wy mi. A za pi sy Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych są naj lep sze, ja kie do tych czas
wy my ślo no. Tyl ko za pi sy te nie za wsze są prze strze ga ne
przez ta kich „po krzyw dzo nych” i „nie za do wo lo nych”,
któ rzy two rzą póź niej Sto wa rzy sze nia.

/-/ Ire na Pyp no
Wał brzych, 18 ma ja 2012 r.
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Sza now na Pa ni Re dak tor,
W ar ty ku le „Ogród ko wa sa mo wo la” przed sta wi ła Pa ni

ka ta stro ficz ny ob raz ro dzin nych ogro dów dział ko wych
po ru sza jąc m.in. pro ble my: 

– han dlu dział ka mi, któ ry ła two za le ga li zo wać przez
PZD,

– dys po no wa nie grun tem o war to ści od 100 do kil ku tys.
za 1 m2,

– dys po no wa nie środ ka mi fi nan so wy mi rzę du kil ku -
dzie się ciu mi lio nów zło tych,

– przy mu sze niem do pra cy na rzecz ogro du i eg ze kwo -
wa nie ekwi wa len tu do 20 zł za go dzi nę,

– brak moż li wo ści dys po no wa nia dział ką na wet przez
naj bar dziej za słu żo nych i wy róż nio nych dział kow ców.

Ro dzi się py ta nie ko mu ten ar ty kuł miał słu żyć, czy tym
„po krzyw dzo nym” (Ja rzą bek, Mi cha lak, Woj na row ski,
Jur czyk, Stań czyk, De ra) i tym po dob nym w Choj ni cach,
w Mił ko wie, w Mię dzyz dro jach, Olsz ty nie, Bia łym sto ku?

Czy miał to być ma te riał na PZD w ce lu pod wa że nia je -
go au to ry te tu w spo łe czeń stwie i po ka za nia: to zło z tej
or ga ni za cji się są czy.

Pod par ła Pa ni swo je dy wa ga cje wy po wie dzia mi wspo -
mnia nych wy żej „po krzyw dzo nych”, ale rów nież wy po -
wie dzia mi Bur mi strza Choj nic i Mię dzyz dro jów, któ rzy
za miast wspól nie ze Związ ki 9em za pro wa dzić po rzą dek
pro po nu ją for my umów, na ra zie pi sa nych na wo dzie. 
O ja kiej le ga li za cji mó wi Bur mistrz – sa mo wo la jest sa -
mo wo lą i nie pod le ga le ga li za cji, dla tych co zła ma li pra -
wo świa do mie i ce lo wo. W ja kim Pań stwie pa nu ją dziś
ta kie zwy cza je? 

Ci wszy scy po krzyw dze ni na wła sną proś bę stwo rzy li
so bie pro ble my. Nie są to lu dzie od rzu ce ni, nie miesz ka -
ją na dział kach z bie dy – mie li na to miast in ne ce le. Wstę -
pu jąc do PZD i opła ca jąc na leż ne skład ki i opła ty, zo sta li
za po zna ni ze Sta tu tem i Usta wą o ROD. Je że li zła ma li
pra wo to za tym stoi sank cja. Nie są to lu dzie o ni skim po -
zio mie in te lek tu al nym, że nie po tra fią zro zu mieć tre ści za -
pi sów Sta tu tu i Re gu la mi nu ROD. Więc do ko go kie ru ją
te pre ten sje? 

Me dia za miast po tę piać ta kie po stę po wa nie bio rą na ru -
szy cie li pra wa w obro nę i ro bi się na gon ką na PZD. 

Szy dze nie ze słów hym nu wy wo dzą ce go się z okre su
przed wo jen ne go oraz z idei, fla gi czy go dła bu dzi po li to -
wa nie.

A któ ra to or ga ni za cja świec ka, czy wy zna nio wa nie kie -
ru je się ta ki mi sa my mi za sa da mi? Czy PZD na ru sza w

tym przy pad ku pra wo i ko mu szko dzi? Szko dzi oczy wi -
ście prze ciw ni kom po rząd ku spo łecz ne go a Me dia pod sy -
ca ją tzw. „woj nę na dział kach”, któ rej w isto cie nie ma, 
a któ rą pró bu ją wy wo łać tzw. „po krzyw dze ni” przy wspar -
ciu nie któ rych dzien ni ka rzy. Ci pi szą za pie nią dze, więc im
wszyst ko jed no co na pi szą by le by by ło za pła co ne.

W ar ty ku le jest du żo świa do me go pod sy ca nia nie na wi -
ści. Ar ty kuł ma wy raź ne za bar wie nie ten den cyj ne – czy
to przy pa dek?

Czy nie nie za rzu tu, że ktoś jest dłu go let nim Pre ze sem
jest nie na miej scu. Gdy by był złym nie utrzy mał by się
na wet jed nej ka den cji.

W ar ty ku le nie po tę pi ła Pa ni:
– pro ce dur han dlu dział ka mi, któ rych nie sta ra ła się na -

wet Pa ni wy ja śnić bli żej, a tak w rze czy wi sto ści nie jest,
– nie spój no ści sys te mu praw ne go do ty czą ce go za mel -

do wa nia, a któ re nie jest toż sa me z ze zwo le niem na za -
miesz ka nia,

– na ru sza nia pra wa bu dow la ne go przez tych dział kow -
ców,

– za miesz ka nia, któ re go pod ło że jest róż no rod ne (bo na
przy kład by ły woj sko wy miał miesz ka nie z woj ska, to co
z nim zro bił?)

- pro ce de ru sprze da ży dwu po ko jo we go miesz ka nia 
i urzą dza nia się na dział ce ta nim kosz tem ze szko dą dla
po zo sta łych. Czę sto są to lu dzie któ rzy re ali zu ją swo je
ma łe ce le przez na ru sze nie pra wa, a Me dia sta ją w ich
obro nie – to gdzie jest spra wie dli wość?

– dzia ła nia Po sła De ry, któ ry obie cy wał „grusz ki na
wierz bie” dla te go je go po mysł prze padł. Tyl ko ile roz bu -
dził w lu dziach na dziei na to co by ło nie re al ne,

– po stę po wa nie te go bied ne go elek tro ni ka któ ry też nie
grze szy cno tą, a je go dzia łal ność ko or dy nu ją ca bun tem
mó wi sa ma za sie bie. Prze cież to pod pusz cza nie i roz pa -
la nie nie sna sek w ogro dach. Czy to jest pra wi dło wo?

Cy to wa nym Bur mi strzom też przy da ło by się wię cej
wie dzy a nie tyl ko chę ci. Na ba zie wy bra nym przy kła dów
uka za ła Pa ni ob raz któ ry prak tycz nie ko re spon du je z au -
dy cją TVN24, któ rej cel był ten sam co Pa ni ar ty kuł.

Po ka za nie wy ko śla wio ne go ob ra zu ROD i PZD.
Dla cze go nie przy to czy ła Pa ni choć by jed ne go przy kła -

du po zy tyw ne go? 
Tak być nie po win no. Na to nie mo że być przy zwo le -

nia!
De mo kra cja ma swo je pra wa, ale po słu gi wa nie się świa -

do me prze kła ma nie nie mo że mieć miej sca.

/-/ 11 pod pi sów

Dział kow cy szcze ciń scy

Pa ni Mał go rza ta Świę cho wicz
Re dak tor „New swe ek”

Szcze cin, 23 kwiet nia 2012 r.
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SZANOWNY, PANIE PREZYDENCIE! 
POTRZEBA DIALOGU
Gdy po trze bu je my i pró bu je my osią gnąć waż ne dla Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców ce le po trze bu je my wspar -
cia in nych osób. Dla nas Po la ków bar dzo bli skim jest nasz
Pan Pre zy dent.

Każ dy z nas re ali zu jąc wła sne pla ny zmu szo ny jest za -
pro sić do współ pra cy dru gie go czło wie ka. W na szym
dzia ła niu w obro nie usta wy o ROD z 2005 r. po trze bu je -
my po mo cy Pa na Pre zy den ta.

Jak prak ty ka po ka zu je, że na kom pro mis idzie wy łącz -
nie stro na słab sza. My je ste śmy stro ną słab szą. Dla te go
zwra ca my się do Pa na Pre zy den ta o po moc. 

Sza now ny Pa nie PREZYDENCIE!
Je że li chce my bu do wać z spo łe czeń stwem trwa łe re la -

cje, nie moż na oby wa te li „fau lo wać”, po nie waż ów faul
za cią ży nad zmniej sze niem za ufa nia. Ile kroć chce my osią -
gnąć cel kosz tem in nych osób, zmysł mo ral ny ak ty wi zu -
je się, i na zy wa my to wy rzu ta mi su mie nia. Zmysł

mo ral ny, któ ry in for mu je nas czy gra my fa ir, czy też nie.
A od lat PZD ma nie uza sad nio ne ata ki na li kwi do wa nie
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

My śmy za in we sto wa li du żo cza su ener gii i pie nię dzy 
i dla te go nam trud no odejść od sto łu roz mów. Co jest jesz -
cze gor sze, to że z na mi nie chce roz ma wiać ani Rząd RP
ani Sejm RP, cho ciaż wy sła no ty sią ce li stów, ape li oraz
sta no wisk z ROD.

My chce my znać na szą przy szłość i wie dzieć, że nie in -
we stu je my na szych cięż ko za pra co wa nych pie niąż ków w
ROD obec nie, któ re de cy zja mi wła dzy zo sta ną zmar no -
wa ne. To jest pro ste i oczy wi ste.

Pa nie PREZYDENCIE!
Czyn ni kiem naj waż niej szym w dia lo gu spo łecz nym jest

in for ma cja. Nam jej brak. Je ste śmy w wy jąt ko wej sy tu -
acji. Pro si my Pa na Pre zy den ta o wpły nię cie na po zo sta -
wie nie na szej usta wy o ROD w obec nej tre ści. Dzię-
ku je my.

Z wy ra za mi sza cun ku po zo sta ją

IV. LISTY DO PREZYDENTA

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Pre zy dent RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

Pre zes
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

V -ce Pre zes
/-/ inż. Jó zef Ro ma now ski

Szcze cin, 25 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. 100-le cia w Kro śnie Od rzań skim

Pre zy dent RP

APEL

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
my uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go im. 100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go 
w Kro śnie Od rzań skim ob ra du ją cy w dniu 24 mar ca 
2012 ro ku. Zwra ca my się do „Na sze go Pre zy den ta”, czło -
wie ka cie szą ce go się ogrom nym za ufa niem spo łecz nym
z go rą cą proś bą o po moc w za cho wa niu do tych cza so we -
go sta tu su praw ne go mi lio no wej rze szy dział kow ców 
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pod ję te w ostat nich la tach dzia ła nia nie spo ty ka ne w hi -
sto rii na sze go ru chu przez nie któ re śro do wi ska po li tycz ne

i go spo dar cze dą żą ce do po zba wie nia nas do tych cza so -
wych upraw nień ce lem usu nię cia prze szkód w prze ję ciu
grun tów bę dą cych we wła da niu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

PZD i dział kow cy ni gdy nie by li i nie bę dą prze szko dą 
w prze ka zy wa niu te re nów dla ce lów spo łecz nie waż nych
cze go przy kła dem jest bu do wa sta dio nu na „EURO 2012”
„Bal tic Are na” czy te re nów prze ka za nych pod bu do wę dróg
i in nych waż nych obiek tów.

Aby pań skie sło wa skie ro wa ne do uczest ni ków IX Kra -
jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ków Dział -
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kow ców o kon ty nu owa niu 120-let niej tra dy cji ru chu
dział ko we go i roz wo ju wspa nia łej for my spę dza nia wol -
ne go cza su do ce nia nej w in nych kra jach eu ro pej skich
mia ły sens i dal szy ciąg, bio rąc pod uwa gę 620 ty sięcz ną
rze szę dział kow ców, któ rzy swo im pod pi sem po par li usta -

wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pro si my Pa na
Pre zy den ta o pod ję cie sto sow nych dzia łań, aby nie znisz -
czyć te go, co się spraw dzi ło w do tych cza so wej hi sto rii ru -
chu dział ko we go w Pol sce. Znisz czyć jest ła two od bu-
do wać trud niej.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Kro sno Od rzań skie, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Owoc Na szej Pra cy w Star gar dzie Szcze ciń skim

Pan Pre zy dent RP
Bro ni sław Ko mo row ski

My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
Owoc Na szej Pra cy, ja ko człon ko wie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym w dniu 17 mar ca 2012 roku w Star gar dzie
Szcze ciń skim, ape lu je my o po zo sta wie nie usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach dział ko wych z dnia 8-07-2005 r. 

w do tych cza so wym kształ cie.
Usta wa ta do brze słu ży PZD i dział kow com i pro si my

nie wpro wa dzać żad nych zmian. Elek to rat dział ko wy jest
w Pol sce bar dzo licz ny, a o po zo sta wie nie w/w usta wy w
do tych cza so wym brzmie niu pod pi sa ło się już 620 ty się cy.

Pro si my o wsłu cha nie się w głos na ro du.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Edward Bo gu szew skiStar gard Szcz., 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ka ro lin” w Ko zie gło wach

Pre zy dent RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

Zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym
w dniu 24 mar ca 2012 r. dział kow cy, zwra ca ją się z go rą -
cą proś bą do Pa na, ja ko Gło wy Pań stwa o obro nę ist nie -
ją cej Usta wy o ROD, obo wią zu ją cej od 08.07.2005 r.

Uwa ża my, że ist nie ją ca Usta wa jest bar dzo do bra – dba
o na sze pra wa do dział ki, na któ rej pra cu je my i od po czy -
wa my z ro dzi na mi. Dział kę trak tu je my nie tyl ko ja ko na -
sze miej sce od po czyn ku ale rów nież do da tek do na szych
skrom nych do cho dów z upra wy wa rzyw i owo ców.

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Ty le się mó wi o zdro wiu i zdro wym od ży wia niu, a to

wła śnie na sze dział ki są miej scem, gdzie dba my o zdro -
wie, z któ rych zbie ra my zdro we i do bre wa rzy wa i owo -
ce.

Uwa ża my, że jest Pan dla nas ostat nią dro gą, któ ra obro -
ni Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we przed za ku sa mi tych, któ -
rzy chcą ode brać nam pra wo do te go skraw ka zie mi.

W imie niu Wal ne go Ze bra nia

Przew. Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Przew. Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Pre zes ROD „Ka ro lin”
/-/ 

Ko zie gło wy, 24 mar ca 2012 r.
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SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE!
My dział kow cy bio rą cy udział w Wal nym Ze bra niu

Spra woz daw czym Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Sza rot ka Nad Stru my kiem” w Tar no wie w dniu 24 mar -
ca 2012 r. po za po zna niu się z ak tu al ną sy tu acją praw ną ja -
ka zo sta ła wy two rzo na wo kół Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
sta now czo PROTESTUJEMY prze ciw ko an ga żo wa niu
się waż nych au to ry te tów Rze czy po spo li tej w de mon to wa -
nie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych. Prze ma wia za tym fakt, iż by ły Pre zes Są -
du Naj wyż sze go skie ro wał do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go wnio sek o uchy le nie obo wią zu ją cej usta wy o Ro-
dzin nych Ogro dach Dział ko wych ja ko nie zgod nej z Kon-
sty tu cją RP. Po dob ne ne ga tyw ne opi nie wo bec usta wy
skie ro wa li do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ły Mar sza -
łek Sej mu i Pro ku ra tor Ge ne ral ny. Dziw nym, a za ra zem
kom pro mi tu ją cym jest fakt, że po nad sze ścio let ni okres
obo wią zy wa nia usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych był zgod ny z Kon sty tu cją i do brze re gu lo wał or ga -
ni za cje i funk cjo no wa nie mi lio no wej rze szy dział kow ców
zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Na su wa

się py ta nie, czyż by ów cze sny Sejm RP w 2005 roku po
uzy ska niu opi nii Ko mi sji Sej mo wych, uzgod nień mię dzy -
re sor to wych i po przy ję ciu oraz pod pi sa niu przez Pre zy -
den ta RP usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
– dzia ła li wbrew Kon sty tu cji RP?

SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE!
Zwra ca my się do PANA ja ko do NAJWYŻSZEGO

AUTORYTETU RZECZPOSPOLITEJ, a za ra zem STRAŻ-
NIKA PRAWA RP do prze rwa nia ma ni pu la cji wo bec usta -
wy o RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKO-
WYCH z 2005 ro ku ja ko ak tu praw ne go do brze re gu lu ją -
ce go pro ble ma ty kę ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Do tych cza so we dzia ła nia w tej spra wie wy wo ła ły nie po -
kój wśród mi lio no wej rze szy dział kow ców, któ rzy cięż ką
pra cą urzą dzi li i za go spo da ro wa li swo je dział ki. Dział -
kow cy więk szo ści eme ry ci i ren ci ści uzu peł nia ją swe
skrom ne bu dże ty do mo we z na sa dzeń owo ców i wa rzyw
oraz ko rzy sta jąc z za słu żo ne go wy po czyn ku. Uprzej mie
pro si my, aby PAN PREZYDENT wziął pod uwa gę gło sy
w tej spra wie od 80-ciu dział kow ców i ich ro dzin z Tar no -
wa.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sza rot ka nad Stru my kiem” w Tar no wie

Pan Pre zy dent RP
Bro ni sław Ko mo row ski

PROTEST
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Sza rot ka Nad Stru my kiem” w Tar no wie od by te go 

w dniu 24.03.2012 r.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Adam Ko ty za

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Ma rian Sar ko wicz

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Go rzo wie Wlkp.

Sza now ny Pan Bro ni sław Ko mo row ski 
Pre zy dent RP 

LIST OTWAR TY

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Re -
laks” w Go rzo wie Wlkp. zgro ma dze ni w dniu 23 mar ca
2012 ro ku na wal nym ze bra niu zwra ca ją się do Pa na Pre -
zy den ta z proś bą o za ję cie sta no wi ska w spra wie ist nie nia
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Od wie lu lat bo ry ka my się z za gro że niem po zba wie nia
nas te go, co wy pra co wa li śmy z tak wiel kim tru dem i na -
kła da mi fi nan so wy mi, na zie mi nie chcia nej le żą cej ugo -
rem. Prze kształ ci li śmy ją w pięk ny ogród, któ ry ni czym
park sta no wi zie lo ne płu ca mia sta. Jest miej scem wy po -

czyn ku dla mniej za moż nej czę ści spo łe czeń stwa i nie wy -
ma ga na kła dów fi nan so wych dla je go utrzy ma nia przez
sa mo rząd na sze go mia sta.

Je ste śmy za nie po ko je ni cią gły mi ata ka mi na na sze ogro -
dy, Zwią zek i usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 r. Usta wa ta prze szła dro gę le gi sla cyj ną, zo -
sta ła pod pi sa na przez Pre zy den ta RP i na gle po 6 la tach
funk cjo no wa nia usta wy o ROD naj wyż sze wła dze pra wa 
w RP stwier dza ją jej nie zgod ność w Kon sty tu cją. Nie po raz
pierw szy pod wa ża się i kwe stio nu je za pi sy tej Usta wy, cho -
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ciaż wła śnie ona chro ni ruch ogrod nic twa dział ko we go, bę -
dąc for mą wspar cia dla bar dzo wie lu nie za moż nych ro dzin.

Pa nie Pre zy den cie,
Ogród dział ko wy dla więk szo ści z nas jest swo istą za po -

mo gą, by ja koś móc zwią zać ko niec z koń cem przy mier -
nym świad cze niu eme ry tal nym czy za rob kach znacz nie
po ni żej śred niej kra jo wej.

Dziś ogro dy peł nią tak że waż ną funk cję spo łecz ną, re -
kre acyj ną i in te gra cyj ną dla sze ro kiej rze szy dział kow ców
i ich człon ków ro dzin, a od po wie dzial ność za je go utrzy -
ma nie spo czy wa na or ga nach PZD, któ re swo ją pra cę
opie ra ją na Usta wie o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych.

Chce my w spo ko ju i bez żad nych obaw o przy szłość ko -
rzy stać z tych na szych ma łych skraw ków zie mi. Nie po trze -
bu je my żad nych zmian w na szej usta wie z dnia 8 lip ca 
2005 r., a tym bar dziej kwe stio no wa nia jej Kon sty tu cyj no ści.

Prze cież zo sta ła uchwa lo na przez Sejm Rzecz po spo li -
tej Pol skiej!

Pa nie Pre zy den cie,
Ma my głę bo ką na dzie ję, że ze chce Pan przy jąć na sze

ar gu men ty za słusz ne i roz wa żyć moż li wość wpły wu na
rzą dzą cych, któ rzy bę dą two rzy li no wą usta wę o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych by nie za bie ra li nam na by -
tych praw.

W imie niu 77 dział kow ców uczest ni ków 
Wal ne go Ze bra nia Pre zes ROD „Re laks”

/-/ Ire na Krzy ża now skaGo rzów Wlkp., 23 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Re ze da” we Wro cła wiu

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent RP

STANOWISKO

Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Rezeda¨ we Wro cła wiu zwra ca ją
się do Pa na o po moc i wspar cie w obro nie idei pol skie go
ogrod nic twa. Pod ję te w ostat nim cza sie przez na czel ne or -
ga ny Pań stwa ata ki wo bec usta wy, za gra ża ją dział kow -
com i Związ ko wi.

Po nad 620 ty się cy pro te stów dział kow ców doTK, Są du
Naj wyż sze go, Rzą du i Sej mu RP wy ma ga ją wspar cia ta -
kie go au to ry te tu jak Pan Pre zy dent.

Zwra ca my się za tem do Pa na Pre zy den ta o wspar cie dla
na szych sta rań, o po par cie na szych dą żeń prze ciw ko za -
skar ża nia tej usta wy w Try bu na le i o na dzie ję, że ruch
ogrod nic twa w Pol sce da lej bę dzie się roz wi jał bez in ge -
ren cji osób nie po żą da nych. Pro si my za tem o to aby nie
bu rzyć te go co już ist nie je, co się spraw dza i co gwa ran -
tu je bez pie czeń stwo i sta bi li za cję ru chu ogrod ni cze go 
w Pol sce. Na ta ki głos, na ta kie wspar cie li czy my.

Z po wa ża niem 

Wal ne Ze bra nie 
60 pod pi sówWro cław, 31 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Po lan ka” w Ło dzi

Do przed sta wie nia dzia łal no ści ro dzin nych ogro dów
dział ko wych skło nił Za rząd, List Otwar ty Mię dzy na ro do -
we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych z sie dzi -
bą w Luk sem bur gu do na czel nych or ga nów w Pol sce 
i od po wiedz I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP. Pan Pre zes,
któ ry za skar żył usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go stwier dza „Pol ska
usta wa nie przy zna je oso bo wo ści praw nej ogro dom dział -
ko wym i po zba wia człon ków Związ ku istot ne go wpły wu
na za rzą dza nie ca łą or ga ni za cją”. Zgod nie z art. 27 usta wy

o ROD Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da oso bo wość
praw ną i dzia ła po przez swo je or ga ny usta no wio ne, swo ją
usta wą oraz sta tu tem. Pod sta wo wą jed nost ką or ga ni za cyj -
ną PZD jest ro dzin ny ogród dział ko wy, któ ry na wal nych
ze bra niach spra woz daw czo-wy bor czych, wy bie ra swo je
or ga ny i de le ga tów do jed nost ki te re no wej ta na swo im
zjeź dzie wy bie ra de le ga tów do jed nost ki kra jo wej, któ ra
na IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD w dniu 16-17
grud nia 2011 ro ku wy bie rze swo je wła dze. Ro dzin ne ogro -
dy są sta ły mi ele men ta mi in fra struk tu ry miast, po dzie lo ne



34

są na dział ki i wy po sa żo ne w nie zbęd ną in fra struk tu rę.
Nasz ogród po wstał na po rzu co nych i zde gra do wa nych
grun tach Pań stwo we go Fun du szu Zie mi w 1979 ro ku. 
W pierw szym okre sie dział ka głów nie użyt ko wa na by ła do
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych w mia rę upły wu lat, po
wpro wa dze niu wol nych so bót tak że do za spo ka ja nia po -
trzeb użyt kow ni ka i je go ro dzi ny w za kre sie wy po czyn ku
i re kre acji. W ROD „Po lan ka” w Ło dzi se zon sy tu acji
dział ko wy roz po czy na się w kwiet niu wal nym ze bra niem
spra woz daw czym, na któ rym za rząd prze kła da spra woz -
da nie ze swej dzia łal no ści, me ry to rycz ne i fi nan so we, pro -
po nu je pod ob ra dy plan pra cy, pre li mi na rze oraz wy so kość
opłat za me dia i po trze by ogro du. Dział kow cy przy go to -
wu ją swo je dział ki do se zo nu a za rząd te re ny wspól ne.
Pierw szą im pre zą w ogro dzie jest Dzień Dziec ka, dzie ci
wie le dni wcze śniej son du ją, ja kie bę dą no we atrak cje, czy
znów bę dą ko nie. W dniu ich świę ta do ogro du prze by wa -
ją dzie ci rów nież miesz ka ją ce w oko li cy. Jak wy glą da
Dzień Dziec ka w ROD „Po lan ka” przed sta wia po niż sze
zdję cie. Dział ki upo rząd ko wa ne, roz po czy na ją się wa ka -
cje, w ogro dzie w 2011 ro ku wa ka cje spę dza ła re kor do wa
ilość dzie ci, nie spo ty ka na od lat, co świad czy o po gor sze -
niu ma te rial nej Łódz kich ro dzin. Za rząd mi mo po sia da ne -
go pla cu za baw po sta na wia do ku pić tram po li nę dla dzie ci
jest to urzą dze nie bar dzo atrak cyj ne dla dzie ci. Dzie ci ko -

rzy sta ją z bo isk do siat ków ki, ko szy ków ki, bad min to na,
sto łu do pin pon ga jak i gry w pił ka rzy ki. Pod czas wa ka cji
or ga ni zu ją wraz z opie ku na mi dys ko te kę z gril lem. Aby
wy peł nić czas or ga ni zu je my dla dzie ci za ję cia pla stycz ne,
dzie ci są za chwy co ne, co wi dać na zdję ciu. Na si dział kow -
cy nie tyl ko upra wia ją dział ki, lecz chęt nie ko rzy sta ją z ru -
chu na świe żym po wie trzu. Gdy przy cho dzi so bo ta 
i nie dzie la do ze spo łu gra ją ce go w pił kę siat ko wą nie ła two
się za ła pać. Roz gry wa ne są me cze mię dzy ogro da mi jak
rów nież miesz kań ca mi No wo sol nej. Se zon ogro do wy koń -
czy się Dniem Dział kow ca. Jak na czel ne or ga ny pań stwa
mo gą być prze ciw ne ogro dom dział ko wym, któ re za spa ka -
ja ją po trze by spo łecz ne lu dzi od rzu co nych? Dział kow cy
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, to lu dzie nie za moż ni,
kto ma pie nią dze ku pu je pry wat ną po sia dłość, a nie upra -
wia dział kę. Już od li sto pa da 2004 ro ku, dział kow cy ży ją
w nie pew no ści, jest to da ta zło że nia do la ski mar szał kow -
skiej pierw sze go pro jek tu uwłasz cze nia dział kow ców. Dla -
cze go w in nych pań stwach dział kow cy mo gą li czyć na
przy chyl ność władz: Wiel kiej Bry ta nii Ksią że Ka rol ob jął
pa tro na tem Bry tyj skie Sto wa rzy sze nie Dział kow ców i
Ogro dów, Kanc lerz An ge la Mer kel stwier dza „Rząd fe de -
ral ny wspie ra za an ga żo wa nie na rzecz ogro dów dział ko -
wych za pew nia jąc trwa łe i pew ne wa run ki ra mo we”. A co
w Pol sce?

Za rząd ROD „Po lan ka”

List Za rząd ogro du prze słał do:
– Pre zy den ta RP, Pre mie ra, 
– Mar szał ka Sej mu i Se na tu, 
– I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
oraz Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Za rząd ROD „Oa za” w My śle ni cach

Sza now ny Pan Pre zy dent RP
Bro ni sław Ko mo row ski

W ślad za ape lem II Kon gre su PZD i IX Kra jo we go
Zjaz du PZD dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go „Oa za” w My śle ni cach zwra ca ją się do Sza now ne go
Pa na Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej o wspar cie
dzia łań na rzecz obro ny usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.
za skar żo nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ogro dy dział -
ko we to czę sto je dy ne miej sce wy po czyn ku dla ca łych ro -
dzin, miej sce w któ rym moż na uciec od tru dów ży cia

co dzien ne go. Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych to pra wo, któ re słu ży mi lio nom Po la ków. Oba wia -
my się, że zmia na usta wy spo wo du je ma so wą li kwi da cję
ogro dów, któ re po wsta wa ły w wy ni ku cięż kiej pra cy tych
któ rzy ak tu al nie je upra wia ją.

Ocze ku je my pod ję cia dia lo gu w spra wie przy szło ści
ogro dów dział ko wych oraz ochro ny na szych praw.

Z wy ra za mi sza cun ku

Człon ko wie ROD „Oa za” w My śle ni cach
Za Za rząd ROD „Oa za” w My śle ni cach

Pre zes
/-/ Ka zi mie ra Pa ni kow skaMy śle ni ce, 22 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
My dział kow cy ogro du im. 9-go Ma ja zwra ca my się do

Pa na z proś bą, aby pod jął Pan dzia ła nia, któ re za ha mu ją
szko dli wą dla mi lio nów pol skich ro dzin ini cja ty wę. 
A mia no wi cie zmia ny na szej usta wy i po zba wie nie nasz
dział kow ców na szych ogro dów.

W na szym ogro dzie już dwu krot nie za bie ra no nam
dział ki pod bu do wę dróg. My to ro zu mie my. Przy obec nej
usta wie dział ko wi cze otrzy ma li od szko do wa nia, gdy by
obec nej usta wy nie by ło, nie otrzy ma li by nic.

Pa nie Pre zy den cie, na sze ogro dy po wsta ły na nie użyt -
kach, zmie ni li śmy je w oa zy zie le ni, w płu ca mia sta. Pan
ja ko Pre zy dent wie, ile kosz tu je mia sto utrzy ma nie zie le -

ni, my nie kosz tu je my nic, utrzy mu je my się z wła snych
środ ków.

Pa nie Pre zy den cie obec na usta wa o ROD speł nia wszel -
kie ocze ki wa nia eme ry tów i ren ci stów oraz ich ro dzin.
Czy na rzu ca nie nie ko rzyst nych roz wią zań mi lio nom pol -
skich ro dzin ma słu żyć bu do wa niu za ufa nia spo łecz ne go?

Obec nie w Pol sce pra wie wszyst ko zo sta ło sprze da ne,
zo sta ły tyl ko te oa zy zie le ni pod na zwa ROD. Te oa zy na -
le żą się eme ry tom i ren ci stom. Ich nie stać na wcza sy,
więc wy po czy wa ją w swo ich ogro dach. Po li ty ką w spra -
wie no wej usta wy o ROD, któ re w kon se kwen cji pro wa -
dzą do li kwi da cji ogro dów, a na ich miej sce po wsta ną
no we mar ke ty, zde cy do wa nie się sprze ci wia my.

Z wy ra za mi sza cun ku
Prezes

/-/ Ma rian na Tu ro wiec ka

Za rząd ROD im. 9-Ma ja w War sza wie

Do Pre zy den ta RP
Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go

War sza wa, 25 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Zgo da” w Jelcz -La sko wi cach

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent Pol ski

Do ty czy: Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zgo da” w Jel -
czu -La sko wi cach re pre zen tu ją cy 306 dział kow ców zwra -
ca się z go rą cą proś bą do Pa na Pre zy den ta o czyn ne
włą cze nie się w obro nę Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, gwa ran tu ją cej i po twier dza ją cej pra wa dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku za pi sa nych w/w Usta wie.

Są to mię dzy in ny mi pra wo do od szko do wań, obro ny
ogro dów przed nie uza sad nio ną li kwi da cją, do zwol nie nia
z po dat ków, oraz za cho wa nia ogro du w Pla nie Za go spo -
da ro wa nia Prze strzen ne go.

Nasz ogród po wstał w 1981 r. i przez te wszyst kie la ta
dzię ki Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców mógł się roz -
wi jać i osią gnąć to, czym jest obec nie.

Dział ka to nie tyl ko upra wa wa rzyw i owo ców, to rów -

nież miej sce gdzie spo ty ka się ro dzi na, zna jo mi. Jest to
tak że kon takt z na tu rą i re laks po pra cy. To rów nież po -
pra wa by tu dla wie lu ro dzin o skrom nych do cho dach.
Pięk nie za dba ne i ukwie co ne dział ki są też do brą wi zy -
tów ką miast.

Wie rzy my, że dział kow cy w ca łej Pol sce mo gą li czyć
na przy chyl ność i zro zu mie nie ich po trzeb u Pa na Pre zy -
den ta. Po zwo li ona na obro nę pra wa i idei ogrod nic twa
dział ko we go. Bę dzie też mi łym ak cen tem w ob cho dach
Ju bi le uszu 35-le cia. Nie po zwól my znik nąć z ma py Jel -
cza -La sko wic i wie lu in nych miast Pol ski ogro dów dział -
ko wych w imię po li tycz nych, par ty ku lar nych in te re sów.

Wy ra ża my po dzię ko wa nie za po par cie ze stro ny Pa na
Pre zy den ta tak waż nych dla wie lu lu dzi spra wy.

Z po wa ża niem,
Za rząd, Ko mi sja Sta tu to wa oraz człon ko wie 

Wal ne go Ze bra nia

Ko mi sja Re wi zyj na ROD
/-/

Skarb nik
/-/ Zdzi sła wa Ko zu lak

Pre zes
/-/ Wła dy sła wa Lech

Jelcz -La sko wi ce, 10 mar ca 2012 r.
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Dział kow cy ROD „Pi sat” w Imiel nie są bar dzo za nie po -
ko je ni fak tem ko lej ne go ata ku na dzia łal ność Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i człon ków Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych, któ rzy nie do pa tru ją się żad nych nie pra wi -
dło wo ści w usta wie o ROD, wręcz prze ciw nie wy ra ża ją
po par cie dla funk cjo nu ją cych prze pi sów praw nych.

Wnio sek I Pre ze sa SN do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
go dzi w in te res każ de go z dział kow ców i za gra ża po zba -
wie niem go ty tu łu praw ne go do dział ki oraz ty tu łu wła -
sno ści al ta ny, urzą dzeń i na sa dzeń, któ re zgod nie z art. 15
ust. 2 usta wy są je go wła sno ścią. Za gro żo ne sta ją się pra -
wa do zwol nień po dat ko wych i co raz bar dziej re al na mo -
że stać się ko niecz ność dzier ża wy lub in nej płat nej for my
użyt ko wa nia dział ki.

Za gro żo ny sta je się byt wie lu gro dów dział ko wych z po -
wo du moż li wej li kwi da cji prze pi sów pra wa chro nią cych

te te re ny przed nie uza sad nio ny mi li kwi da cja mi, w tym na
ce le czy sto ko mer cyj ne.

Wszyst ko, co znaj du je się na dział kach (al ta ny, ro śli ny,
krze wy i drzew ka) jest wie lo let nim do rob kiem dział kow -
ców i nie ma łym ich wkła dem fi nan so wym. I to ma się
nam ode brać? Prze cież wła śnie ta kie dzia ła nie jest nie -
zgod ne z Kon sty tu cją RP.

Dział kow cy zde cy do wa nie prze ciw sta wia ją się wszyst -
kim pró bom roz bi cia na sze go związ ku i wszel kim za ku -
som ogra ni cze nia na szych praw, któ re ma my za gwa -
ran to wa ne przez Usta wę o ROD.

Zwra ca my się z proś bą o part ner skie trak to wa nie dział -
kow ców, oraz za prze sta nie prac nad no wą usta wą, któ ra
sta wia pod zna kiem za py ta nia ist nie nie ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

ROD „Piast” w Po zna niu

Do Pre zy den ta RP
Mar szał ka Sej mu RP
Pre mie ra RP

STANOWISKO
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Piast” w Imiel nie gm. Łu bo wo, 

z dnia 29.03.2012 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 za skar ża ją ce go usta wę 

o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych o nie zgod ność z Kon sty tu cją RP

Pre zes
/-/ Ry szard By czyk

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Wło dzi mierz Paj now ski

Po znań, 29 mar ca 2012 r.

ROD „U Bo gu mi ła” w Unie jo wie

Pan Pre zy dent RP 
Bro ni sław Ko mo row ski

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „U Bo gu mi ła” w Unie jo -
wie zwra ca się do Pa na Pre zy den ta z proś bą o po par cie w
spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Obec nie obo wią zu ją ca usta wa by ła efek tem współ pra cy
par la men ta rzy stów i przed sta wi cie li związ ku.

Usta wa ta, od po wia da wy mo gom no wo cze sne go i de -
mo kra tycz ne go pań stwa.

Usta wa bro ni też in te re sów dział ko wych ro dzin, któ re
przez la ta sta ra ły się o es te tycz ny wi zu al ny i eko lo gicz ny
wi ze ru nek.

Po nad mi lio no wa rze sza oby wa te li uczy ni ła z nie za go -
spo da ro wa nych grun tów oa zę zie le ni.

Sta jąc w obro nie usta wy pro si my o wspar cie na szych
dą żeń o za cho wa nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych w nie zmie nio nym kształ cie, po nie waż usta wa ta
dba o pra wa i obo wiąz ki na szych ro dzin.

Uwa ża my, że zmia na usta wy to in ge ren cja w dzia ła nie
sa mo dziel nej i le gal nej or ga ni za cji ja kim jest Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Człon ko wie ROD „U Bo gu mi ła” Unie jo wie
Unie jów, 30 mar ca 2012 r.
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Re pre zen tu je my 15 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych, zrze sza ją cych po nad 2 tys. dział ko wi czów i pro si -
my Pa na Pre zy den ta, aby wsparł Na sze sta ra nia w obro nie
Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Je ste śmy tyl ko cząst ką wiel kiej Ro dzi ny Dział kow ców,
któ ra li czy so bie po nad mln człon ków.

Pod wa że nie Na szej Usta wy jest nie mo ral ne, któ ra
spraw dza się od 7 lat. Każ da zmia na stwa rza nie pew ność
i za gro że nie lu dzi, któ rzy swą pra co wi to ścią upięk sza ją
Nasz kraj.

Wie my, że pra ca i ra dość z dział ki nie jest ob ca Ro dzi -
nie Pre zy denc kiej, dla te go ośmie la my się pro sić o wsta -
wien nic two w Try bu na le Kon sty tu cyj nym i wszyst kich
in nych in sty tu cjach o za twier dze nie Na szej Usta wy 
z 8 lip ca 2005 r. 

Li czy my, że sze ro kie po par cie Pa na Pre zy den ta po zwo -
li obro nić Na szą je dy nie słusz ną Usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Za Ko le gium Pre ze sów ROD Re jon w Byd gosz czy

/-/ Kon rad Sze fler
/-/ pod pi sa ło 15 ogro dów

Za Ko le gium Pre ze sów  
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Dziel ni ca Prą dy

Ko le gium Pre ze sów ROD „Prą dy” przy OZ PZD w Byd goszczy

Pre zy dent RP

Ko le gium Pre ze sów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Prą dy” przy OZ PZD w Byd goszczy

Byd goszcz, 20 mar ca 2012 r.

Ko mi sja Roz jem cza Okrę go we go Za rzą du w Go rzo wie
Wlkp. po za po zna niu się ze ste no gra mem z po sie dze nia
Ko mi sji Usta wo wej Sej mu z dnia 01.12.2010 ro ku Biu le -
tyn nr 4437/N 1 jest głę bo ko za nie po ko jo na i zwra ca się
do Pa ni Mar sza łek o nie wy zna cza nie na re pre zen tan tów
Sej mu po słów An drze ja De ry i Sta ni sła wa Pię ty. Nie zga -
dza my się, aby po zba wio no nas pol skich dział kow ców
praw na by tych i ła ma no Kon sty tu cyj ną gwa ran cję. Ko mi -

sja Roz jem cza OZ w Go rzo wie Wlkp. w dniach 4.02.2012
i 3.03.2012 r. prze pro wa dza ła szko le nia prze wod ni czą -
cych Ko mi sji roz jem czych ROD i wy pra co wa ła apel: zo -
staw cie ogro dy dział ko we ich or ga ni za cji PZD, któ ra
spraw dzi ła się w swo ich dzia ła niach po zwól cie nam 
w spo ko ju go spo da ro wać i pra co wać na na szych dział -
kach , ko rzy sta jąc z praw na by tych i cie szyć się na szy mi
dział ka mi.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Jan Le śniew ski

V. LISTY DO MARSZAŁEK SEJMU RP

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w Go rzo wie Wiel ko pol skim

Go rzów Wlkp., 26 mar ca 2012 r.

Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu 
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Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej zgro ma -
dze ni na po sie dze niu w dniu 12.03.2012 r. wy ra ża ją swój
nie po kój i zwra ca ją się z uprzej mą proś bą do Pa ni Mar sza -
łek Sej mu RP o wy co fa nie opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu
RP skie ro wa nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty czą -
cej stwier dze nia nie waż 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.

Obec na usta wa jest do bra, po nie waż chro ni naj uboż szą
część spo łe czeń stwa (eme ry tów, ren ci stów) da jąc im moż -
li wość uzu peł nie nia skrom nych wa run ków eg zy sten cji
dzię ki moż li wo ści upra wy wa rzyw i owo ców na swo ich
ogro dach dział ko wych. Za pew nia im rów nież moż li wość
czyn ne go i spo koj ne go wy po czyn ku na ło nie na tu ry, po -
nie waż ich skrom ne eme ry tu ry i ren ty nie po zwa la ją im
na in ny bar dziej atrak cyj ny ro dzaj wy po czyn ku.

Wnio sek z dnia 22 lu te go 2010 r. Pa na Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do ty czą cy stwier dze nia nie waż no ści z kon -
sty tu cją RP usta wy z dnia 8 lip ca 2008 roku jest po pro stu
nie mo ral ny. Nie ta ką wła dzę wy bie ra li śmy. Wła dza po -
win na pa mię tać, że lu dziom sta rym, spra co wa nym i scho -
ro wa nym, ży ją cym w skrom nych wa run kach eko no micz -
nych na le ży się sza cu nek i mi ni mum za bez pie cze nia eko -
no micz ne go po zwa la ją ce go na spo koj ne do ży cie ich ostat -
nich dni. Prze cież w na szym przy pad ku za bez pie cze nie to
nic Pań stwa nie kosz tu je.

Tym sta no wi skiem wy ra ża my swój pro test prze ciw ko
opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu i ape lu je my do Pa ni Mar -
sza łek o wy co fa nie jej z Try bu na łu kon sty tu cyj ne go 
i wzię cie w obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

Z wy ra za mi naj wyż sze go sza cun ku człon ko wie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej we Wro cła wiu

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza we Wro cła wiu

Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu 
War sza wa

Pod pi sy sy gna ta riu szy pro te stu:

/-/ mgr Wło dzi mierz Kaucz
/-/ mgr Eu ge niusz Sme re ka
/-/ mgr Zbi gniew Win nic ki
/-/ mgr Ele ono ra Mu chal ska

/-/ mgr Ha li na Szy ba
/-/ inż. Jan Kacz ma rek

/-/ inż. Fran ci szek Skrzyp niak
/-/ Da nu ta Ka sprzak

Wro cław, 25 mar ca 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Słup sku
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni,
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej okrę gu

słup skie go ze bra ni na spo tka niu w dniu 11 kwiet nia 2012 r.
kie ru ją do Pa ni Mar sza łek proś bę o do pusz cze nie do dys -
ku sji, na te mat usta wy o ROD – gło sy dział kow ców. Re -
pre zen tu je my jed ną z naj więk szych or ga ni za cji po za-
rzą do wych w Pol sce, któ rą nie do pusz cza się do dys ku sji.
Pra gnie my zwró cić uwa gę, że dział kow cy wła sną pra cą 
i za an ga żo wa niem stwo rzy li „zie lo ne płu ca miast” i za -
ple cze so cjal ne dla lu dzi z nie wiel ki mi do cho da mi. Mia -

sta zy sku ją te re ny zie lo ne – utrzy my wa ne i mo der ni zo wa -
ne na koszt dział kow ców, bez do dat ko wych na kła dów bu -
dże to wych. Z ko lei dział kow cy uzy sku ją do stęp do
prze strze ni, w któ rej mo gą re ali zo wać dzia ła nia ogrod ni -
cze, kul tu ral ne, wy po czyn ko we i to wa rzy skie.

Sza now na Pa ni Mar sza łek 
Ma my na dzie ję, że na sza proś ba moż li wa jest do speł -

nie nia, wspól nie two rzy my Pań stwo de mo kra tycz ne, pra -
wo rząd ne i być mo że oby wa tel skie.

Prze wod ni czą cy OKR w Słup sku
/-/ mgr Zdzi sław To ka rek

/-/ 5 pod pi sówSłupsk, 11 kwiet nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go

Związ ku Dział kow ców w Po zna niu po sia da jąc sta tu to we
upo waż nie nie do re pre zen to wa nia pio nu re wi zyj ne go na -
sze go Okrę gu Po znań skie go bio rą cy udział w po sie dze -
niu dniu 19.03.2012 ro ku pro te stu ją prze ciw ko wal ce pro -
wa dzo nej od wie lu lat przez or ga ny pań stwo we z na szym
Związ kiem i na mi je go człon ka mi.

Od po cząt ku ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
róż ne si ły po li tycz ne chcą nas uszczę śli wić, za wsze
wbrew na szej wo li, pro po nu jąc nam dzi wacz ne po my sły,
któ rych je dy nym ce lem jest li kwi da cja na sze go spo łecz ne -
go ru chu. 

Nie chce się pa mię tać, bo jest to bar dzo wy god ne, ja kie
te re ny przed la ty dział kow cy otrzy ma li w użyt ko wa nie.
Nie chce się pa mię tać się, że by ły to nie użyt ki, przez ni -
ko go nie chcia ne, któ re my i nasz Zwią zek prze kształ ci li -
śmy z zie lo ne par ki, dzi siaj do stęp ne dla człon ków
lo kal nych spo łecz no ści.

Do wal ki z na mi, z na szą naj więk szą spo łecz ną or ga ni -
za cją w Pol sce pra wie dwa la ta te mu przy stą pił by ły I Pre -
zes Są du Naj wyż sze go, któ ry po 5 la tach obo wią zy wa nia
NASZEJ Usta wy o ROD do szedł do za dzi wia ją ce, nie tyl -

ko dla nas, wnio sku, że jest ona nie zgod na z Kon sty tu cją
RP i za skar żył ją do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Pro szę nam udzie lić od po wie dzi – gdzie był ten sę dzia,
gdy uchwa la no tą usta wę? Czy wów czas nie wi dział żad -
nych nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP czy też wów czas nie
by ło ta kie po li tycz ne go za po trze bo wa nia? Dział kow cy,
nie tyl ko na sze go Okrę gu, wie dzą, że ce lem tych ata ków
jest uchy le nie tej usta wy, któ ra dzi siaj gwa ran tu je nam
spo koj ne i bez piecz ne użyt ko wa nie na szych dzia łek, 
w na szych ogro dach.

Wie dzą, że ce lem tych ata ków jest wy łącz nie po zba wie -
nie dzi siaj użyt ko wa nych te re nów przez ogro dy te re nów,
bo wi docz nie są one bar dziej po trzeb ne po tęż nym de we -
lo pe rom niż zwy czaj nym człon kom pol skie go spo łe czeń -
stwa.

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Po -
zna niu ocze ku ją od Pa ni Mar sza łek udzie le nia fak tycz nej,
a nie ilu zo rycz nej, po mo cy w za cho wa niu do tych cza so -
wych za sad funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce, któ re go hi sto ria li czy już po nad 114 lat. Na sze sta -
no wi sko prze sy ła my do wia do mo ści Pre ze sa PZD Eu ge -
niu sza Kon drac kie go i Pre ze sa OZ PZD w Po zna niu
Zdzi sła wa Śli wy.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Po zna niu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

STANOWISKO
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej w Po zna niu

z dnia 19 mar ca 2012 r.
w spra wie nie na ru szal no ści za pi sów Usta wy o ROD z 2005 r.

Se kre tarz
/-/

Prze wod ni czą ca
/-/

Po znań, 23 kwiet nia 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Ło dzi

Pa ni
Ewa Ko pacz:
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go

Związ ku Dział kow ców w Ło dzi wy bra ni w de mo kra tycz -
nych wy bo rach, na ka den cję 2011-2015, bio rą cy udział 
w po sie dze niu, w dniu 8 ma ja 2012 ro ku, zwra ca ją się do
Pa ni Mar sza łek z proś bą o do ko na nie zmia ny re pre zen -
tan ta Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w roz pra -

wie do ty czą cej wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
kwe stio nu ją ce go kon sty tu cyj ność na szej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

Wcze śniej sze, kan dy da tu ry po słów Sta ni sła wa Pię ty 
i An drze ja De ry nie gwa ran tu ją bez stron no ści w przed sta -
wie niu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym do rob ku Sej -
mu, w przed mio to wej spra wie.
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Dział kow cy do sko na le zna ją nie przy chyl ne po glą dy
tych po słów do dzia ła nia ru chu, ogrod nic twa dział ko we -
go re ali zo wa nych przez nasz Zwią zek i ma ją wie dzę, że są
one cał ko wi cie sprzecz ne z na szy mi ocze ki wa nia mi.

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD głę -
bo ko wie rzą w Pa ni Mar sza łek bez stron ność i obiek ty -
wizm, że do ko na Pa ni zmia ny skła du po słów re pre zen-
tu ją cych Sejm przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

W li ście skie ro wa nym przez Pa nią Mar sza łek do uczest -
ni ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, któ ry od był
się w dniach 16-17 grud nia 2011 ro ku pod kre śli ła Pa ni
wa gę na szej spo łecz nej or ga ni za cji, ko rzy ści spo łecz ne
pły ną ce z ak tyw no ści ra nio na ro dzin dział ko wych, uza -

sad nia ją szcze gól ną ochro nę i wspar cie ze stro ny or ga nów
Pań stwa.

Obro na na szych praw na by tych w słusz nej wie rze jest
dla nas dział kow ców – oby wa te li te go kra ju obro ną przed
za mia rem po zba wie nia nas bez pow rot nie praw usta no -
wio nych przez na sze Pań stwo.

Nie ocze ku je my prze cież nie moż li we go, a je dy nie po -
sza no wa nia pra wa do te go, co dzię ki pra cy, wy sił ko wi 
i spo łecz ne mu za an ga żo wa niu, uda ło nam się osią gnąć.

Li czy my, że nasz głos w klu czo wej dla przy szło ści
ogrod nic twa dział ko we go spra wie nie zo sta nie zlek ce wa -
żo ny.

Li czy my na me ry to rycz ne wspar cie Pa ni Mar sza łek.

Człon ko wie:
/-/ Mi ro sła wa Ci chow ska

/-/ Gra ży na Ja siak
/-/ Wło dzi mierz Gór czak
/-/ Wło dzi mierz: Grze lak 

/-/ Jan -Łu czak

Łódź, 8 ma ja 2012 r.

Za stęp ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Gra ży na Miel cza rek

Za stęp ca Prze wod ni czą ce go 
/-/ Ha li na Wró bel

Prze wod ni czą cy
/-/ Ja dwi ga Drze wiec ka

Se kre tarz
/-/ Sa bi na Ma tu szew ska

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej Okrę go we go Za rzą du Ma -

zo wiec kie go PZD zwra ca się z proś bą o za ję cie sta no wi ska
w spra wie obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Je ste śmy za nie po ko je ni bra kiem re ak cji na na sze
wie lo krot nie wy stą pie nia, któ re kie ro wa li śmy do Pa ni
Mar sza łek. Czu je my się przez to zlek ce wa że ni i roz go ry -
cze ni tą sy tu acją. Usta wa z 8 lip ca 2005 r. spraw dzi ła się 

w prak ty ce dzia łal no ści ogro dów dział ko wych i gwa ran -
tu je nam dział kow com funk cjo no wa nie na ogro dach dział -
ko wych. Pod kre śla my, że ca łe śro do wi sko dział ko we wraz
ze swo imi ro dzi na mi w peł ni ak cep tu je usta wę o ROD.

W związ ku z po wyż szym pro si my Pa nią Mar sza łek 
o po waż ne po trak to wa nie na sze go wy stą pie nia i udzie le -
nie nam na nie od po wie dzi. Chcie li by śmy po znać Pa ni
sta no wi sko od no śnie za skar żo nej usta wy o ROD.

/-/ 5 pod pi sów
War sza wa, 26 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „ZNTK” w Ole śni cy

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa KOPACZ

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział kow ców

„ZNTK” w Ole śni cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Sta tu -

to wym PZD, ocze ku je my od Pa ni Mar sza łek Sej mu RP
od po wie dzi na wcze śniej sze wy stą pie nia wy bra nych de -
mo kra tycz nie władz PZD w obro nie na szej usta wy z dnia
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8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Brak ja kiej kol wiek od po wie dzi na ape le i wy stą pie nia
trak tu je my ja ko lek ce wa że nie po nad mi lio no wej rze szy
dział kow ców. Mi mo od by te go I i II Kon gre su PZD oraz
po nad 620 tys. ze bra nych pod pi sów dział kow ców w obro -
nie na szej usta wy. Na sze oba wy o dal sze lo sy ist nie nia
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w dal szym cią gu nie
usta ją. Ma my pra wo są dzić, że nie udzie la nie od po wie dzi
na licz ne sta no wi ska or ga nów, pi sma i li sty dział kow ców
z ca łe go kra ju, jest spo wo do wa ne pro wa dzo ny mi pra ca mi
nad pro jek tem no wej usta wy o ogro dach dział ko wych 
z po mi nię ciem naj bar dziej za in te re so wa ne go – Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Je że li tak się dzie je, to zna czy, że
chce się nas uszczę śli wiać na si łę. Uwarz my, że nie zmie -
nia się do brze funk cjo nu ją ce go pra wa, chy ba że chce się
nam zro bić krzyw dę. Usta wa o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. jest przy kła dem do brze
dzia ła ją ce go pra wa, w peł ni ak cep to wa ne go przez mi lio -
no wą rze szę dział kow ców. Maj stro wa nie przy zmia nie tej
usta wy od bie ra my, ja ko chęć zro bie nia nam krzyw dy, cze -
go do bit nym przy kła dem jest za pra sza nie do kon sul ta cji
przy two rze niu no wej usta wy przed sta wi cie li ma ło re pre -
zen ta tyw nych or ga ni za cji mię dzy in ny mi tzw. Sto wa rzy -
szeń a po mi ja nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie
zga dza my się, aby o nas roz ma wia no bez na szych przed -
sta wi cie li wy bra nych na Zjeź dzie PZD. Do ma ga my się
jaw no ści pro wa dzo nych kon sul ta cji wg za sad ogól nie
przy ję tych i obo wią zu ją cych w de mo kra tycz nym pań -
stwie. Je ste śmy prze ko na ni, że wła dze na sze go kra ju zda -
ją so bie spra wę, ja ką krzyw dę mo gą wy rzą dzić nam
dział kow com uchwa la jąc no wą usta wę po zba wia jąc nas
praw na by tych.

Wi ce pre zes
/-/ Ka zi mierz Świa tły

Skarb nik
/-/ Ma ria Woj to wicz

Se kre tarz
/-/ Ma rek Ste fa nek

Pre zes
/-/ Ta de usz Aren dar czuk

/-/ 94 pod pi sy 

Ole śni ca, 12 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko twi ca” w To ru niu
Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

STANOWISKO
ROD „Ko twi ca” w To ru niu

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko twi -
ca” w Toru niu zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym w dniu 29.04.2012 r. wy ra ża my swo je
po par cie dla obo wią zu ją cej od 2005 r. Usta wy o ROD 
i jej nie na ru szal no ści.

Usta wa o ROD w peł ni za bez pie cza za rów no in te re sy
pań stwa jak i ca łej spo łecz no ści dział ko wej. Roz wią za nia
praw ne za war te w tej Usta wie po sze ściu la tach jej obo -
wią zy wa nia spraw dzi ły się w prak tycz nym funk cjo no wa -
niu ogro dów dział ko wych.

Pod ką tem tej Usta wy przy go to wa no i uchwa lo no Sta -
tut jak rów nież Re gu la min ROD gdzie okre ślo no praw ny
po rzą dek, za sa dy go spo da ro wa nia i użyt ko wa nia dzia łek.
Prze cież dzię ki tej Usta wie ma my zie lo ne ogro dy, gwa -
ran cję sta bil no ści, wy po czy nek i prze trwa nie w tych trud -

nych cza sach. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we to w prze wa -
ża ją cej mie rze eme ry ci, ren ci ści, oso by o ni skich do cho -
dach, dla któ rych dział ka jest oa zą dla spę dze nia wol ne go
cza su i wy po czyn ku w gro nie ro dzin nym.

Na sze ogro dy two rzo ne by ły rę ka mi dział ko wi czów 
z ni cze go, to oni w po cie czo ła, na kła da mi fi nan so wy mi 
i de ter mi na cją za mie nia li hał dy, ugo ry i nie użyt ki w te re -
ny zie lo ne słu żą ce lu dziom.

Ape lu je my do Pa ni Mar sza łek o po zo sta wie nie na szej
Usta wy o ROD w ak tu al nym brzmie niu. Wy ra ża my na -
dzie ję, że Pa ni Mar sza łek weź mie pod uwa gę gło sy
wszyst kich dział ko wi czów z ca łej Pol ski i wes prze w dą -
że niu do utrzy ma nia do tych cza so wych praw.

W za łą cze niu li sta z pod pi sa mi człon ków PZD uczest -
ni ków Wal ne go Ze bra nia.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Człon ko wie PZD ROD „Ko twi ca” w To ru niu
Pre zes

/-/ 
/-/ 29 pod pi sów
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD

„Pod La sem” w Chrzą sto wie po raz ko lej ny ape lu ją do Pa -
ni o za in te re so wa nie i za ję cie sta no wi ska w spra wie usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Do ku men tu
re gu lu ją ce go pra wa mi lio no wej rze szy dział kow ców 
– oby wa te li na sze go kra ju. 

Pa ni Mar sza łek! 
Z nie po ko jem ob ser wu je my, że na sze spra wy so cjal ne 

i kul tu ro we są w po li ty ce kra ju cał ko wi cie po mi ja ne. Bo
czyż moż na na zwać za in te re so wa niem de kla ra cje po wy -
bor cze, któ re w prak ty ce są tyl ko pu sty mi sło wa mi? 
Z nich nic kon struk tyw ne go nie wy ni ka. Tym cza sem set -
ki ty się cy lu dzi po zo sta wio nych sa mym so bie ko rzy sta
jed nak z za ple cza so cjal ne go, ja kie da je im dział ka, re la -
cji kul tu ro wych i spo łecz nych w ogro dach oraz praw dzi -
wej szko ły sa mo rząd no ści. Czy te war to ści nie ma ją dla
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go żad ne go zna cze nia?

Li czy my na to, że otwo rzy się Pa ni na na sze ocze ki wa -
nia tj. uzna nie zna cze nia naj więk szej or ga ni za cji po za rzą -
do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Zwią zek i usta wa
da je nam ochro nę praw ną i po czu cie bez pie czeń stwa. 

O wię cej nie wno si my. Ogrom na rze sza dział kow ców to
lu dzie star si, dla któ rych dział ka jest ich „miej scem na zie -
mi” – spi żar nią, sto łów ką, pa sją. Nie bez zna cze nia jest
funk cja te ra peu tycz na – proz dro wot na, psy cho lo gicz na,
spo łecz na, re ha bi li ta cyj na. Dzię ki ak tyw no ści czu je my się
zdrow si i po trzeb ni. Wśród nas jest wie le ro dzin z dzieć -
mi, dla któ rych dział ka to za ple cze go spo dar cze, so cjal ne
i re kre acyj ne.

To w ogro dach dzie ci z ro dzi ca mi i dziad ka mi spę dza ją
swój wol ny czas, wa ka cje a ro dzi ny wcza sy. Ist nie ją ca
usta wa stwa rza nam ta kie moż li wo ści. Pa ni Mar sza łek!

Czas po chy lić gło wę nad na szą gru pą spo łecz ną. Po pa -
trzeć na nas przez pry zmat czło wie czeń stwa, a nie tyl ko
pie nią dza i zy sków, ja kie mo gą dać te re ny ogro dów. Ape -
lu je my o to, aby w po li ty ce waż niej szy był czło wiek nie
biz nes! Ocze ku je my, że Pa ni, ja ko Mar sza łek wy bra na
przez oby wa te li na sze go kra ju – dział kow cy to też oby -
wa te le – po prze na sze żą da nia i usta wa o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych po zo sta nie nie zmie nio na. Nie ma
ogro dów bez Pol skie go Związ ku Dział kow ców i usta wy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Li czy my na Pa ni oby wa tel ską po sta wę i pod ję cie okre -
ślo nych dzia łań.

Z po wa ża niem
Dział kow cy ROD „Pod La sem” w Chrzą sto wie

Za Za rząd
Pre zes

/-/ Ma rek Ry chlew ski

Wal ne Ze bra nie ROD „Pod La sem” w Chrzą sto wie

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek RP

Chrzą sto wo, 14 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Che mik” w Gru dzią dzu

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP
Warszawa

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Dział kow ców ROD „Che mik” w Gru dzią dzu

z dnia 31 mar ca 2012 r.

Je ste śmy za nie po ko je ni sy tu acją w ocze ki wa niu na roz -
strzy gnię cie lo sów na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w TK. Li czy li śmy, że po II Kon gre sie Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców od by tym we wrze śniu
2011 r. oraz IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów ob ra du ją -

cym w grud niu 2011 r., głos z tych naj wyż szych fo rów na -
sze go Związ ku do trze do na czel nych or ga nów pań stwa 
i spo tka się z ich stro ny z od ze wem.

Rów nież po li ście otwar tym, skie ro wa nym do Pa ni Mar -
sza łek przez De le ga tów IX Zjaz du za pa no wa ła ci sza,
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ocze ku je my na sta no wi ska Pa ni Mar sza łek, ja kie są za -
mie rze nia władz pań stwa w sto sun ku do ru chu ogrod nic -

twa dział ko we go po zba da niu usta wy przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/Gru dziądz, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Lo tos -Be sel” w Brze gu

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz
Pre mier Rzą du RP 
Pan Do nald Tusk
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki 
Mor skiej 
Pan Sła wo mir No wak

STANOWISKO
człon ków PZD ze bra nych na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym ROD „Lo tos -Be sel” w Brze gu

w dniu 14.04.2012 r.

My dział kow cy ROD „Lo tos -Be sel” w Brze gu, wy ra -
ża my zde cy do wa ny sprze ciw pró bom zmian w usta wie 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Obec na usta wa gwa ran tu je nam po rzą dek praw ny 
w ogro dach dział ko wych. Obec nie ist nie ją ca usta wa 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowychz dnia 8 lip ca 2005 r.

jest pra wi dło wa i nie ma po trze by jej zmie niać.
Rów no cze śnie sprze ci wia my się świa do me mu nisz cze -

ni do rob ku ogrod nic twa dział ko we go. W związ ku z po -
wyż szym, pro si my i ape lu je my o po zo sta wie nie bez
zmian obo wią zu ją cej usta wy o ROD, któ ra po zwa la nam,
na spo koj ne i bez piecz ne upra wia nie na szych dzia łek.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ Ka zi mierz Pa bian

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Kę dzie rzy nie -Koź lu

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz 
War sza wa

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Re laks” w Kę dzie rzy nie Koź lu

z dnia 21 kwiet nia 2012 r.
w spra wie: obro ny usta wy z dnia 08-07-2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Zgro ma dze ni w dniu 21 kwiet nia 2012 r. uczest ni cy

Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „RELAKS”
w Kę dzie rzy nie -Koź lu zwra ca ją się do Pa ni z proś bą 
o wspar cie dział kow ców w ich sta ra niach o za cho wa nie
swych praw za gwa ran to wa nych Kon sty tu cją Rze czy po -
spo li tej Pol skiej z dnia 02 kwiet nia 1997 r. oraz usta wą 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Uzna je my usta wę o ROD za fun da men tal ne osią gnię cie

pol skie go ru chu dział ko we go. Jest ona gwa ran tem trwa ło -
ści i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go, strze że praw 
z tru dem osią gnię tych przez sa mych dział kow ców w okre -
sie od po nad 110 lat, oraz od po wia da na szym po trze bom
i ocze ki wa niom. Od sa me go po cząt ku cie szy się ol brzy -
mim po par ciem dział kow ców i więk szo ści sa mo rzą dów
lo kal nych. Jej re gu la cje praw ne za bez pie cza ją ist nie nie 
i roz wój ogro dów dział ko wych, sa mo rząd ność struk tur or -
ga ni za cyj nych Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a nam,
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dział kow com, do bre wa run ki do wła ści we go użyt ko wa -
nia dzia łek. Do bit nym po twier dze niem te go sta nu rze czy
by ło ze bra nie 620 tys. pod pi sów zło żo nych pod pro te stem
prze ciw ko pró bie jej uchy le nia w 2009 ro ku.

Za skar że nie w 2010 r. ca łej na szej usta wy o ROD do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez by łe go już I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go – ja ko rze ko mo nie zgod nej z kon sty tu cją,
sta no wi po waż ne za gro że nie dla przy szło ści ogro dów
dział ko wych i PZD oraz dla mi lio na dział kow ców i ich
ro dzin – użyt kow ni ków dzia łek. Uza sad nie nie wnio sków
jed no znacz nie wska zu je na wprzę gnię cie do wal ki z dział -
kow ca mi i Związ kiem naj wyż sze go au to ry te tu wła dzy są -
dow ni czej, a ich uza sad nie nie świad czy o bra ku zna jo-
mo ści re aliów pa nu ją cych w ogro dach. Od czy tu je my to,
ja ko swo isty od wet na oby wa te lach, któ rzy ośmie li li się
mieć zda nie od mien ne niż wła dza, a tak że ja ko kon ty nu -
ację wal ki ze Związ kiem.

Pro ce du ra rzą dzą ca po stę po wa niem przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym spra wia, iż dział kow cy, ani nasz Zwią -
zek, nie mo gą re pre zen to wać w nim swych ra cji. W tej sy -
tu acji istot ne go zna cze nia na bie ra kwe stia po sła wy zna-
czo ne go do re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym. Dla te go zwra ca my się do Pa ni Mar sza -
łek, aby ko rzy sta jąc ze swych pre ro ga tyw wska za ła do ni -
niej sze go po stę po wa nia po słów, któ rych po glą dy są
zbież ne z ocze ki wa nia mi dział kow ców. Sta now czo pro -

te stu je my prze ciw ko wcze śniej szym kan dy da tu rom po -
słów An drze ja De ry oraz Sta ni sła wa Pię ty, wska za nych
przez by łe go Mar szał ka Grze go rza Sche ty nę. Ich do tych -
cza so we po stę po wa nie jed no znacz nie wska zu je, że są to
oso by wy jąt ko wo ne ga tyw nie na sta wio ne do usta wy 
o ROD i za miast bro nić do rob ku Sej mu – czy li usta wy,
bę dą ją pod wa ża li. Po glą dy w/w po słów są sprzecz ne 
z ocze ki wa nia mi dział kow ców, a tym sa mym po nad mi -
lio no wa spo łecz ność oby wa te li naj bar dziej za in te re so wa -
nych de cy zją TK zo sta nie po zba wio na moż li wo ści przed -
sta wie nia swych za pa try wań na spra wę.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pod wa ża nie wszyst kich praw dział kow ców za gwa ran to -

wa nych usta wą o ROD spra wia, iż przy szłość ogro dów
dział ko wych. Związ ku i pol skie go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go jest re al nie za gro żo na. Do ro bek po ko leń mi -
lio na ro dzin dział kow ców mo że zo stać bez pow rot nie utra -
co ny.

Dla te go też zwra ca my się do Pa ni o wy słu cha nie na sze -
go gło su. Gło su, z któ re go jed no znacz nie wy ni ka wo la za -
cho wa nia usta wy o ROD oraz na szej sa mo dziel nej i sa mo-
rząd nej or ga ni za cji w ra mach Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o po moc 
i wspar cie swym au to ry te tem sta rań o po sza no wa nie wo -
li po nad mi lio na ro dzin dział kow ców. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw czej ROD
/-/

Pod pi sy uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia
/-/ 8 pod pi sów

Ke dzie rzyn -Koź le, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ks. Z. Ma słow skie go w Po zna niu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD im. Ks. Z. Ma słow skie go w Po zna niu

z dnia 22 kwiet nia 2012 r.
w spra wie nie na ru szal no ści za pi sów Usta wy o ROD z 2005 ro ku

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy uczest ni czą cy w dniu 22 kwiet nia 2012 ro -

ku w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go im. ks. Z. Ma słow skie go w Po zna -
niu zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z ape lem, by uży wa -
jąc swe go nie kwe stio no wa ne go au to ry te tu wspar ła dzia -

ła nia na sze i na sze go Związ ku w obro nie i nie na ru szal no -
ści Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku.

Każ dy z nas uczest ni czą cych w Wal nym Ze bra niu jest
miesz kań cem, któ ry dzię ki ist nie niu ogro du i przy na leż no -
ści do na sze go Związ ku mo że spę dzać czas na użyt ko wa -
nych przez nas dział kach.
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Na sza spo łecz ność dział ko wa wraz z człon ka mi na szych
ro dzin w peł ni ak cep tu je za pi sy obec nej usta wy, bo wiem
gwa ran tu je nam spo koj ne funk cjo no wa nie ogro du, chro -
niąc praw nie na sze na kła dy fi nan so we po nie sio ne przy
bu do wa niu i za go spo da ro wy wa niu dzia łek.

Spo łecz ność dział ko wa na sze go ogro du nie zga dza się,
aby trak to wać nas na rów ni z oso ba mi wy klu czo ny mi 
z na szych sze re gów.

Oso by te nie ma ją żad ne go pra wa ani mo ral ne go ani
praw ne go, by wy stę po wać w na szym imie niu, bo wiem

nas człon ków PZD jest je den mi lion 250 ty się cy, a człon -
ków tzw. sto wa rzy szeń trud no się do li czyć.

Pro si my Pa nią Mar sza łek o wspar cie na szych dzia łań 
o za cho wa nie na sze go Związ ku god nie re ali zu ją ce go za -
pi sy za war te w Usta wie o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych.

Sta no wi sko na sze go Wal ne go Ze bra nia kie ru je my tak -
że do par la men ta rzy stów zie mi wiel ko pol skiej oraz prze -
ka zu je my do wia do mo ści Kra jo wej Ra dy PZD i OZ PZD
w Po zna niu.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Pre zes Za rzą du
/-/ Mał go rza ta Sob czak

Po znań, 22 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ju trzen ka” w Gło go wie

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Człon ków ogro du „Ju trzen ka” uczest ni czą cych w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym zor ga ni zo wa nym

w dniu 29.03.2012 r. w Gło go wie

My dział kow cy wy ra ża my zde cy do wa ny pro test prze -
ciw wszel kim pró bom zmian w usta wie o ROD i li kwi da -
cji ogro dów w Pol sce.

Zde cy do wa nie się sprze ci wia my wszyst kim pró bom 
i ata kom prze ciw Usta wie z 2005 ro ku o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Nad tą Usta wą o ROD pra co wał
sztab mą drych lu dzi. Słu ży wszyst kim człon kom Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Dzię ki tej wła śnie Usta wie 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych ma my zie lo ne
ogro dy, gwa ran cję sta bil no ści, wy po czy nek i prze trwa nie 
w tych trud nych cza sach.

Je ste śmy roz go ry cze ni i roz ża le ni. Uwa ża my, że jest to

czyn ny atak po li tycz ny na na sze ogro dy. A na te hek ta ry
cze ka ją już de ve lo pe rzy, biz nes me ni, przed się bior cy i lob -
by ści, jed na wiel ka szaj ka, któ ra cze ka tyl ko by za nie -
wiel kie pie nią dze za brać na sze mie nie i ca ły do ro bek
wie lu po ko leń nas Po la ków w na szym wła snym kra ju.

Pro te stu je my prze ciw ko ta kiej na gon ce na nas dział -
kow ców i oświad cza my, iż bę dzie my wal czyć o ist nie nie
na szych dzia łek, o ten ma ły, zie lo ny ka wa łek, któ ry da je
nam ty le szczę ścia i ra do ści oraz jest przy sta nią dla spę -
dze nia cza su, in te gra cji, wy po czyn ku i wza jem ne go
wspie ra nia się w smut ku i ra do ści.

Z po wa ża niem

Człon ko wie ogro du „Ju trzen ka”

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ko sy nie rów Gdyń skich w El blą gu

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Zgod nie z ży cze niem Wal ne go Zgro ma dze nia Ogro du,
a tak że re ali zu jąc ocze ki wa nia uczest ni ków licz nych ze -
brań i ko mi sji dzia ła ją cych w ogro dzie pra gnie my za pre -

zen to wać sta no wi sko człon ków i władz na sze go ogro du
nt. czy nio nych prób zmia ny usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
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Człon ko wie na sze go ogro du od kil ku lat z wiel kim nie -
po ko jem ob ser wu ją wro gie dzia ła nia czę ści kla sy po li -
tycz nej prze ciw ko Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców.
Nie ustan ną na gon ką na Zwią zek pro wa dzi głów nie Pra -
wo i Spra wie dli wość, ale i w in nych par tiach też nie bra -
ku je za pę dów zmie rza ją cych do upodle nia dział kow ców.
Na si dział kow cy to przede wszyst kim lu dzie sty ra ni wie -
lo let nią pra cą, in wa li dzi i lu dzie ży ją cy na gra ni cy ubó -
stwa. Dla nich dział ka to miej sce ak tyw ne go wy po czyn ku,
do dat ko we po żyt ki nie zbęd ne do co dzien ne go utrzy ma -
nia, miej sce re ha bi li ta cji przy licz nych cho ro bach lub in -
wa lidz twie. Dla mło dych mał żeństw dział ka to miej sce
ro dzin ne go wy po czyn ku. Dział ka za stę pu je im i ich po -
tom stwu ko lo nie let nie i zi mo we, oraz wcza sy i na leż ny
wy po czy nek. Ka pi ta lizm nie lu bi ta kich form wy po czyn -
ku. Ubo dzy ma ją ra dzić so bie sa mi i to naj czę ściej z pen -
sji w ra mach naj niż szej kra jo wej. Jesz cze go rzej jest 
z bez ro bot ny mi. Dział kow cy nie ma ją po za miej skich da -
czy, nie ma ją szans na wy po czy nek w za gra nicz nych i kra -
jo wych ku ror tach. Te go wszyst kie go nie mo gą zro zu mieć,
a mo że wręcz lek ce wa żą te pro ble my nie któ rzy lu dzie pia -
stu ją cy wy so kie sta no wi ska w par tiach, lu dzie za moż ni,
sy ci, po sia da ją cy licz ne do bra uzy ska ne czę sto kosz tem
lu dzi ta kich jak na si prze cięt ni dział kow cy. Pro szę wy ba -
czyć te gorz kie re flek sje wy po wia da ne przez dział kow -
ców. Są one wy ni kiem cią gle po na wia nych wnio sków 
o głę bo kie zmia ny w usta wie z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Zmie rza ją one do li kwi da cji
Związ ku, roz bi cia je go struk tur i ogra ni cze nia tej odro bi -
ny wol no ści, ja ką ma ją dział ko wi cze na użyt ko wa nym ka -
wał ku zie mi. Wnio sko daw cy w za cie trze wie niu za po-
mi na ją o czło wie ku i je go pra wach do wy po czyn ku, opie -
ki zdro wot nej i god ne go ży cia, a tak że o mi ni mum sza -
cun ku za wie lo let nią pra cę. Wnio sko daw cy wi dzą tyl ko
ko lej ne atrak cyj ne te re ny do spie nię że nia i han dlu wie lo -
let nim do rob kiem dział ko wi czów. Wnio sko daw cy na cze -
le z PiS dla osią gnię cia swo ich sza leń czych ce lów uru-
cho mi ły naj wyż sze wła dze w pań stwie w tym Sejm RP,
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go, Try bu nał Kon sty tu cyj ny, nie któ re mi ni ster stwa 
i sze reg in nych. 

My, dział kow cy je ste śmy już tym sta łym nę ka niem

zmę cze ni i znie sma cze ni. Chce my żyć w spo ko ju. Nie po
to wal czy li śmy o no wą Pol skę, aby dziś wy rzu ca no nas
po za na wias nor mal ne go ży cia.

W Eu ro pie mi mo znacz nie wyż sze go po zio mu ży cia niż
w Pol sce, ogro dy cie szą się po pu lar no ścią i wspar ciem
władz. Ogro dy w Pol sce ma ją 110-let nią tra dy cję. Ogród
nasz zo stał zor ga ni zo wa ny w 1947 ro ku. Otrzy ma li śmy
do dys po zy cji te re ny ba gien ne i za chwasz czo ne ugo ry.
Na si ro dzi ce i my wszyst ko bu do wa li śmy od pod staw:
ogro dze nia, wo do cią gi, elek try fi ka cje, dom dział kow ca,
ma ga zy ny, plac za baw i wie le in nych. Stwo rzy li śmy
ogród otwar ty. Tu przy cho dzi mło dzież na lek cje przy ro -
dy, or ga ni zo wa ne są za ję cia przez or ga ni za cje po za rzą do -
we, z na szych urzą dzeń ko rzy sta ją miesz kań cy mia sta.
Ca ły ob szar 10-hek ta ro wy to pięk na zie leń na cią gu tu ry -
stycz nym. Ko mu to prze szka dza? Kto chce zbić in te res
na szym kosz tem?

Prak ty ka z na sze go te re nu wska zu je, że dział kow cy za -
wsze, gdy prze ma wia za tym waż ny in te res spo łecz ny go -
dzą się z li kwi da cją czę ści lub ca ło ści ogro dów. 
W miej scach ogro dów po wsta ły w El blą gu ca łe osie dla
(Za wa da, Ka mion ka), licz ne dro gi, obiek ty szkol ne i in ne.
Zwią zek, ja ko ca łość jest do brze zor ga ni zo wa ny i do brze
funk cjo nu je w sfe rach, do któ rych zo stał po wo ła ny. Za -
mach na je go ist nie nie w obec nej po sta ci no si zna mio na
na tu ry po li tycz nej i dok try nal nej. Tyl ko czło wiek zo stał
na mar gi ne sie. Te mat nie pew no ści ist nie nia Związ ku prze -
bi ja się na wszyst kich na szych ze bra niach, szko le niach, 
a w ostat nich la tach tak że na ko lej nych Wal nych Zgro ma -
dze niach. W ślad za tym na ra sta ją ne ga tyw ne oce ny władz
i par tii, ro dzi też brak za ufa nia do kon sty tu cyj nych władz.
W tej sy tu acji zwra ca my się do Sej mu RP i in nych władz
Rzecz po spo li tej Pol skiej o spo wo do wa nie za prze sta nia
pro wa dze nia szko dli wych dla lu dzi, bę dą cych w naj gor -
szej sy tu acji ma te rial nej i spo łecz nej, dzia łań zmie rza ją -
cych do zmian w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro-
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Na sze sta no wi sko kie ru je my do Pa ni Mar sza łek bo wiem
wie rzy my, że Sejm RP sku pia ją cy wszyst kie głów ne si ły
po li tycz ne i po sia da ją cy osta tecz ny głos w spra wach dla
nas ży wot nie istot nych, weź mie pod uwa gę na sze ar gu -
men ty i proś by.

Z wy ra za mi sza cun ku 
w imie niu człon ków i or ga nów sta tu to wych ROD

Pre zes
/-/ Ja dwi ga Lan ge

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ To masz Brej nak

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Jó zef Lu ber

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Edward Rudz ki

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Mi chał Oli wiec ki

El bląg, 30 mar ca 2012 r.
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Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Mam -
ry” w Wę go rze wie w dniu 10 mar ca 2012 r. na Wal nym
Ze bra niu pod ję li Uchwa łę Nr 13/2012 w spra wie obro ny
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Mam -
ry” w Wę go rze wie oba wia ją się, że zmia ny do ty czą ce
Usta wy o ROD nie ko rzyst nie wpły ną na po czu cie bez pie -
czeń stwa mi lio nów dział ko wi czów w ca łej Pol sce.

Dział ka dla wie lu jest nie jed no krot nie je dy nym miej -
scem gdzie spę dza się czas wol ny od pra cy. Dla eme ry -

tów i ren ci stów dział ka jest ca łym ży ciem. Kto bro ni tych
lu dzi przed ewen tu al ną zmia ną za go spo da ro wa nia te go te -
re nu? Te re nem, któ ry wy dar ty zo stał z za ro śli, ba gien, gru -
zo wisk i in nych nie użyt ków.

Pro si my o spra wie dli we spoj rze nie na do brze do tych -
czas dzia ła ją cą or ga ni za cję, któ ra pod par ta Usta wą z dnia
8 lip ca 2005 r. przy no si mi lio nom pra co wi tych lu dzi, ra -
dość, ko rzyść i zdro wia.

Li kwi da cja Związ ku Dział kow ców przy nie sie wię cej
spo łecz nej szko dy niż ko rzy ści.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ An drzej Życ ki

Wal ne Ze bra nie ROD „Mam ry” w Wę go rze wie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Wę go rze wo, 20 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ja ku ba So bie skie go w Oła wie

Sza now na Pa ni
Mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. J. So bie -

skie go w Oła wie oraz ze bra ni dział kow cy na Wal nym Ze -
bra niu, zwra ca ją się z proś bą do Pa ni Mar sza łek o po zo s-
ta wie nie na sze go Związ ku i na szej Usta wy, któ ra zo sta ła
uchwa lo na przez Sejm RP w dniu 8 lip ca 2005 r., co do -
brze słu ży dział kow com. Pro si my Pa nią Mar sza łek o po -
wstrzy ma nie ja kich kol wiek prób li kwi da cji PZD i na szych
ogro dów.

Dział ki upra wia ją lu dzie ubo dzy, któ rzy na nich od po -

czy wa ją, gdyż nie stać ich na wy jaz dy wy po czyn ko we.
Na le ży my do Unii Eu ro pej skiej, któ ra dba o swo ich

oby wa te li. Kra je Unii do pła ca ją do ogro dów dział ko wych,
po nie waż dzię ki nim jest wię cej zie le ni i czy ste go po wie -
trza w mia stach.

My nie żą da my żad nych pie nię dzy od pań stwa, ani od
rzą du, utrzy mu je my się sa mi ze swo ich skła dek, dla te go
pro si my o po zo sta wie nie na szej usta wy, któ ra jest do bra
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców i sa mych dział kow -
ców z ca łej Pol ski.

Z po wa ża niem

Pre zes Za rzą du
/-/

/-/ 18 pod pi sów Oła wa, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Pod Sło necz ni kiem w Wy rzy sku

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy z ROD im. Pod Sło necz ni kiem w Wy rzy -

sku uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym
w dniu 14 kwiet nia 2012 ro ku zwra ca ją się do Pa ni Mar -



48

sza łek o wspar cie dzia łań dział kow ców w obro nie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

Za pi sy na szej usta wy są za gro żo ne z po wo du skie ro wa -
ne go w 2010 ro ku wnio sku do TK przez I Pre ze sa SN 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej na szej
usta wy. Wnio sek ten nie po zo stał bez echa w ogro dach
dział ko wych oraz wśród dział kow ców. Skie ro wa li śmy 
w obro nie usta wy wie le pro te stów i ape li, w któ rych ja sno
na pi sa li śmy, co o tym wnio sku my śli my. Dział kow cy
uzna li, że wnio sek Pre ze sa Są du za lek ce wa że nie dział -
kow ców i wy po wie dzie li się za nie na ru szal no ścią za pi -
sów usta wy i prze ciw ko li kwi da cji PZD.

Nie ste ty stwier dza my, że Rząd RP ani Sejm RP nie li czy
się z opi nią nas dział kow ców a jest nas mi lion 250 ty się cy.
Li czą się z na szą opi nią sa mo rzą dy Gmin i Po wia tów. Sa -
mo rzą dow cy są za wsze z na mi. Zna ją na sze pro ble my, zna -
ją na szą usta wę i wspie ra ją nas w wal ce o jej za cho wa nie. 

Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy i sa mo rzą dy ogro do we są za wie dzio ne Pa -

ni mil cze niem na Ust Otwar ty, któ ry skie ro wa li w spra wie
na szej usta wy i pro ble mów ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go – De le ga ci Kra jo we go Zjaz du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w dniu 16 grud nia 2011 r. Nie ro zu mie my
dla cze go nie zaj mu je Pa ni sta no wi ska w na szych spra -
wach. My chce my mieć swo je dział ki. Chce my w spo ko -
ju je upra wiać, ale dzi siaj ta kiej pew no ści nie ma my.

In for mu je my Pa nią Mar sza łek, że usta wa zo sta ła wpro -
wa dzo na w ży cie i od 7 lat do brze słu ży ogro dom I nam
dział kow com.

Li czy my jed nak, że od po wie Pa ni na List Otwar ty De -
le ga tów Kra jo we go Zjaz du Polskiego Związku Dział-
kowców i bę dzie to od po wiedź nas dział kow ców sa tys -
fak cjo nu ją ca.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ro man Łu ka

Wy rzysk, 14 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Czarn ko wie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

STANOWISKO
Wal ne go Za bra nia Spra woz daw cze go ROD im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Czarn ko wie

z dnia 13 kwiet nia 2012 ro ku

Człon ko wie PZD, uczest ni cy Wal ne go Za bra nia Spra -
woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Sta -
ni sła wa Sta szi ca w Czarn ko wie, ob ra du ją c3e go w dniu 
13 kwiet nia 2012 ro ku po za po zna niu z ak tu al ną sy tu acją
i ma te ria ła mi z IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD ja -
ki od był się w dniach 16-17 grud nia 2011 ro ku za nie po ko -
je ni są bra kiem udzie le nia od po wie dzi na List Otwar ty
skie ro wa ny do Pa ni Mar sza łek przez 430 de le ga tów 
IX Kra jo we go Zjaz du PZD. Nie zro zu mia ła jest dla nas ta
zwło ka w od po wie dzi któ ra trwa już bli sko 4 mie sią ce.

Ja ko człon ko wie PZD wy ra ża my two ją dez apro ba tę do
dzia łań po dej mo wa nych przez wła dze usta wo daw cza oraz
or ga ny wła dzy pań stwo wej, któ ra w na szym od czu ciu
skie ro wa ne są prze ciw ko na szej usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, prze ciw -
ko na sze mu Związ ko wi oraz prze ciw ko nam dział kow -
com. Od po nad 20 lat wal czy my o za cho wa nie na szej
usta wy, któ ra do brze słu ży nam dział kow com, ale po dej -
mo wa ne wcze śniej sze dzia ła nia przez Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, Naj wyż szą Izbą Kon tro li, Rząd RP i ostat -

nio przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry za skar żył
na szą Usta wę z po wo du po noć jej nie kon sty tu cyj no ści do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, nie ro ku je dla dział kow ców
nic do bre go. No wą Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach dział -
ko wych uchwa lo no w 2005 r. i tu taj na su wa się py ta nie,
czy w tym cza sie Po sło wie RP, któ rzy ją uchwa li li nie wie -
dzie li co czy nią i dzia ła li wręcz świa do mie i nie zgod nie 
z Kon sty tu cją RP?

Na szcze blu lo kal nym da le cy je ste śmy od wiel kiej po -
li ty ki, a za le ży nam wy łącz nie na spo koj nym ko rzy sta niu
przez na sze ro dzi ny z dzia łek, któ re są „zie lo ny mi płu ca -
mi miast” i al ter na ty wą dla blo ko wisk i as fal to wych ulic.

Ja ko cząst ka spo łecz no ści dział ko wej w Pol sce opo wia -
da my się za nie na ru szal no ścią na szej usta wy o ROD, oraz
za ist nie niem sil ne go Związ ku, któ ry nie jed no krot nie udo -
wod nił nam, że po tra fi bro nić dział kow ców i od pie rać
wszel kie ata ki po li ty ków i ugru po wań po li tycz nych na -
sta wio nych wro go do ru chu ogrod nic twa w Pol sce.

Nie zga dza my się na pró by roz bi cia Związ ku i ogro dów,
roz trwo nie nia je go do rob ku oraz ogra ni cza nia na szych
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praw za gwa ran to wa nych Usta wą o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z 2005 ro ku i Kon sty tu cją RP.

Ni niej szym ape lu je my o moż li wie od wrot ną od po wiedź
na List otwar ty skie ro wa ny do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP

przez de le ga tów IX Zjaz du Polskiego Związku Dział-
kowców i pro si my – po ma gaj cie nam, nie prze szka dzaj cie
i nie uszczę śli wiaj cie nas na si łę, nie zmie niaj cie na szej
usta wy.

Pre zes Za rzą du
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Woj ciech Urban

Czarn ków, 13 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sto krot ka” w Świd ni cy

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz

APEL
Wal ne go Ze bra nia ROD „Sto krot ka” w Świd ni cy do Mar szał ka Sej mu uchwa lo ny 

w dniu 25.03.2012 r.

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sto -
krot ka” w Świd ni cy zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu
Spra woz daw czym w dniu 25.03.2012 r., wy ra ża ją sta now -
czy sprze ciw wo bec opra co wy wa ne go no we go pro jek tu
usta wy, po nie waż nie za pew nia eg zy sten cji Ogro dów, nie
jest moż li wy wy kup zie mi, a ob cią że nie po dat ka mi nie do
udźwi gnię cia przez dział kow ców. Po nad to na cjo na li za cja
ma jąt ku Polskiego Związku Działkowców, a więc i na sze -
go przez li kwi da cję sa mo rząd nej, sa mo fi nan su ją cej or ga -
ni za cji PZD jest ni czym nie uza sad nio na i nie kon sty-
tu cyj na.

Czy sto po li tycz ne ce le, na ra ża ją dział kow ców na groź -
bę utra ty do tych czas na by tych praw, za gwa ran to wa nych w
usta wie, i ma my mo ral ne pra wo wy stę po wa nia w obro nie
Związ ku i ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Pro jekt tej
usta wy nie jest kon sul to wa ny z PZD, co za kra wa na aro -

gan cję jej au to rów i po plecz ni ków.
Ma my do brą Usta wę z 8 lip ca 2005 r., któ ra w spo sób

pra wi dło wy i zgod ny z ocze ki wa niem dział kow ców za -
pew nia funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Usta wa ta by ła kon sul to wa na z ca łym społe-
czeń stwem dział kow ców i jest do bra, a pra wa na by te są
chro nio ne przez Kon sty tu cję Rze czy po spo li tej Pol skiej.
Nie ocze ku je my żad nych no wych pro jek tów, ani roz wią -
zań praw nych słu żą cych drob nej gar st ce sfru stro wa nych
dzia ła czy (w tym po słów) i osób chcą cych się do ro bić na
eme ry tach, ren ci stach i bied niej szej czę ści spo łe czeń stwa.

Dla te go do ma ga my się od Po słów i Klu bów Par la men -
tar nych o wzię cie pod uwa gę sta no wi ska dział kow ców.

Wy ra ża my sprze ciw wo bec ko lej nej pró by zmian 
w prze pi sach ist nie ją cej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ta de usz Po nich te ra

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ma rian Kuc

Świd ni ca, 25 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Przy jaźń” w Ko wa rach
Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

STANOWISKO
człon ków ROD „Przy jaźń” w Ko wa rach wy ra żo ne na Wal nym Ze bra niu 

w dniu 24 mar ca 2012 r.

Pro jek to wa ne zmia ny mo gą w kon se kwen cji do pro wa -
dzić do li kwi da cji ogro dów i zni we cze nia do rob ku dział -

kow ców w 120-let niej hi sto rii ru chu dział ko we go w Pol -
sce. Idea i tra dy cje ogrod nic twa dział ko we go, któ rych po -
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czą tek na zie miach pol skich się ga XIX wie ku re ali zu ją się
obec nie w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ re na
trwa łe wzro sty w pej zaż pol skich miast.

Ogro dy do brze słu żą spo łe czeń stwu przez swo je funk -
cje eko no micz ne, eko lo gicz ne i zdro wot ne, słu żą krze wie -
niu ochro ny dzie dzic twa przy rod ni cze go. Są one
do bro dziej stwem dla lu dzi, któ rym co raz trud niej od na -
leźć się w skom pli ko wa nej rze czy wi sto ści.

Dział ka w okre sach: przed wo jen nym, po wo jen nym, sta nu
wo jen ne go i ko lej nych kry zy sach by ła dla jej człon ków miej -
scem upra wy wa rzyw i owo ców słu żą cych, ja ko uzu peł nie -
nie skrom ne go bu dże tu do mo we go, jak rów nież miej scem
ak tyw ne go od po czyn ku dla wie lo po ko le nio wej ro dzi ny.

Ogro dy dział ko we w na szym mieć cie funk cjo nu ją od

prze ło mu lat 1946/47. Wów czas w trud nych wa run kach
ustro jo wych i eko no micz nych ogro dy się roz wi ja ły i do -
brze słu ży ły na szej spo łecz no ści.

Uwa ża my, że obec ny mo del ogrod nic twa dział ko we go
jest do bry, do brze słu ży wiel kiej rze szy dział kow ców. Sys -
tem te go ogrod nic twa, ja ko ca łość jest spój ny i ade kwat -
ny do spo łecz nych po trzeb. Nie ma więc żad nych uza sad-
nio nych prze sła nek do zmia ny obec nie obo wią zu ją cej
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych przy ję tej
świa do mie przez usta wo daw cę za le d wie 5 lat te mu.

Zna jąc wraż li wość Pa ni Mar sza łek na lo sy pol skich ro -
dzin, uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Dział kow ców w Ko -
wa rach li czą na to, że sta nie Pa ni po stro nie słusz nej idei
krze wie nia i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Zgro ma dze nia
/-/ Ko wa ry, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pod Gru szą” w Wam bie rzy cach

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Dział kow cy ro dzin ne go ogro du dział ko we go „Pod Gru -
szą” w Wam bie rzy cach ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
w dniu 14.03.2012 r., wno szą o po zo sta wie nie usta wy 
o ROD w spo ko ju i nie wpro wa dza nie żad nych zmian.

Wej ście w ży cie pro po no wa nych przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go zmian lub uchy le nie w ca ło ści usta wy 
o ROD do pro wa dzi ły by w krót kim cza sie do znisz cze nia
i nie uza sad nio nej li kwi da cji po nad 100-let nie go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Dział kow cy utra cą pra wa obec nie przy słu gu ją ce im na
pod sta wie obo wią zu ją cej obec nie usta wy o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych, a mia no wi cie utra cą do tych cza so -
we zwol nie nie z po dat ków i opłat ad mi ni stra cyj nych z ty -
tu łu użyt ko wa nia dział ki, sil ną do brze bro nią cą in te re sy
swo ich człon ków re pre zen ta cję, czy li Pol ski Zwią zek
Dział kow ców.

My, dział kow cy ROD „Pod Gru szą” w Wam bie rzy cach
sta now czo pro te stu je my prze ciw pro po no wa nym zmia -
nom w usta wie i wno si my o nie wpro wa dza nie żad nych
zmian w usta wie, po nie waż do tych czas obo wią zu ją ca
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku
wy star cza ją co chro ni nas dział kow ców i na sze ogro dy.

/-/ 32 pod pi sy
Wam bie rzy ce, 14 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Hańcz” w Su wał kach

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

STANOWISKO
dział kow ców ROD „Hań cza” w Su wał kach

w spra wie obro ny Usta wy o ROD

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu ROD

zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek w imie niu człon ków na -

sze go ogro du o wspar cie na szych sta rań w za cho wa niu 
i w wal ce o po zo sta wie nie w nie zmie nio nym kształ cie
Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
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ko wych. Za skar że nie ca łej usta wy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich nie zbi cie wska zu je,
że dą ży się do pod wa że nia for mal no -praw nych pod staw

funk cjo no wa nia na sze go związ ku. Ta kie dzia ła nie do pro -
wa dzi do li kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce. Dla -
te go ka te go rycz nie sprze ci wia my się ta kie mu roz wią -
za niu.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Jan Hinc

Pre zes
/-/ Mi ro sław Ku lak

Su wał ki, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ku so ciń skie go w Pi le

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy uczest ni czą cy w dniu 14 kwiet nia 2012 ro -

ku w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym ROD im. Ku -
so ciń skie go w Pi le zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek 
z ape lem i proś bą, by uży wa jąc swe go nie kwe stio no wa ne -
go au to ry te tu wspar ła dzia ła nia na sze i Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w obro nie i nie na ru szal no ści Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Zwra ca my się do Pa ni z tą proś bą gdyż na sza spo łecz -
ność dział ko wa wraz z człon ka mi na szych ro dzin w peł ni
ak cep tu je my za pi sy obec nej usta wy, któ ra gwa ran tu je nam

spo koj ne funk cjo no wa nie ogro du, da je nam ty tuł praw ny
do dział ki, pra wo wła sno ści do wszyst kie go co po sia da my
na swo ich dział kach. 

Pro si my Pa nią Mar sza łek o wspar cie na szych dzia łań 
o za cho wa nie na szej usta wy i na sze go Związ ku, któ ry wy -
peł nia swo je sta tu to we i usta wo we za da nia wo bec nas
dział kow ców i ogro dów.

Sta no wi sko na sze go Wal ne go Ze bra nia kie ru je my tak -
że do; Pre zy den ta RP, Pre mie ra Rzą du RP, Mi ni stra Trans -
por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej, par la men-
ta rzy stów zie mi pil skiej oraz Pre ze sa PZD.

Z dział ko wym po zdro wie niem 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/Pi ła, 14 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Za le sie” w Pi le

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy użyt ku ją cy swo je dział ki w Ro dzin nym

Ogro dzie Dział ko wym „Za le sie” w Pi le bio rą cy udział 
w dniu 14 kwiet nia 2012 ro ku w Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek Sej mu 
o po par cie na szych sta rań o za cho wa nie do tych cza so wych
za pi sów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 ro ku gdyż usta wa gwa ran tu je nam:

– ty tuł praw ny do dział ki,
– wła sność do na sa dzeń i po bu do wa nej al ta ny na dział -

ce,
– pra wo do obro ny swo ich praw przed są dem,
– ochro nę przed skut ka mi rosz czeń do grun tów by łych

wła ści cie li,

– pra wo do od szko do wa nia w przy pad ku li kwi da cji
ogro du.

Na sza usta wa z ini cja ty wy I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
zo sta ła w 2010 ro ku skie ro wa na do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go o stwier dze nie jej w ca ło ści ja ko nie zgod nej z na -
szą Kon sty tu cją. Ini cja ty wa Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
sta wia pod zna kiem za py ta nia ist nie nie ogro dów dział ko -
wych, a dział kow com gro zi to ode bra niem pra wa do swo -
ich dzia łek i ma jąt ku, któ ry w nie za in we sto wa li.

W tych spra wach zwró ci li się do Pa ni Mar sza łek De le -
ga ci Kra jo we go Zjaz du PZD Li stem Otwar tym w dniu 
16 grud nia 2011 ro ku pro sząc o za ję cie sta no wi ska w spra -
wach usta wy i ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Nie ste ty
od po wie dzi dział kow ców Pa ni Mar sza łek nie otrzy ma li. 
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Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy chcą wie dzieć ja kie jest sta no wi sko Mar -

szał ka Sej mu w spra wie usta wy, chcą rów nież wie dzieć
czy w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo -
dar ki Mor skiej pro wa dzo ne są pra ce nad zmia ną na szej
usta wy, bo ta kie in for ma cje do cie ra ją do dział kow ców 
z róż nych źró deł.

Nasz ogród zo stał po bu do wa ny na szą cięż ką pra cą z na -
szych środ ków fi nan so wych oraz Związ ku. To miej sce
wy po czyn ku dla wszyst kich, któ rych nie stać na dro gie

wcza sy.
Nie mo że my się zgo dzić, aby nie od po wie dzial ny mi de -

cy zja mi lu dzi bo ga tych na sze ogro dy i nasz ma ją tek zo stał
zmar no wa ny.

Wy ra ża my prze ko na nie, że au to ry tet Pa ni Mar sza łek
spo wo du je zmia nę na sta wie nia wła dzy pu blicz nej do na -
sze go Związ ku i tym sa mym sta nie Pa ni po stro nie lu dzi
nie zbyt za moż nych, któ rzy pra gną w spo ko ju użyt ko wać
swo je dział ki.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Krzysz tof Sta wi kow ski

Na sze sta no wi sko kie ru je my rów nież do: 
– Pre zy den ta RP, 
– Pre mie ra Rzą du RP, 
– Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, 
– Se na to rów I Po słów na sze go re gio nu, 
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku.

Pi ła, 14 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. XXX-Le cia PRL w Kę pi cach

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Je ste śmy w zde cy do wa nej więk szo ści ludź mi pro sty mi,

ale my ślą cy mi i po tra fią cy mi oce nić wiel kość za gro żeń,
ja ka mo że nas do tknąć ja ko użyt kow ni ków dzia łek. Nie
stać nas na lek ce wa że nie ta kich in for ma cji tym bar dziej,
że śro do wi sko, w któ rym ży je my moc no do tknię te jest ne -
ga tyw ny mi skut ka mi prze mian ustro jo wych. Z te go po -
wo du nie ocze ku je my ja kiś przy wi le jów, ale mu si my
chro nić to co wie lu z nas jesz cze ży ją cych wy bu do wa ło
wła sny mi rę ka mi a tym jest dla nas ro dzin ny ogród dział -
ko wy w któ rym od bli sko 40 lat użyt ku je my dział ki. Nie
stać nas na po nie sie nie skut ków zmian sta tu su praw ne go
ogro du. To co po sia da my w tej chwi li w peł ni nas sa tys -
fak cjo nu je i za do wa la. Ocze ku je my, że ewen tu al ne pro -

po no wa ne zmia ny w na szej usta wie bę dą kon sul to wa ne 
z na szy mi praw ny mi przed sta wi cie la mi, któ rzy to ja ko je -
dy ni gwa ran tu ją nam re pre zen to wa nie na szych in te re sów. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek.
Li czy my na to, że wy ko rzy sta Pa ni swo je kom pe ten cje

do obro ny na szych in te re sów. Chcie li by śmy nie za leż nie
od wie ku do żyć cza sów, kie dy to wszyst kie or ga ny wła dzy
sa mo rzą do wej i pań stwo wej za czną wresz cie speł niać
swój pod sta wo wy obo wią zek wy ni ka ją cy ze słu żeb nej
funk cji wo bec spo łe czeń stwa. Ży czy my Pa ni Mar sza łek,
aby mo gła Pa ni za wsze wy peł niać swo je obo wiąz ki zgod -
nie ze swo im prze ko na niem i w po czu ciu do brze wy peł -
nio nej mi sji na rzecz tych, któ rzy jej peł nie nie po wie rzy li.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/

Kę pi ce, 15 kwiet nia 2012 r.
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My uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „Gwa rek” pro te stu je my prze ciw ko za skar że niu ca -
łej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Pa na po przed nik prof. Lech Gar doc ki za skar ża jąc ca łą
Usta wę kwe stio nu je przede wszyst kim;

• prze pis na da ją cy dział kow co wi ty tuł praw ny do dział ki,
• pra wo wła sno ści dział kow ca do na nie sień,
• pra wo dział kow ca do od szko do wa nia w przy pad ku li -

kwi da cji ogro du,
• pra wo dział kow ca do dział ki za mien nej w przy pad ku

li kwi da cji ogro du,
• pra wo chro nią ce ogro dy przed do wol ną li kwi da cją

przez gmi ny lub Pań stwo,
• pra wo gwa ran tu ją ce od two rze nie li kwi do wa ne go

ogro du,
• pra wo dział kow ca do obro ny swych praw przed są -

dem,
• pra wo chro nią ce dział kow ca i ogro dy przed skut ka mi

rosz czeń by łych wła ści cie li.
Za da je my py ta nie, do cze go ma my pra wo???
Nic mo że my oprzeć sie wra że niu, że zo sta li śmy spro -

wa dze ni do ta niej si ły ro bo czej, któ ra to grun ty zde gra do -
wa ne i wy sy pi ska, za chwasz czo ne i za krza czo ne do pro -
wa dzi ła do pięk ne go sta nu. Smut ne jest to, że ten grunt
stał się oczkiem w gło wie de ve lo pe rów i biz nes me nów,

Je ste śmy eme ry ta mi, ren ci sta mi, mło dy mi mał żeń stwa -
mi z dzieć mi.

To swo je skrom ne do cho dy in we sto wa li śmy w na sze
dział ki, dla na szych dzie ci i wnu ków.

Jak po li ty cy wy tłu ma czą lu dziom z ni ski mi do cho da mi,
że al ta na, któ rą bu do wa li, drze wa któ re za sa dzi li, nie są
ich i nie ma ją pra wa do od szko do wa nia?

Pew nie nie za mie rza ją te go ro bić bo po co? Cóż mo gą
zro bić ano ni mo wi Ko wal scy?

Mo że my w przy szłych wy bo rach nie uwie rzyć w wa sze
obiet ni ce!

Za gwa ran tuj cie nam pra wa do dzia łek!
Nie mo że my oprzeć się wra że niu, że pod me dial nie do -

brze brzmią cym płasz czy kiem po noć obro ny na szych
praw wnio ski zmie rza ją w swej isto cie do po zba wie nia
nas naj waż niej szych i naj istot niej szych usta wo wych i kon -
sty tu cyj nych gwa ran cji.

Sta now czo sprze ci wia my się, aby w de mo kra tycz nym
pań stwie pra wa re ali zu ją cym za sa dy spra wie dli wo ści spo -
łecz nej funk cjo no wa ły róż ne stan dar dy ochro ny wła sno -
ści.

Ma my na dzie ję, że po now na grun tow na ana li za Usta -
wy, po sel skie go uza sad nie nia do niej prze ko na Pa na Pre -
ze sa do wy co fa nia krzyw dzą ce go dział kow ców wnio sku
z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Wal ne Ze bra nie ROD „Gwa rek” w Czę sto cho wie

Mar sza łek Sej mu p. Ewa Ko pacz
Pre mier Rzą du RP p. Do nald Tusk

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Gwa rek” w Czę sto cho wie

w spra wie obro ny Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pre zes 
/-/ Sta ni sła wa Stem plew ska

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Zdzi sław Peł ka

Czę sto cho wa, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Jed ność” w Ko żu cho wie

STANOWISKO
Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Jed ność” w Ko żu cho wie

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ze bra nie Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du Dział -

ko we go „Jed ność” w Ko żu cho wie woj Lu bu skie z nie po -
ko jem ocze ku je na roz strzy gnię cie Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go w spra wie 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.

Usta wa re gu lu ją ca pod sta wy dzia ła nia ru chu ogrod nic -

twa dział ko we go, jest w peł ni ak cep to wa na przez dział -
kow ców i ich ro dzi ny. Z uwa gi na sku tecz ność w obro nie
ist nie nia ogro dów dział ko wych i in te re sów dział kow ców,
na sza usta wa jest nie ustan nie ata ko wa na przez po li ty ków.
Ostat nia ini cja ty wa I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zmie rza
wprost do po zba wie nia rze szy dział kow ców naj waż niej -
szych gwa ran cji usta wo wych i li kwi da cji ich je dy nych



54

miejsc ak tyw ne go wy po czyn ku. Na ta kie po stę po wa nie
nie mo że my wy ra zić zgo dy. 

Szcze gól ny nie po kój wśród nas wzbu dza brak od po wie -
dzi przez Pa nią Mar sza łek na list skie ro wa ny przez uczest -
ni ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Polskiego
Związku Działkowców. Ma my jed nak że na dzie ję, że brak
re ak cji spo wo do wa ny jest tyl ko wie lo ma obo wiąz ka mi
zwią za ny mi z peł nie niem tak za szczyt nej funk cji, a nie
bra kiem sza cun ku dla spo łecz no ści dział ko wej.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dzia ła jąc w imie niu dział kow ców zrze szo nych w ROD

„Jed ność” w Ko żu cho wie zwra ca my się o po moc w obro -
nie, usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i PZD. Je -
ste śmy prze ko na ni, że głos naj wyż sze go przed sta wi cie la
Sej mu, prze są dzi o po zo sta wie niu usta wy o ROD w nie -
zmie nio nej for mie i po zwo li na roz wój ogrod nic twa dział -
ko we go w na szym kra ju, a co się z tym wią że ak tyw ne go
wy po czyn ku osób po sia da ją cych dział ki.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ Hen ryk Getz

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/- Eu ge niusz Toj za

Ko żu chów, 12 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ju trzen ka” w Lub sku

Sz. P Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP w War sza wie

STANOWISKO
Wal ne go Za bra nia Spra woz daw cze go ROD „Ju trzen ka” w Lub sku

z dnia 14 kwiet nia 2012 r., 
w obro nie Usta wy o ROD z 2005 r.

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du dział ko we go „Ju trzen -
ka” w Lub sku, na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym,
za po zna li się z pro jek tem oba la nia usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pro si my
Pa nią Mar sza łek o pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do od -
rzu ca nia rosz czeń I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, ma ją cych
na ce lu stwier dze nie nie zgod no ści za pi sów Usta wy o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych z Kon sty tu cją w sze ściu
ar ty ku łach na szej Usta wy.

My człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców je ste -
śmy prze ciw ko ja kim kol wiek zmia nom na szej Usta wie 
z 8 lip ca 2005 ro ku, gdyż jest ona usta wą, któ ra gwa ran -
tu je nam spo koj ną eg zy sten cje pra cy i wy po czyn ku na na -
szych dział kach.

Nie chce my, aby kto kol wiek po zba wiał nas i na sze ro -
dzi ny przy jem no ści, na któ rą w peł ni za słu ży li śmy.

W tym ro ku nasz Ogród Dział ko wy „Ju trzen ka” w Lub -
sku, ob cho dzi ju bi le usz 90-le cia po wsta nia. Więk szość
dział kow ców jest człon ka mi na sze go Związ ku od po cząt -
ku ist nie nia ogro du.

Ogród speł nia waż ną ro lę spo łecz ną i edu ka cyj ną. Jest
or ga ni za to rem Zie lo nej szko ły, Zie lo nych lek cji dla 
290 uczniów lub skich szkół.

Sza now na Pa ni Mar sza łek, my nie chce my no wej usta -
wy, ani li kwi da cji PZD, któ ry szczy ci się już 100-le nią tra -
dy cją. Uwa ża my, że Pa ni Mar sza łek po stą pi z roz wa gą 
i in te re sem nas zwy kłych oby wa te li, dział kow ców i po -
dej mą ener gicz ne dzia ła nia w obro nie na szej Usta wy.

Z po wa ża niem

Se kre tarz
/-/ 

Pre zes
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

/-/ 27 pod pi sówLub sko, 14 kwiet nia 2012 r.
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Po za po zna niu się z ak tu al ną sy tu acją w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców my dział kow cy z ROD „Pa prot ka” we
Wro cła wiu zwra ca my się z ape lem do Pa ni Mar sza łek 
o wy co fa nie wnio sku by łe go Mar szał ka Sej mu Pa na Grze -
go rza Sche ty ny 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 wy bra nych

za pi sów Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 roku.
Usta wa o ogro dach ROD jest po praw nie skon stru owa -

na i spraw dza się w funk cjo no wa niu Ogro du a Pol ski
Zwią zek Dział kow ców pra wi dło wo wy peł nia czyn no ści
wo bec swo ich człon ków. Nie zga dza my się z ta kim trak -
to wa niem na szej Usta wy.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pa prot ka” we Wro cła wiu

Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Pa prot ka” we Wro cła wiu

z dnia 14 kwiet nia 2012 r.
w obro nie Usta wy o ROD z 2005 ro ku

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Pod pi sy człon ków ROD „Pa prot ka”
/-/33 pod pi sy

Wro cław, 14 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Zdro wie” w Ole śni cy

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My dział kow cy, uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz -

daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zdro wie”
w Ole śni cy, któ re od by ło się w dniu 26 mar ca 2012 r. ape -
lu je my do Pa ni Mar sza łek o wiel ką roz wa gę w po dej mo -
wa niu de cy zji, któ re w przy szło ści mo gą przy czy nić się
li kwi da cji ROD w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Je ste śmy prze ko na ni, że obec ny mo del ogrod nic twa
dział ko we go jest bar dzo do bry. Wpro wa dzo ne zmia ny do

Usta wy z dnia 08.07.2005 r. mo gą je dy nie przy czy nić się
do upad ku Ogro dów Dział ko wych. Wie rzy my, że nie do -
pu ści Pa ni Mar sza łek do te go, aby mi lio nom rze szy pol -
skich dział kow ców w na szym kra ju sta ła się krzyw da.

Ogro dy Ro dzin ne do brze słu żą spo łe czeń stwu po przez
swo je funk cje eko lo gicz ne i zdro wot ne. Są one azy lem nie
tyl ko dla eme ry tów i ren ci stów, ale rów nież dla lu dzi mło -
dych, któ rzy co raz czę ściej za si la ją sze re gi Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Za rząd ROD i uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 32 pod pi sy

Pre zes
/-/ Gra ży na Sied nien koOle śni ca, 26 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie Rod „Re laks” w Beł cha to wie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W dniu 31 mar ca 2012 ro ku na Wal nym Ze bra niu Spra -

woz daw czym Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Re laks”
w Beł cha to wie, obec ni człon ko wie PZD zna jąc trud na sy -
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tu ację praw ną Związ ku i tym sa mym na szą po za skar że -
niu Usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, czu ją się głę -
bo ko za nie po ko je ni, iż do dnia dzi siej sze go nie za ję ła Pa ni
sta no wi ska do „Li stu otwar te go IX Kra jo we go Zjaz du De -
le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców” pod pi sa ne go
w dniu 16 grud nia 2011 ro ku przez po nad 400 uczest ni -
ków Zjaz du, któ ry jest naj wyż szą wła dzą w PZD.

Czy proś ba tak licz nej gru py spo łe czeń stwa o wspar cie
w wal ce o na by te od wie lu lat pra wa i o być al bo nie być
ich i Związ ku, jest dla Pa ni cał ko wi cie obo jęt na nie war -
ta uwa gi, chwi li za sta no wie nia o to, co się sta nie z ni mi 
i na szym do rob kiem na dział ce?

Uchwa lo na przez Sejm 8 lip ca 2005 ro ku Usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych cie szy ła się i cie szy na -
dal ol brzy mim po par cie dział kow ców. Za pi sy w niej
za war te w peł ni za bez pie cza ją po trze by dział kow ców, ich
byt na ogro dach, trwa łość Związ ku i tym sa mym spo koj -
ną przy szłość dla mi ło śni ków te go wy po czyn ku w gro nie
naj bliż szej ro dzi ny i przy ja ciół. Wy ko rzy stu jąc dział ki 
i te re ny re kre acyj ne ogro dów za bez pie cza ją wy po czy nek
swój i swo ich ro dzin przez ca łe la to. Tu od po czy wa ją i ba -
wią się sta re i no we po ko le nia Po la ków, któ rym nie jest
obo jęt ne ja kie bę dzie ich ju tro.

Na si przed sta wi cie le na IX Zjeź dzie PZD, któ rych wy -
bra li śmy na Zjaz dach Okrę go wych w ca łej Pol sce, wy ra zi -
li czy tel nie na sze sta no wi sko w wy sła nym do Pa ni „Li ście
otwar tym...” w spra wie na szych po trzeb i ocze ki wań.

Czy Pa ni jest obo jęt ne co my ślą so bie o Pa ni wy bor cy,
dla któ rych nie ma Pa ni chwi li cza su aby od po wie dzieć
na wet pa rę słów w tak waż nej dla nich spra wie. My chce -
my znać Pa ni sta no wi sko w tej spra wie, wie dzieć, na ko -
go gło so wa li śmy i na ko go ma my gło so wać w przy szło ści.
Chce my wie dzieć czy na sza przy szłość pod obec ny mi rzą -
da mi jest bez piecz na.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ja ko naj wyż sza sa mo rząd na wła dza w Ro dzin nym

Ogro dzie Dział ko wym Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze
ROD „Re laks” w Beł cha to wie w imie niu wszyst kich
dział kow ców z ogro du, czu je się zo bo wią za ne do za da nia
Pa ni tych trud nych py tań któ re nie ste ty do ty czą ju tra na -
sze go i na szych ogro dów.

Je ste śmy prze ko na ni, że Pa ni nas jed nak nie za wie dzie
i w spo ko ju roz wa ży zgła sza ne przez nas po stu la ty i swym
au to ry te tem wes prze na sze sta ra nia o sta bi li za cję ży cia na
na szych ogro dach.

Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze ROD „Re laks” 
w Beł cha to wie 

/-/ 67 pod pi sówBeł cha tów, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie „Kon wa lia” w Sie ra dzu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

My, człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców –
użyt kow ni cy dzia łek w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -
wym „Kon wa lia” w Sie ra dzu, uczest ni czą cy w Wal nym
Ze bra niu Spra woz daw czym, po now nie wy ra ża my za nie -
po ko je nie wo bec prób zmia ny Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 08.07.2005 r.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są te re na mi uży tecz no ści
pu blicz nej i słu żą spo łecz no ści lo kal nej, peł niąc tak że
funk cje so cjal ne. Użyt kow ni cy dzia łek to prze waż nie
eme ry ci, ren ci ści i sfe ra bu dże to wa, dla któ rych dział ka
jest czę sto je dy nym miej scem wy po czyn ku i uzu peł nie -

niem do mo we go bu dże tu.
Li kwi da cja Związ ku, a w ślad za tym ogro dów dział ko -

wych w obec nej po sta ci bę dzie nie po we to wa ną stra tą.
My dział kow cy je ste śmy już bar dzo zmę cze ni tą nie -

ustan ną wal ką o ist nie nie związ ku, ogro dów i dzia łek.
Żą da my po sza no wa nia na sze go do rob ku i utrzy ma nia

Usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r. 
w nie zmie nio nej tre ści, gdyż na le ży cie nor mu je ona dzia -
łal ność spo łecz ną lu dzi zrze szo nych w Pol skim Związ ku
Dział kow ców i za pew nia roz wój ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w na szym kra ju. 

Z wy ra za mi sza cun ku 
W imie niu uczest ni ków ze bra nia

Pre zes 
/-/ Ja ni na Szew czyk

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ma ria Kil ja nek

Sie radz, 16 mar ca 2012 r.
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My dział kow cy ROD „Ja rzę bi na” w Ło dzi, ob ra du ją cy
na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 31 mar ca
2012 r., z nie po ko jem i za kło po ta niem ob ser wu je my dzia -
ła nia o cha rak te rze po li tycz nym pro wa dzo nym od kil ku
lat przez po li ty ków, któ rzy z pre me dy ta cją ata ku ją Usta -
wę z dnia 8 lip ca 2005 r., o ROD.

Usta wę tę uchwa lił w 2005ro ku po wni kli wym pro ce sie
le gi sla cyj nym Sejm RP. Sza now na Pa ni Mar sza łek, za -
pew nia my Pa nią, że Usta wa o ROD z 2005 r., jest Usta wą,
na któ rą śro do wi sko pol skich dział kow ców cze ka ło wie -
le lat, z tą usta wą się utoż sa mia my, świad czy o tym 620
tys. pod pi sów w obro nie usta wy. 

Ogro dy dział ko we to zie lo ne płu ca pol skich miast i osie -
dli to oa za spo ko ju dla lu dzi, fau ny i flo ry to miej sce wy -
po czyn ku dla lu dzi po skoń czo nej ak tyw no ści za wo do wej
ich dzie ci i wnu ków, któ rych nie stać na bo ga te ku ror ty,

czy eg zo tycz ne mo rza.
Na sze ogro dy nie jed no krot nie kon ku ru ją z miej ski mi

par ka mi, któ re kosz tu ją wiel kie lo kal ne wła dze, na to miast
my nic nie kosz tu je my ,nam wiel ka po li ty ka w na szych
ogro dach jest nie po trzeb na.

Li czy my na Pa ni wraż li wość i obiek ty wizm, któ re mu
nie jed no krot nie da ła Pa ni wy raz w swej dzia łal no ści na
rzecz spo łe czeń stwa, przed sta wia nie usta wy o ROD ja ko
nie kon sty tu cyj nej przez po li ty ków któ rym ma rzy się cha -
os, to jest jaw ne wy stę po wa nie prze ciw Kon sty tu cji, ufa -
my, że z try bu ny sej mo wej nie bę dzie my in stru owa ni
„gdzie i kie dy siać pie trusz kę”, na to miast do wie my się, że
na le ży ak ty wi zo wać i roz wi jać bez szcze gól nych na kła -
dów fi nan so wych, śro do wi ska lo kal ne, uczyć dzie ci sza -
cun ku dla pra cy i oj czy stej przy ro dy tak jak to ro bi my 
w na szych ogro dach.

Z po wa ża niem

Wal ne Ze bra nie ROD „Ja rzę bi na” w Ło dzi

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Pre zes Za rzą du
/-/ Le cho sław Sro czyń ski

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Bro ni sław Iwa niak

Łódź, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ma rii Ko nop nic kiej w Szcze brze szy nie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu

Wal ne Ze bra nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 
im. Ma rii Ko nop nic kiej w Szcze brze szy nie, wy ra ża swo -
je za nie po ko je nie sy tu acją, ja ka od lat ist nie je wo kół na -
szej or ga ni za cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i pra wa
uchwa lo ne go przez Sejm RP, a szcze gól nie Usta wy z dnia
8 lip ca 2005 ro ku. 

Or ga ni za cja na sza, dział kow cy, Za rzą dy Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych bro nią swo jej Usta wy, zbie ra jąc
pod pi sy /620 000/, pi sząc li sty, pe ty cje, ape le i sta no wi -
ska o po zo sta wie nie na szej usta wy w do tych czas obo wią -
zu ją cym brzmie niu.

W tej spra wie od był się I Kon gres PZD, II Kon gres PZD

i Zjazd Kra jo wy PZD, któ ry skie ro wał do Pa ni Mar sza łek
list otwar ty.

Jak do tych czas nie za ję ła Pa ni Mar sza łek sta no wi ska 
w tej spra wie.

Ocze ku je my na to sta no wi sko i wie rzy my, że bę dzie ono
dla nas tak sa mo przy chyl ne jak list Pa ni Mar sza łek skie -
ro wa ny do Zjaz du PZD.

Pro si my tak że Pa nią Mar sza łek o zmia nę po sła, któ ry
ma re pre zen to wać Sejm przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym.

Nie mo że to być Pan po seł An drzej De ra, któ ry w na szej
spra wie nie bę dzie bez stron ny.

Z po wa ża niem

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Or ga ny Sta tu to we Ogro du
/-/ 2 pod pi sy

Szcze brze szyn, 17 mar ca 2012 r.
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Wal ne Ze bra nie ROD „Na tu ra” w Ostro wie Wiel ko pol -
skim od by te w dniu 25.03.2012 ro ku uchwa li ło sta no wi -
sko w obro nie Usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku.

Dział kow cy z na sze go ogro du są obu rze ni, że I Pre zes
Są du Naj wyż sze go zło żył wnio sek do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go o nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP funk cjo nu ją -
cej obec nie Usta wy o ROD.

Je ste śmy za nie po ko je ni bra kiem re ak cji ze stro ny Pa ni
Mar sza łek na list otwar ty De le ga tów IX Kra jo we go Zjaz -
du Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 16-17 grud nia
2011 ro ku z pod pi sem 413 uczest ni ków.

Dział kow cy ROD „Na tu ra” w licz bie 267 dzia łek zwra -
ca ją się o za an ga żo wa nie Pa ni Mar sza łek w spra wy ro -
dzin dział kow ców ich praw na by tych w prze szło ści, by

nada] funk cjo no wa ła do tych cza so wa Usta wa o ROD.
Wal ne Ze bra nie w imie niu dział kow ców na sze go ogro -

du uwa ża, że użyt kow ni cy dzia łek w Pol sce nie po win ni
żyć w cią głej nie pew no ści funk cjo no wa nia ROD. Ogro dy
dział ko we win ny speł niać swo ją funk cją spo łecz ną tj. spe -
cy ficz ne go spę dza nia cza su wol ne go. Grun ty ROD nie na -
le ży prze zna czać na ce le ko mer cyj ne.

Uwa ża my, że trwa ją ce pra ce w Mi ni ster stwie Trans por -
tu Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej nad no wą Usta wą
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych po win ny być kon -
ty nu owa ne w ze spo łach ro bo czych Mi ni ster stwa i PZD
ce lem wy pra co wa nia sto sow nych roz wią zań. Ocze ku je -
my rze czo we go i po waż ne go trak to wa nia tak du żej czę ści
spo łe czeń stwa dział kow ców i ich praw na by tych.

Po wyż sze sta no wi sko na Wal nym Ze bra niu ROD 
„Na tu ra” po par ło sześć dzie siąt je den dział kow ców 

Wal ne Ze bra nie ROD „Na tu ra” w Ostro wie Wiel ko pol skim

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 

Przew. Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Bog dan Sie rań ski

Przew. Wal ne go Ze bra nia
/-/ Wal de mar Ibron

Ostrów Wlkp., 4 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Hu zar” w Ko strzy nie nad Od rą

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz
War sza wa

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Hu zar”
w Ko strzy nie nad Od rą uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu
Spra woz daw czym wy ra ża ją swo je obu rze nie na po czy na nia
par la men ta rzy stów w spra wie usta wy z 2005 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Pa no wie po sło wie i se na to ro -
wie daj cie nam spo koj nie upra wiać na sze dział ki. Jest ty le
pro ble mów w na szym pięk nym kra ju, któ ry mi po win ni ście
się za jąć i to pil nie, mię dzy in ny mi: eme ry tu ra mi, służ bą
zdro wia, czy też wal ką z bez ro bo ciem.

Z wa szych po czy nań wnio sku je my, że Ro dzin ne Ogro -
dy Dział ko we to te mat za stęp czy. Dział ki w na szym kra -

ju ist nie ją już po nad stu lat, a dział kow cy w ostat nich la -
tach wie lo krot nie wy po wia da li się za obro ną tra dy cji i dal -
sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w sze re gach
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Czy na pew no ma być tak w pań stwie de mo kra tycz nym,
aby spra wy, któ re są nie pod wa żal ne, za pew nio ne kon sty -
tu cją i usta wą pod da wać pró bom za mę tu i nie sta bil no ści?
Dla te go wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw prze ciw ko
pró bom zmia ny obo wią zu ją ce mu po rząd ko wi praw ne mu
za gwa ran to wa ne mu usta wą i kon sty tu cją dla ca łej spo -
łecz no ści dział ko wej w Pol sce.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go

Ko strzyn nad Od rą, 24 mar ca 2012 r.
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Zgro ma dze ni na Ze bra niu Spra woz daw czym Ro dzin ne -
go Ogro du Dział ko we go „Ma ciej ka” w Ustro niu -Her ma -
ni cach w dniu 31.03.2012 r., zo sta li śmy za po zna ni przez
Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców – Pa na Je rze go Le śnia ka z ak tu al ną sy -
tu acją wo kół Związ ku.

Uwa ża my, że Usta wa z 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych jest do bra i speł nia po zy tyw ną ro -
lę w za kre sie funk cjo no wa nia ogro dów. Przez ca ły, pra -
wie sied mio let ni okres jej obo wią zy wa nia, przy czy nia ła
się do umoc nie nia ru chu dział ko we go oraz je go sys te ma -
tycz ne go roz wo ju, da jąc jed no cze śnie dział kow com i ich
ro dzi nom wie le ra do ści z użyt ko wa nia dział ki ro dzin nej.

Pra gnie my jed no cze śnie pod kre ślić, że Usta wa o Ro -

dzin nych Ogro dach Dział ko wych zo sta ła uchwa lo na przy
za cho wa niu ca łej pro ce du ry le gi sla cyj nej. Każ dy jej za -
pis zo stał do głęb nie prze ana li zo wa ny przez od po wied nie
ko mi sje i Biu ro Le gi sla cyj ne Sej mu RP, dla te go też dzi wi
fakt, iż obec nie jest kwe stio no wa na, ja ko nie zgod na 
z Kon sty tu cją. Pod pi sy ze bra ne w obro nie Usta wy o ROD
(po nad 620 tys.) świad czą o ogrom nym zna cze niu dla ca -
łe go spo łe czeń stwa oraz wy ra ża ją wo lę po zo sta wie nia 
w do tych cza so wej for mie.

Wo bec po wyż sze go zwra ca my się z uprzej mą proś bą do
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o wy co fa nie wnio sku z TK.

Po nad to pro si my Pa nią Mar sza łek Sej mu o za ję cie sta -
no wi ska wo bec licz nych wy stą pień Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz użyt kow ni ków dzia łek ro dzin nych.

/-/ 33 pod pi sy

Wal ne Ze bra nie ROD „Ma ciej ka” w Ustro niu

STANOWISKO
ROD „Ma ciej ka” w Ustro niu 

w spra wie obro ny Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Ustroń -Her ma ni ce, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Na dzie ja” w Byd gosz czy

Sejm RP
Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Na -

dzie ja” w Byd gosz czy w oba wie przed nie ko rzyst nym dla
wszyst kich pol skich dział kow ców roz wo jem sy tu acji, wy -
ni ka ją cej z nie p[od ję cia roz mów z przed sta wi cie la mi or -
ga ni za cji użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych – z Pol skim Związ kiem Dział kow ców 
– w spra wie przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce pro si o przy chyl ność i z za ufa niem zwra ca ją się
do Pa ni Mar sza łek o udzie le nie nam wy ja śnie nia w spra -
wie ak tu al ne go sta nu prac i pro jek tów zło żo nych do Sej -
mu Rze czy po spo li tej w spra wie ogro dów dział ko wych.

Pol scy dział kow cy ob da rzy li Pa nią Mar sza łek ogrom -
nym za ufa niem, w związ ku z Li stem prze sła nym przez
Pa nią do uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du PZD wy ra ża -

ją cym sło wa sym pa tii i uzna nia dla ru chu ogro do we go.
Bar dzo li czy my na wspar cie ze stro ny Pa ni Mar sza łek 
w na szej spra wie. Na dzie je na za cho wa nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych po kła da my wła śnie 
w przy chyl no ści wo bec idei ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w na szym kra ju, któ ra spraw dza się w po nad 
100-let niej hi sto rii pol skich ogro dów.

Ocze ku je my jed no cze śnie re ak cji na List Otwar ty wy -
sto so wa ny pod ad re sem Pa ni Mar sza łek przez uczest ni -
ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD. Ocze ku je my
na ja sną i jed no znacz ną od po wiedź, po twier dza ją cą, że za
sło wa mi, któ re sta ły się dla nas – dział kow ców, sło wa mi
na dziei na za in te re so wa nie się na szą sy tu acją, na dej dą
czy ny świad czą ce, że nie by ły to sło wa rzu ca ne na wiatr.

Z po zdro wie nia mi i wy ra za mi sza cun ku 

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go 
/-/ 69 pod pi sów

Byd goszcz, 26 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Wal ne Ze bra nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

„Wy po czy nek” w Wał czu wy ra ża zde cy do wa ny pro test
prze ciw ko pró bom zmian w za pi sach usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pro po no wa ne zmia ny ist nie ją cych po sta no wień usta wy
to na szym zda niem pró ba ma ni pu lo wa nia wie lo let nim do -
rob kiem, lu dzi cięż kiej pra cy, ren ci stów i eme ry tów, w in -
te re sie sil niej szych grup na ci sku.

Usta wa obec na jest do bra, zna my do kład nie jej po sta -
no wie nia, zna my pro po no wa ne zmia ny, NIBY nie zgod -
ne z Kon sty tu cją, nie chce my tych zmian i ich nie ak cep-
tu je my.

Sza now na Pa ni Mar sza łek, ROD „Wy po czy nek” 
w Wał czu li czy 1147 dział kow ców, pro si my roz to czyć nad
na mi opie kę, nie po zwo lić na ode bra nie, ogra ni cze nie czy
umniej sze nie na szych moż li wo ści go spo da ro wa nia na
dzia łecz kach, na szych ma łych oj czy znach. Pro szę zwró cić
uwa gę, że dział ka w więk szo ści jest na szym dru gim do -
mem, ra do ścią i zdro wiem.

To przez pra cę, za an ga żo wa nie i emo cje ja kie wkła da -
my w ka wa łek na szej zie mi upra wia nej, piesz czo nej, chu -
cha nie i dmu cha nie na mar chew kę, ce bul kę nie ma nas 
w ko lej ce do le ka rza czy w szpi ta lach.

Czy Wy, na si wy brań cy Na ro du, po tra fi cie spoj rzeć na
ten pro blem z na szej per spek ty wy, z na szej grząd ki, ra bat -

ki, krze wu i drzew ka owo co we go.
Co do zgod no ści pra wa z Kon sty tu cją to bez ura zy, zna -

my z prze szło ści tej da le kiej i tej naj bliż szej, że opi nie
praw ne wie lo krot nie są do sto so wa ne do po trzeb al bo fe -
ro wa ne nie z tej per spek ty wy.

Stad wła śnie uwa ża jąc, że usta wa z 8 lip ca 2005 roku 
w wy ni ku wie lo let nich prac le gi sla cyj nych speł nia wszyst -
kie stan dar dy pra wa i na sze ocze ki wa nia, bę dzie my jej
bro nić jak nie pod le gło ści.

Pew nie nie je ste śmy w sta nie, a mo że zbyt dum ni, aby
iść pod Sejm i pa lić opo ny al bo mio tać ka mie nia mi, dla -
te go pro si my Pa nią Mar sza łek o po moc, co ma my zro bić,
co mo że my zro bić, ja kie są praw ne moż li wo ści utrzy ma -
nia tej usta wy w nie zmie nio nym sta nie, bez po gor sze nia
sta tu su dział kow ców.

Dla przy po mnie nia, z sza cun ku nie kie ru je my te go do
Pa ni Mar sza łek, ale wie lu de cy den tom się to przy da, Na -
ród to my je ste śmy – 1147 człon ków, dział ko wi czów
ROD „Wy po czy nek” w Wał czu, po nad mi lion dział ko wi -
czów w kra ju, z ro dzi na mi na szy mi to ...?

Wy ra ża jąc sza cu nek dla Pa ni Mar sza łek i jej pra cy, do -
ma ga my się sza cun ku dla nas, na szych po trzeb i ocze ki -
wań. Chce my tyl ko spo ko ju a nie cią głej woj ny pod jaz -
do wej wo kół na szej Usta wy, któ rą tak wie lu po pie ra, a tak
nie wie lu pra gnie ją zmie nić dla swo ich in te re sów go spo -
dar czych lub po li tycz nych.

Z usza no wa niem
Za człon ków uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 

Pre zes
/-/ Ma rek Bo row ski

Wal ne Ze bra nie ROD „Wy po czy nek” w Wał czu

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Wałcz, 30 mar ca 2012 r.

Dział kow cy ROD „ŚFUP” w Świd ni cy, zwra ca ją się 
z Ape lem do Mar szał ka Sej mu RP oraz Pa na Pre mie ra
Rzą du RP o po zo sta wie nie na szej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych do tych cza so wym brzmie niu. Usta -
wa ta w peł ni spraw dzi ła się w ży ciu. Jest do bra i zgod na
z ocze ki wa niem dział kow ców Pol ski. Gwa ran tu je wol -
ność zrze sza nia się każ de mu, kto chce uczest ni czyć w ży -
ciu dział ko wym i nie go dzi my się na ogra ni cza nie sa mo-

rząd no ści i sa mo dziel no ści.
Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, w po stę po wa niu

wy biór czym pra wa, po raz pierw szy w hi sto rii pod wa ża
pra wo do wła sno ści dział kow ca do urzą dzeń i na sa dzeń
na dział ce, do wy po czyn ku, re kre acji i re ha bi li ta cji oraz
do roz wo ju ogro dów dział ko wych. 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, bez ro bot nych, mło de

Wal ne Ze bra nie ROD „ŚFUP” w Świd ni cy

UCHWAŁA
Wal ne go ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „ŚFUP” w Świd ni cy 

w obro nie USTAWY PZD



61

ro dzi ny, któ rzy wła sny mi rę ka mi i na wła sny koszt wy -
two rzy li skrom ny do by tek, aby go prze ka zać in nym za
bez cen, któ rzy na wła sny koszt utrzy mu ją ty sią ce hek ta -
rów te re nów zie lo nych, dla któ rych dział ka jest te re nem
re ha bi li ta cji w po de szłym wie ku, a wła dza nam jej nie za -
pew nia, bo dział ka jest mo to rem na sze go ży cia. Nie wy -
cią ga my rę ki o po moc i jał muż nę, do Pań stwa, ale ta
po moc w utrzy ma niu ROD, na le ży się nam od pań stwa, za

na szą pra cę na rzecz kra ju. Pod kre śla my do bit nie, że pra -
wo i je go in sty tu cje ma ją słu żyć spo łe czeń stwu i każ de mu
oby wa te lo wi. Na pew no my dział kow cy, za słu ży li śmy so -
bie na to na szą pra cą. Cwa nia cy po li tycz ni i in ni nie go -
dziw cy, rę ce precz od Ogro dów dział ko wych. Dział kow cy
ROD w Świd ni cy Ape lu ją – po zo staw cie nasz Zwią zek,
na sze ogro dy oraz na szą usta wę w do tych cza so wym
kształ cie. To co do bre niech słu ży lu dziom.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Jó zef Ku biak

Wal ne Ze bra nie ROD „Dzi ka Ró ża” w Go sty niu

APEL
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Dzi ka Ró ża” w Go sty niu

z dnia 23.03.2012 r.

Świd ni ca, 30 mar ca 2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy z ROD „Dzi ka Ró ża” w Go sty niu, bio rą cy

udział w dzi siej szym Wal nym Ze bra niu Spra woz daw -
czym, zwra ca ją się z proś bą o spo tka nie z przed sta wi cie -
la mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w ce lu za po zna nia
się z ak tu al ną sy tu acją w naj więk szej or ga ni za cji po za rzą -
do wej. Naj bar dziej nie po koi nas mo ment, w któ rym mo -

gło by dojść do ode bra nia te re nów, na któ rych znaj du ją się
na sze Ogro dy, prze zna cza jąc je pod in ne ce le, a w szcze -
gól no ści ko mer cyj ne.

Je ste śmy prze ko na ni, że Pa ni Mar sza łek bę dzie współ de -
cy do wać o lo sie dział kow ców i ich Związ ku i nada od po -
wied ni kie ru nek uwzględ nia jąc dal szy roz wój ogrod nic twa
dział ko we go dla obec nych i przy szłych po ko leń.

Z po wa ża niem
W imie niu dział kow ców oraz wła snym

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

Pre zes
/-/ Ire ne usz Elie ger

Wal ne Ze bra nie ROD „Nad Nie lbą” w Wą grow cu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Nad

Nie lbą” w Wą grow cu ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym w dniu 31 mar ca 2012 ro ku kie ru ją do Pa -
ni Mar sza łek na stę pu ją ce py ta nia:

– dla cze go Pa ni Mar sza łek nie od po wia da nam dział -
kow com na skie ro wa ny do Pa ni w dniu 16 grud nia 2011
ro ku List przez De le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, któ rzy w na szym imie niu pro -
si li Pa nią o po moc i wspar cie w spra wie na szych –
dział kow ców praw do dział ki, do na szej wła sno ści znaj du -
ją cej się na dział ce, któ re w wy ni ku dzia łań róż nych or ga -
nów na sze go Pań stwa a głów nie I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go są za gro żo ne;

– dla cze go Pa ni Mar sza łek nie wspie ra nas w na szych

dzia ła niach w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 2005 ro ku, któ ra gwa ran tu je nam bez piecz -
ne użyt ko wa nie na szych dzia łek. De le ga ci pro si li tyl ko 
o wspar cie gdyż usta wa o ogro dach z 2005 ro ku jest cią -
gle pod wa ża na bez po da wa nia po waż nych ar gu men tów.
My dział kow cy wie my, że cho dzi o grun ty, któ re zaj mu ją
ogro dy. Sta ły się one w wie lu mia stach bar dzo cen ne i dla -
te go róż ny mi spo so ba mi dą ży się do zmia ny na szej usta -
wy, aby szyb ko uzy skać do nich do stęp i za mie nić je na
cen tra han dlo we. My ta kich me tod po zba wia nia nas na -
szych dzia łek nie ak cep tu je my. To my do pro wa dzi li śmy
grun ty pod ogro da mi do pew nej kul tu ry, my te te re ny zie -
le ni w mia stach utrzy mu je my wła sna pra cą. Te re ny te słu -
żą nie tyl ko nam i na szym ro dzi nom, ale spo łecz no ści
lo kal nej.
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Pa ni Mar sza łek!
Dla te go dział kow cy cze ka ją na Pa ni sta no wi sko, gdyż

nie na le ży my do gru py osób za moż nych. Dla nas dział ka
jest waż na, na niej wy po czy wa my i z niej uzu peł nia my
bu dże ty do mo we. Bez usta wy utra ci my na sze dział ki 

i pra wo do wszyst ko co na nich po sia da my. Usta wa dla
nas dział kow ców jest naj waż niej szym ak tem praw nym 
i bę dzie my ją bro nić przed ja ki mi kol wiek zmia na mi.

Cze ka my cier pli wie na głos Pa ni Mar sza łek w na szych
spra wach.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/Wą gro wiec, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ja ku ba Wa gi w Łom ży

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Dział kow cy ROD im. Ja ku ba Wa gi w Łom ży, ze bra ni
na swo im Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 
24 mar ca 2014 r., wy ra ża ją za nie po ko je nie bra kiem re ak -
cji na list otwar ty skie ro wa ny do Pa ni przez uczest ni ków
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ ry od był się w dniach 16-17 grud nia
ubie głe go ro ku.

List ten wska zy wał na istot ny dla na sze go śro do wi ska
pro blem by tu ogrod nic twa dział ko we go, za gro żo ne go
przez za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy

o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. Zwra cał też uwa gę na ła ma -
nie praw oby wa tel skich, mó wił o nie po ko ju dział kow ców,
o za gro że niu roz wo ju ru chu dział ko we go, ma ją ce go już
115-let nią tra dy cję.

Pra gnie my ufać, że Pa ni Mar sza łek po dzie la na sze ra cje
i wes prze zgła sza ne po stu la ty ini cju jąc dia log z Kra jo wą
Ra dą PZD, re pre zen tu ją cą ca ły nasz ruch, aby le piej po -
znać na sze sta no wi sko, ocze ki wa nia i wy obra że nia do ty -
czą ce roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go.

Z wy ra za mi sza cun ku 

W imie niu 574 człon ków ogro du uczest nik IX 
Kra jo we go Zjaz du

/-/ Sta ni sław Sie nic ki
Łom ża, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Che mik” w Dar ło wie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Che -

mik” w Ko ścia nie uczest ni czą cy w do rocz nym ze bra niu
spo łecz no ści ogro do wej zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek 
z proś bą o od po wiedź na nur tu ją ce nas dział kow ców py -
ta nia zwią za ne z na szą tro ską o dal sze lo sy ogro dów dział -
ko wych w Pol sce.

Wy ra ża my prze ko na nie i za pew ne Pa ni Mar sza łek po -
dob nie my śli, że my dział kow cy je ste śmy czę ścią spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go i tak win ni śmy być po strze ga ni
przez re pre zen tan tów na sze go na ro du. Dla te go też ocze -
ku je my od tych, któ rzy z wo li oby wa te li na sze go kra ju
peł nią naj wyż sze funk cje w sys te mie wła dzy oraz in spi ru -
ją do po dej mo wa nia i roz wią zy wa nia spraw, któ re wy cho -

dzą na prze ciw ocze ki wa niom lu dzi za spo ka ja jąc ich po -
trze by. De mo kra tycz ny sys tem funk cjo no wa nia pań stwa
jest tak zbu do wa ny, aby ci, któ rzy sto ją naj wy żej w hie rar -
chii rzą dzą cych mo gli prze ka zy wać in for ma cje sto ją cym
ni żej, ale sta no wią cym waż ną część spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go. My dział kow cy je ste śmy nie mi le za sko cze -
ni tym, że po mi mo ogrom nej ilo ści li stów, pism, ape li 
i sta no wisk prze sy ła nych do Urzę du Mar szał ka Sej mu RP
nie za uwa ży li śmy żad nej re ak cji. Ocze ki wa li by śmy za -
pro sze nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców i wy słu cha -
nia na szych ra cji. Uwa ża my, że przed ło że nie za sad ni czych
pro ble mów ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce przy czy -
ni ło by się do po zna nia na szych ra cji, któ re win ny po słu -
żyć Wy so kie mu Sej mo wi RP do pod ję cia istot nych
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de cy zji uwzględ nia ją cych ocze ki wa nia dział kow ców 
w kon tek ście pi sma I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie nie zgod no ści Usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych dn. 8 lip ca 2005 r.
z kon sty tu cją RP.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Zda je my so bie spra wę z te go, iż po wy ro ku TK spra wa ta

znaj dzie się w Wy so kim Sej mie i to Pa ni, ja ko naj waż -
niej sza Oso ba w tej ka den cji Sej mu bę dzie współ de cy do -
wać o osta tecz nym kształ cie Usta wy tak waż nej dla dział-
kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku i uzna nia Dział kow ców –
uczest ni ków ze bra nia

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ Sta ni sław Grześ ko wiak

Pre zes
/-/ Kry sty na Lul ka

Ko ścian, 29 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Olsz ty nie

Sza now na Pa ni Mar sza łek 
Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej

W imie niu ze bra nych na Wal nym Ze bra niu dział kow -
ców, Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Mi ko -
ła ja Ko per ni ka w Olsz ty nie zwra ca się do Pa ni Mar sza łek
z usil ną proś bą o pod ję cie i uru cho mie nie ta kich dzia łań
na sze go Sej mu, któ re na trwa le po zwo lą za pi sać uchwa -
lo ną przez Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej Usta wę o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Swo je peł ne po par cie dla na szej Usta wy dział kow cy
wy ra zi li zbie ra jąc 230 000 pod pi sów po par cia, a bro niąc
jej za pi sów przed prze ciw ni ka mi – ze bra li po nad 620 000
pod pi sów, co naj le piej do wo dzi jej zna cze nia dla ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Na war tość za pi sów usta wy o ROD po wo łu ją się dział -
kow cy w Eu ro pie, a tym cza sem de po zy ta riu sze naj wyż -
szych pol skich or ga nów pań stwo wych usi łu ją zni we czyć
ten do brze słu żą cy ro dzi nom dział ko wym do ku ment, wy -
pra co wa ny w Sej mie przy sze ro kim współ udzia le sa mo -
rzą du dział kow ców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Tak du żo mó wi się w na szym kra ju o eko lo gii, a tak

rzad ko za uwa ża eko lo gicz ną i proz dro wot ną ro lę ogro -
dów dział ko wych. Brak zro zu mie nia tej ro li to brak prze -
wi dy wa nia na stępstw, ta kich jak po stę pu ją ca de gra da cja

śro do wi ska, czy za nik pięk nych wię zi mię dzy ludz kich.
Do ty czy to przede wszyst kim lu dzi star szych, sa mot nych,
dla któ rych ten ma ły skra wek zie mi – ja kim jest dział ka 
– sta no wi nie kie dy je dy ną moż li wość wspól ne go spę dze -
nia cza su, czy po dzie le nia się ży cio wy mi pro ble ma mi. Nie
jest to też ob ce mło dym ro dzi nom na do rob ku, zwłasz cza
w do bie po stę pu ją ce go kry zy su eko no micz ne go.

Je ste śmy prze ko na ni, że Pa ni Mar sza łek, ja ko le karz,
do strze że w peł ni war to ści tkwią ce w tych zie lo nych po -
let kach, zie lo nych płu cach miast, że te war to ści znaj dą
uzna nie po trze bę ich utrzy ma nia na te raz i na przy szłość.

Ta ki spo sób po strze ga nia po trze by utrzy ma nia ogrod -
nic twa dział ko we go i je go war to ści za wie ra list Pa ni
Kanc lerz An ge li Mer kel do dział kow ców nie miec kich.
Po dob nie wi dzi spra wy ogrod nic twa dział ko we go Ksią żę
Ka rol, któ ry jest ofi cjal nym pa tro nem bry tyj skich dział -
kow ców.

Ży wi my na dzie ję, że po dob nym uzna niem i przy jaź nią
Pa ni Mar sza łek mo gą się cie szyć pol scy dział kow cy, co
wy ra zić się mo że po mo cą i wspar ciem dla dzia łań wszyst -
kich dział kow ców o za cho wa nie uchwa lo nej przez Sejm
Usta wy o ROD, o za cho wa nie na szej or ga ni za cji sa mo -
rzą do wej – Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z -ca Pre ze sa
/-/ Sta ni sław Wal czak

Pre zes Za rzą du
/-/ Cze sław La skow ski

Olsz tyn, 24 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu Ro dzin -

ne go Ogro du Dział ko we go „Hia cynt” we Wro cła wiu
zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek o wspar cie na szych dzia -
łań w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 1ip ca  2005 r.

Je ste śmy za nie po ko je ni dzia ła nia mi, ja kie nie ustan nie
są pro wa dzo ne prze ciw ko dział kow com, ogro dom 
i Związ ko wi. Nie po tra fi my zro zu mieć lu dzi, któ rzy swo -
imi de cy zja mi dą żą krok po kro ku do li kwi da cji na szych
dzia łek, któ re od lat słu żą na szym wie lo po ko le nio wym ro -
dzi nom, ja ko miej sce wy po czyn ku, są wspar ciem dla
uboż szych, ma ją wpływ na zdro wie, po zwa la ją eme ry tom
i ren ci stom na kon takt z ludź mi i przy ro dą.

Nasz Ogród po dob nie jak wie le in nych w Pol sce nie
prze szka dza w roz wo ju Na sze go Mia sta i wspie ra in we -
sty cje słu żą ce ogó ło wi miesz kań ców go dząc się na czę -
ścio wą li kwi da cję. Dla te go też nie mo że my się zgo dzić na

cał ko wi tą li kwi da cję i od cię cie nas od świe że go po wie -
trza i zie le ni. Wie lu z nas nie wy obra ża so bie ży cia bez
dział ki, a nie jed nych ruch ja ki to wa rzy szy upra wie zie mi
trzy ma przy ży ciu. W/w usta wa jest gwa ran tem na szych
praw, a prze pi sy w niej za war te sto ją na stra ży spo łecz nie
dzia ła ją cej i sa mo fi nan su ją cej się or ga ni za cji spo łecz nej.
Nie chce my żad nych zmian a w szcze gól no ści ta kich, któ -
re nas bę dą krzyw dzić.

Przed sta wia jąc po wyż sze pra gnie my prze ko nać Pa nią
Mar sza łek o wy co fa nie Opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu
RP prze sła nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty czą cej
wnio sków I Pre ze sa SN. Ocze ku je my wspar cia i zro zu -
mie nia dla tak wiel kiej gru py osób ja ką sta no wią dział -
kow cy. Je ste śmy prze ko na ni, że usły szy Pa ni Mar sza łek
głos czło wie ka, zwy kłe go oby wa te la i prze ciw sta wi się
wszel kim pró bom zmian usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych pro wa dzo nych na róż nych fron tach ży cia po -
li tycz ne go i elit rzą dzą cych.

Z po wa ża niem 

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 28 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Hia cynt” we Wro cła wiu

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Ur szu la Piszcz

Wal ne Ze bra nie ROD im. Zjed no cze nie w Dar ło wie

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Kon fe ren cji De le ga tów ROD im. Zjed no cze nie w Dar ło wie

z dnia 3.04.2012 r.
w obro nie Usta wy o ROD z 8 lip ca 2012 r.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia /Kon fe ren cja De le ga tów/
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Zjed no cze nie 
w Dar ło wie zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o po sza no -
wa nie i obro nę praw pol skich dział kow ców za pi sa nych 
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz wy -
ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw wszel kim pró bom zmian
w usta wie o ROD, wnie sio nych przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go RP do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP. Obec na
usta wa pod każ dym wzglę dem gwa ran tu je roz wój ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce jest zgod na z Kon sty -
tu cją RP. Zwra ca my się do naj wyż szych or ga nów na sze -

go pań stwa, aby głos pol skich dział kow ców zo stał wy słu -
cha ny, a przed mio to wy wnio sek wy co fa ny z Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go RP.

Z ca łym sza cun kiem chcie li by śmy po in for mo wać Pa ni
Mar sza łek, że je ste śmy za nie po ko je ni tak dłu gim za sto -
jem w po dej mo wa niu de cy zji w spra wie Polskiego
Związku Działkowców na szcze blu władz cen tral nych 
i Są du Naj wyż sze go.

W związ ku z po wyż szym, pro si my i ape lu je my o po zo -
sta wie nie bez zmian na szej usta wy, któ ra po zwa la nam na
spo koj ne i bez piecz ne upra wia nie na szych dzia łek.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Te re sa Bie niasz

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ Jo an na Żak

Dar ło wo, 3 kwiet nia 2012 r.



65

My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go imie -
nia Mi ko ła ja Re ja w Gdy ni, ze bra ni na Wal nym Ze bra niu
Człon ków, zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z proś bą 
o wspar cie pol skich dział kow ców w spra wie za cho wa nia
na szych praw za war tych w obo wią zu ją cej Usta wie o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 ro ku.

Za skar że nie na szej usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go sta wia pod zna kiem za py ta nia przy szłość Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców.

Uchwa lo na Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych od po cząt ku cie szy się wiel kim uzna niem wśród
dział kow ców. Za pi sy za war te w Usta wie po zwa la ją nam
na spo koj ne upra wia nie na szych dzia łek. Po dej mo wa ne
pró by ogra ni cze nia praw dział kow ców w ko lej nych la tach
pro wa dzą do znisz cze nia na sze go ru chu związ ko we go.
Na sze ogro dy przy no szą wie le ko rzy ści, nie tyl ko ma te -
rial nych, są to te re ny zie lo ne oraz płu ca dla mia sta, miej -

sca in te gra cji ro dzin, do bry me cha nizm po mo cy so cjal nej
dla bied nych i bez ro bot nych, to cza sem je dy ny moż li wy
wy po czy nek na ło nie na tu ry dla dzie ci z bied nych ro dzin,
ja ki mi są ro dzi ny dział kow ców.

Na sza Usta wa „o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
zo sta ła opar ta na ta kich war to ściach jak; czło wiek, ro dzi -
na, pra ca i mi łość do zie mi.

Zwra ca my się z proś bą do Pa ni Mar sza łek, o wy bór po -
słów skie ro wa nych do prac nad na szą usta wą o bar dziej
zróż ni co wa nych po glą dach, któ rzy obiek tyw nie bę dą re -
pre zen to wać po glą dy dział kow ców w po stę po wa niu przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Jest nas 1386 człon ków zwy czaj nych zrze szo nych w na -
szym ogro dzie i wraz z na szy mi ro dzi na mi zwra ca my się
z ape lem o do ło że nie sta rań i wspar cie swym au to ry te tem
w spra wie ochro ny na szych praw na by tych oraz wzię cie
pod uwa gę na szej wo li – utrzy ma nia ru chu związ ko we go
na do tych cza so wych za sa dach. 

Wal ne Ze bra nie ROD im. Mi ko ła ja Re ja w Gdy ni

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia człon ków ROD im. M. Re ja w Gdy ni

w spra wie obro ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ Kry stian Ma kow ski

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ta de usz Sa kow ski

Gdy nia, 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Związ ko wiec” w Miast ku

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców ro dzin ne go ogro du dział ko we -

go „Związ ko wiec” w Miast ku ze bra nych na co rocz nym
Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym zwra ca my się do Pa -
ni Mar sza łek z proś bą o umoż li wie nie na szym praw nym
re pre zen tan tom udzia łu w dys ku sji na te mat na szej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Li czy my na to,
że to dział kow cy wie lo let ni użyt kow ni cy dzia łek w ro -
dzin nym ogro dzie dział ko wym bę dą mie li głos wio dą cy 
w tej dys ku sji. Swo im wy stą pie niem nie chce my osią gnąć
ja kie go kol wiek ce lu po li tycz ne go chce my w spo ko ju
upra wiać dział ki i wy po czy wać na nich. Chcie li by śmy,

aby jak naj rza dziej, a naj le piej wca le nie do cie ra ły do nas
in for ma cje o dzia ła niach zmie rza ją cych do po gor sze nia
na szej sy tu acji po przez zmia nę sta tu su praw ne go ogro dów
dział ko wych.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Li czy my na to, że tym ra zem Sejm pod Pa ni kie row nic -

twem uwzględ ni głos za in te re so wa nych i ewen tu al ne swo -
je de cy zje bę dzie opie rał o prze wi dy wa ne skut ki a nie tak
jak to jest czę sto do tej po ry, że skut ki przy ję cia ustaw są
ana li zo wa ne i oce nia ne po ich uchwa le niu.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Miast ko, 28 kwiet nia 2012 r.
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Człon ko wie ROD „Che mik” w Bo le sław cu ze bra ni na
Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym sta now czo pro te stu -
ją prze ciw ko uchy le niu usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Usta wa ta jest jed ną z naj lep szych w Eu ro pie, któ ra

chro ni pra wa Dział kow ców. Uchy le nie tej usta wy pro wa -
dzi do li kwi da cji Kra jo wej Ra dy PZD i Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych dla mi lio na ro dzin.

Sta now czo sprze ci wia my się wszel kim ma ni pu la cjom
w spra wie uchy le nia tej usta wy.

Wal ne Ze bra nie ROD „Che mik” w Bo le sław cu

PROTEST

APEL

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Pre zes
/-/ 

Bo le sła wiec, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ju trzen ka” w Bo gu szo wie Gor cach

Sejm RP 
War sza wa

Sza now na Pa ni Mar sza łek! 
Wal ne ze bra nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ju -

trzen ka” w Bo gu szo wie Gor cach zwra ca się do Pa ni Mar -
sza łek w spra wie obro ny pol skich dział kow ców i po zo sta -
wie nia w spo ko ju Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z 2005 ro ku, któ rą I Pre zes Są du naj wyż sze go za -
skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Ża den zwy kły dział ko wiec nie wi dzi sen su i po trze by
wpro wa dze nia zmian i uchy le nia Usta wy, któ ra do sta tecz -
nie za pew nia pra wa i za cho wu je przy wi le je użyt kow ni -
ków dzia łek. Na szym zda niem wszel kie zmia ny w prze -
pi sach pra wa win ny zmie rzać do po lep sze nia ist nie ją ce -
go sta nu rze czy, a uchy le nie Usta wy o ROD i funk cjo no -
wa nie ogro dów na pod sta wie ustaw o sto wa rzy sze niach
lub go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi spo wo du je je dy nie za -
męt, nie opi sa ny cha os w ogro dach i w dal szej ko lej no ści
nie unik nio ną li kwi da cję ogrod nic twa dział ko we go.

Wszel kie zmia ny, w tym znie sie nie tzw. „mo no po lu”
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, to nic in ne go, jak do -
pro wa dze nie w efek cie do upad ku na szych ogro dów.

My, dział kow cy je ste śmy za do wo le ni, że ogro dy ist nie -
ją w ta kiej po sta ci i ma my moż li wo ści go spo da ro wa nia
na dział kach i ad mi ni stro wa nia ogro da mi, tak jak to jest
obec nie.

A jesz cze ka że się nam wie rzyć – wma wia jąc nam – jak
to bę dzie wspa nia le, gdy dział ki bę dą za rzą dza ne przez
kil ka or ga ni za cji – w jed nym tyl ko ogro dzie!

Pra gnie my po in for mo wać Pa nią Mar sza łek, że w na -
szym krót kim pi śmie wy ra ża my zda nie wszyst kich na -
szych dział kow ców i ich ro dzin.

Li cząc na do brą wo lę Pa ni Mar sza łek i Pa nów Po słów,
Wa szą przy chyl ność dla dział kow ców i ogro dów, pro si -
my o nie do pusz cze nie do wpro wa dze nia no wej usta wy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

/-/ 7 pod pi sów
Bo gu szów Gor ce, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ja na Ka zi mie rza w Gło gów ku

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ja na

Ka zi mie rza w Gło gów ku uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra -
niu Człon ków w dniu 25 mar ca 2012 r. kie ru je my na szą
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ser decz ną proś bę do Pa ni Mar sza łek by swo im au to ry te -
tem wspar ła wiel ką ro dzi nę dział kow ców o za cho wa nie
na szych ogro dów i praw za war tych w usta wie o ROD. Na -
sza usta wa w obec nym kształ cie obo wią zu je od 2005 ro -
ku i jest po kło siem i do rob kiem na szych do świad czeń 
z prze szło ści. Na pierw szym w hi sto rii Kon gre sie PZD
od by tym la tem 2009 ro ku w ogrom nej licz bie re pre zen to -
wa nie człon ko wie ROD z człon ka mi wszyst kich opcji po -
li tycz nych/po za PiS/ wszy scy po par li ist nie nie tej usta wy
i trwa ły sens jej by tu. Za owo co wa ło to zde cy do wa nym
od rzu ce niem w pierw szym czy ta niu pro jek tu usta wy PiS
przez Sejm RP zmie rza ją ce go w prak ty ce do li kwi da cji
na sze go mi lio no we go związ ku, je go struk tur i na cjo na li -
za cji ma jąt ku bez od szko do wań. Wów czas mie li śmy na -
dzie ję, że wresz cie na stą pi spo kój i sta bi li za cja dla
na sze go związ ku i je go struk tur. Nie ste ty na sze na dzie je
oka za ły się złud ne, otóż I Pre zes Są du Naj wyż sze go po -
pie ra ny przez Po li ty ków /wia do mych opcji/ od rzu cił
wnio sek, któ ry my od czy tu je my ja ko ko lej ny atak na nasz
Zwią zek i człon ków. Uza sad nie nie te go wnio sku jed no -
znacz nie świad czy o tym, że spo rzą dzo no go nie zna jąc
re aliów obo wią zu ją cych i pa nu ją cych w ogro dach dział -
ko wych jak rów nież praw dzi wych bo lącz kach na szych
dział ko wi czów. Zno wu oka za ło się, że wła dza tym ra zem
są dow ni cza wie le piej niż jej oby wa te le co dla nich jest
naj lep sze i waż niej sze. Ko lej na fa la na szych ape li i pro te -
stów spo wo do wa ła, że na stą pił swo isty zło śli wy od wet na
dział kow cach, któ rzy ośmie li li się mieć swo je zda nie od -
mien ne niż wła dza. Wszy scy dział kow cy je ste śmy głę bo -
ko prze ko na ni, że ten i wcze śniej szy wnio sek był cał ko-
wi cie nie prze my śla ny, tak jak sa ma ini cja ty wa jest bez -

myśl na i w ogó le nie za sad na.
Sza now na Pa ni Mar sza łek na sze ogro dy to nie tyl ko

dział ki na któ rych użyt kow ni cy upra wia ją swo je po let ka,
to te re ny zie lo ne w mia stach ,miej sca in te gra cji, spo ko ju
ro dzin ne go i ca łych spo łecz no ści lo kal nych. Ogro dy są
do sko na łym me cha ni zmem po mo cy so cjal nej dla naj -
uboż szych. Dział ka to spo sób na ży cie, a jej upra wa to jed -
na z nie licz nych form ak tyw no ści fi zycz nej kil ku mi -
lio nów zwy kle star szych wie kiem oby wa te li Pol ski.

Sza now na Pa ni Mar sza łek ja ko le karz po wszech nie sza -
no wa na Wie zaś naj le piej, że sa me ko rzy ści spo łecz ne pły -
ną ce z ak tyw no ści tak du żej gru py osób sta no wią war tość
uza sad nia ją cą wspar cie i szcze gól ną ochro nę ogrod nic twa
dział ko we go ze stro ny Pań stwa. Sza now na Pa ni Mar sza -
łek pro si my o wy słu cha nie gło sów na szych dział kow ców,
ja ko osa mot nio nych ko wa li swe go lo su w ogro dzie Po -
wsta łe go z po łą cze nia trzech ma łych ogród ków dział ko -
wych je den z te re nu za le wo we go /na od no dze rze ki
Oso bło gi/. Ma my licz ne ro dzi ny, Gmi na na sza ty po wo
rol ni cza, za kła dów pra cy nie wie le, a pry wat ne kil ku oso -
bo we ro dzin ne przed się bior stwa nie za trud nia ją in nych
/star szych/. Na szym je dy nym pew nym do brem i źró dłem
eg zy sten cji jest po sia da nie dział ki na któ rej ocho czo pra -
cu je my i od po czy wa my ca ły mi ro dzi na mi. Dla na szych
ma łych po ciech po byt na dział ce to miej sce za ba wy , od -
po czyn ku i mi ło spę dzo ne go cza su. Utrzy mu jąc się z te -
go co sa mi wy pro du ku je my na dział kach nie ko rzy sta my
z po mo cy MOPS. Nasz głos to jed no znacz ne wo ła nie 
o zro zu mie nie i za cho wa nie usta wy o ROD i Ogól no pol -
skie go Sa mo rzą du Dział ko we go w ra mach Polskiego
Związku Działkowców. 

SERDECZNIE POZDRAWIAMY

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia ROD
/-/ 23 pod pi sów

Za rząd ROD
/-/ 5 pod pi sów

Gło gó wek, 25 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Wa pien nik” w Tar no wie Opol skim

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz 
War sza wa

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia ROD „Wa pien nik” w Tar no wie Opol skim

My uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia człon ków ROD wy ra -
ża my głę bo kie za nie po ko je nie z po wo du prób wpro wa -
dze nia zmian do obo wią zu ją cej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, bez kon sul ta cji 
z przed sta wi cie la mi ru chu dział ko we go. Po zba wie nie nas
udzia łu w kon sul ta cjach jest sprzecz ne z pol skim pra wem.

Sta now czo stwier dza my, iż wal ka o za cho wa nie usta wy
jest obo wiąz kiem każ de go dział kow ca. Za war te w usta -
wie roz wią za nia za pew nia ją dział kow com sa mo dziel ność
i sank cjo nu je pra wa wy pra co wa ne na prze strze ni po nad
100-let niej dzia łal no ści ru chu dział ko we go. Nasz wkład
w roz wój lo kal nych śro do wisk przy rod ni czych jest bez -
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cen ny. Za an ga żo wa li śmy wie le wła snych środ ków fi nan -
so wych i wła snej pra cy, aby na sze ogro dy sta ły się oa zą
zie le ni – zie lo ny mi płu ca mi miast. Czy te raz ma my to
wszyst ko od dać?

Je ste śmy zde cy do wa ni do dal szej wal ki w obro nie na -
szych praw, bo nie chce my pro po no wa nych roz wią zań 

w pro jek cie no wej usta wy o ogro dach dział ko wych. Zwra -
ca my się więc do Pa ni Mar sza łek o wy słu cha nie gło su
dział kow ców i ocze ku je my od Pa ni wspar cia w tej spra -
wie, bo wie rzy my, że bli ska jest Pa ni idea ru chu dział ko -
we go i ro zu mie Pa ni na sze dzia ła nia.

Z po wa ża niem

Tar nów Opol ski, 20 kwiet nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/

Se kre tarz
/-/

Pre zes
/-/

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go Or liń -

skie go w Lę bor ku ze bra ni na Wal nym Ze bra niu w dniu 28
kwiet nia 2012 r. kie ru je my do Pa ni Mar sza łek proś bę o to,
aby roz po cząć dia log z pol ski mi dział kow ca mi zrze szo ny -
mi w Pol skim Związ ku Dział kow ców na te mat ko niecz -
no ści ist nie nia ogro dów dział ko wych w nie zmie nio nym
cha rak te rze. Pol scy dział kow cy to lu dzie o nie du żych do -
cho dach, dla któ rych ogród dział ko wy to ostat nia ra dość
ich ży cia. Nie po raz pierw szy wy stę pu je my w obro nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra do sko -

na le speł nia swo je za da nia dla mi lio no wej rze szy dział -
kow ców. Nie chce my, aby in te res pol skich dział kow ców
był re pre zen to wa ny przez przed TK przez lu dzi ma ło przy -
jaź nie na sta wio nych do ru chu ogrod nic twa dział ko we go,
ja ki mi są pan Po seł An drzej De ra i Po seł Sta ni sław Pię ta
obaj re pre zen tu ją cy Pra wo i Spra wie dli wość. Dla te go pro -
si my Pa nią Mar sza łek o wska za nie in nych po słów do re -
pre zen to wa nia Sej mu przez TK.

Pa ni Mar sza łek ma my na dzie ję, że na sza proś ba jest
moż li wa do speł nie nia, wspól nie two rzy my pań stwo de -
mo kra tycz ne, pra wo rząd ne i być mo że oby wa tel skie.

Wal ne Ze bra nie ROD im. B. Or liń skie go w Lę bor ku

Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ Ka zi mie ra Jaw noc ka

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Wal de mar Bli sko wo ski

Słupsk, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ja śmin” w No wej Ru dzie

Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

APEL

Dział kow cy ROD „Ja śmin” w No wej Ru dzie ze bra ni na
Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 17 mar ca
2012 r. zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z apelem o wspar -
cie śro do wi ska pol skich dział kow ców i po zo sta wie nie bez
zmian do tych czas obo wią zu ją cej usta wy o ROD z 2005 r.

Po dys ku sji, ja ka się wy wią za ła na wal nym ze bra niu w
spra wie za gro że nia usta wy, w związ ku z za skar że niem

przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go usta wy o ROD i pra ca mi rzą du nad, zmia na mi
w usta wie – dział kow cy ROD „Ja śmin” w No wej Ru dzie
wy ra ża ją swój sta now czy pro test prze ciw ko ewen tu al nym
zmia nom, bo wiem w ich efek cie dział kow cy utra cą pra wa,
przy słu gu ją ce im na pod sta wie obo wią zu ją cej ak tu al nie
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Do dać na -
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le ży, że wszel kie zmia ny w do brze funk cjo nu ją cym pra -
wie do pro wa dzą w krót kim cza sie do znisz cze nia i nie -
uza sad nio nej li kwi da cji po nad stu let nie go ru chu ogrod-
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Chce my, aby zo sta wio no w spo ko ju na szą usta wę o ROD
z lip ca 2005 r. Już prze cież wy ra zi li śmy po par cie dla tej
usta wy po przez zło że nie pod pi sów na li stach po par cia.

Ta kich pod pi sów ze bra no w ska li kra ju prze szło
620.000, a to chy ba o czymś świad czy!

Pa ni Mar sza łek, Pa no wie Po sło wie!
Nam, spo łe czeń stwu, któ re wy bie ra ło Was do Sej mu za -

le ży na wpro wa dza niu przez Sejm zmian kon struk tyw -
nych, zmie rza ją cych do po pra wy ży cia, a ta ką nie jest 
z pew no ścią zmia na, bądź uchy le nie usta wy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych.

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie – w imie niu i z upo waż -
nie nia ro dzin dział kow ców z na sze go ogro du – wno si my
o nie wpro wa dza nie żad nych po pra wek w na szej usta wie,
po nie waż do tych czas obo wią zu ją ca usta wa o ROD z 2005 r.
wy star cza ją co chro ni nas dział kow ców i na sze ogro dy, a
ja kie kol wiek zmia ny nie tyl ko znisz czą do ro bek ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce, ale tak że po zba wią przy -
szłe po ko le nia Po la ków do stę pu do dzia łek.

/-/ 80 pod pi sów 
No wa Ru da, 17 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Jed ność” w Ze brzy do wi cach

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 

Dział kow cy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
im. Bia ła Ró ża w Ru dzie Ślą skiej w cza sie Wal ne go Ze -
bra nia Spra woz daw cze go w dniu 12.04.2012 ro ku wy ra -
ża my sta now czy pro test w spra wie li kwi da cji Usta wy 
o ROD z dnia 08 lip ca 2005 ro ku. Wie my, że I Pre zes Są -
du Naj wyż sze go w 2010 ro ku stwier dził, że jest ona nie -
zgod na z Kon sty tu cją RP i skie ro wał ją do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, co mo że do pro wa dzić do li kwi da cji na -
szych ogro dów w kra ju. Wszy scy wie dzą tyl ko nie po li ty -
cy, że Usta wa od dnia jej uchwa le nia dzia ła bar dzo do brze
i słu ży dział kow com, za pew nia im i za bez pie cza pra wa
do użyt ko wa nia dział ki oraz da je pra wo do wła sno ści na -
sa dzeń, gwa ran tu je pra wo do od szko do wa nia za wła sność
w przy pad ku li kwi da cji ogro du a tak że chro ni przed nie -

uza sad nio ną li kwi da cją ogro du.
W ROD „Bia ła Ró ża” w Ru dzie Ślą skiej jest nas 

266 człon ków, a w kra ju po nad mi lion i mó wi my jed nym
gło sem, że je ste śmy prze ciw ni ja kim kol wiek zmia nom 
w Usta wie z 8 lip ca 2005 ro ku.

Przy po mi na my, że co czte ry la ta wy bie ra my w po -
wszech nych wy bo rach lu dzi do władz, tj. po słów, se na to -
rów, rad nych któ rzy nas re pre zen tu ją i ma my mo ral ne
pra wo żą dać od nich aby nie dzia ła li prze ciw ko mi lio no -
wi dział ko wi czów.

Usil nie ape lu je my za po śred nic twem Pa ni Ewy Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP aby Pre zes Są du Naj wyż sze go wy -
co fał z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio ski w spra wie na -
szej usta wy.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bia ła Ró ża” w Ru dzie Ślą skiej

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

APEL
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Bia ła Ró ża” w Ru dzie Ślą skiej 

z dnia 12.04.2012 r.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ An drzej Ma sta lerz

Prze wod ni czą cy ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ja nusz Ma kie ła

Ru da Ślą ska, 12 kwiet nia 2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Jed -

ność” w Ze brzy do wi cach zgro ma dzo nych na Ze bra niu
Spra woz daw czym w dniu 31.03.2012 r. zwra ca ją się 
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z proś bą do Pa ni Mar sza łek o obro nę Usta wy o ROD 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Uwa ża my, że usta wa ta jest gwa -
ran tem ist nie nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych w Pol -
sce. Ogród nasz po wstał w 1954 r. Obu rza sam fakt
cią głe go nę ka nia nas przez nie któ rych po li ty ków.

Nie chcie li by śmy po dej rze wać po li ty ków PO o to, że
przy czy nią się do li kwi da cji na szej nie za leż nej i sa mo -
rząd nej or ga ni za cji ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców. Po wta rza my, że Usta wa o ROD z 2005 r. jest do bra
i nie na le ży przy niej ma ni pu lo wać.

Chcie li śmy rów nież zwró cić uwa gę, że po nad mi lion
zrze szo nych dział kow ców Pol skie go Związ ku Dział ko -
we go po mno żo ny o człon ków ich ro dzin oraz sym pa ty -

ków – to ogrom ny elek to rat. Nie war to za tem zra żać go do
sie bie, za to war to o nie go po wal czyć wsłu chu jąc się 
w je go głos.

Wzy wa my Pa nią Mar sza łek do pod ję cia sto sow nych
dzia łań oraz roz mów z przed sta wi cie la mi po nad mi lio no -
wej rze szy dział kow ców w tej nie zmier nie waż nej dla nas
spra wie. Dział kow cy ROD „Jed ność” to w więk szo ści
eme ry ci i ren ci ści, dział ka to miej sce wy po czyn ku. Nie
stać nas na wcza sy za gra nicz ne i kra jo we. Dzia ka to miej -
sce re lak su i wy po czyn ku dla dział kow ców i ich ro dzin.
Pro si my nie po zba wiaj cie nas do rob ku na szych dziad ków,
ro dzi ców i nas sa mych. Cze ka my na uczci wą i rze tel ną
od po wiedź Pa ni Mar sza łek w tej nur tu ją cej nas spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Dział kow cy ROD „Jed ność”
/-/ 

Ze brzy do wi ce, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bu dow la ni” w Gli wi cach

Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy z ROD „Bu dow la ni” w Gli wi cach, uczest -

ni czą cy w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym zwra ca ją
się do Pa ni z proś bą o ob ję cie szcze gól nym nad zo rem
wszel kich dzia łań le gi sla cyj nych zwią za nych z Usta wą 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Je ste śmy głę bo ko
za nie po ko je ni sy tu acją, któ ra wy two rzy ła się po skie ro -
wa niu tej usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Nie chce my, aby ogro dy
dział ko we stop nio wo zni ka ły z na sze go oto cze nia, a nie
ma my wąt pli wo ści, że wła śnie ta ki jest cel nie któ rych
ugru po wań po li tycz no – biz ne so wych. Przy po mi na my, że
ogro dy dział ko we na zie miach pol skich funk cjo nu ją od
po nad stu lat, utrzy mu ją się z wła snych środ ków i peł nią
waż ną ro lę w ży ciu spo łecz no ści lo kal nych. Na te re nie na -
sze go mia sta jest kil ka dzie siąt ogro dów z któ rych na co
dzień ko rzy sta kil ka na ście ty się cy ro dzin. Te przy sło wio -

we „zie lo ne płu ca” na ogół po wsta ły na te re nach zde gra -
do wa nych, kosz tem wy tę żo nej pra cy dział kow ców. Dzi wi
nas, że kwe stio nu je się za pi sy na szej usta wy, któ ra w peł -
ni zda ła eg za min przez ostat nie la ta, nie ro biąc nic w kie -
run ku upo rząd ko wa nia ob ro tu zło mem me ta li, przez co
nie ustan nie na ra że ni je ste śmy na de wa sta cje i kra dzie że
na sze go mie nia. Pro si my, za tem o po świę ce nie pro ble ma -
ty ce ogro dów dział ko wych wię cej uwa gi, ale ra czej 
w kwe stiach po pra wy bez pie czeń stwa i zwal cze nia po -
spo li te go zło dziej stwa niż kon te sto wa nia do brych roz wią -
zań praw nych. Ro lą Sej mu RP jest sta no wie nie pra wa,
któ re ma słu żyć oby wa te lom, dla te go ocze ku je my, że Pa -
ni Mar sza łek nie tyl ko z ra cji zaj mo wa ne go sta no wi ska,
ale rów nież ja ko le karz i spo łecz nik z życz li wo ścią od nie -
sie się do wy stą pień, któ re na Pa ni rę ce kie ro wa ne są z te -
re nu ca łe go kra ju. Nie niszcz my wie lo let nie go do rob ku 
i dbaj my o ogro dy, bo są one do brem nas wszyst kich.

Z wy ra za mi sza cun ku!

Dział kow cy z ROD „Bu dow la ni” w Gli wi cach
/-/ 35 pod pi sów

Gli wi ce, 21 kwiet nia 2012 r.
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Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Doj li dy” w Bia łym sto -
ku z nie po ko jem ocze ku ją za koń cze nia ata ków na Pol ski
Zwią zek Dział ko wy i Usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r. Usta -
wa po wsta ła po sze ro kich kon sul ta cjach ze spo łecz no ścią
dział ko wą i w peł ni za spo ka ja na sze ocze ki wa nia, aby 
w spo ko ju wy po czy wać w na szych ma łych oa zach zie le -
ni. Od wie lu lat je ste śmy in for mo wa ni o ko lej nych za gro -
że niach, co do ist nie nia na szej Usta wy, a co za tym idzie
i ogro dów. Wnio sek I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o skie ro wa nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją już ca łej usta wy, a nie ty ko

kil ku jej za pi sów – to krok mi lo wy do po zba wie nia Nas
dział kow ców ochro ny praw nej, a w dal szej ko lej no ści roz -
gra bie nia grun tów ogro do wych pod po zo rem in we sty cji.

Dla te go od wie lu lat My dział kow cy bro ni my Na szych
Ogro dów, Na szej Usta wy i Na sze go Związ ku – 620 tys.
pod pi sów.

Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP o po par cie
na szych ocze ki wań za cho wa nia usta wy o Ogro dach Ro -
dzin nych w nie zmie nio nej for mie, aby wska za ła do re pre -
zen to wa nia Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
ta kie go Po sła, któ ry bę dzie god nie bro nił praw Ogro dów
Dział ko wych i ich użyt kow ni ków.

Wal ne Ze bra nie ROD „Doj li dy” w Bia łym sto ku
Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Doj li dy” w Bia łym sto ku

z dn. 28.04.2012 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Bia ły stok, 28 kwiet nia 2012r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sto krot ka” w Legnickim Polu

OŚWIADCZENIE
Wal ne go Ze bra nia PZD ROD „Sto krot ka” w Le gnic kim Po lu

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Zgro ma dze ni 20 kwiet nia 2012 r. uczest ni cy Wal ne go

Ze bra nia Spra woz daw cze go PZD ROD „Sto krot ka” 
w Le gnic kim Po lu zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek 
o wspar cie nas w sta ra niach o za cho wa nie na szych praw
wy ni ka ją cych z Usta wy ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pra gnie my, aby sta nę ła Pa ni w obro nie dział kow ców,
Ogro dów, Na sze go Związ ku i wspo mnia nej wy żej Usta -
wy. Jak do tej po ry nie do cie ra ją do nas żad ne in for ma cje
w spra wie pro wa dzo nych prac nad no wą usta wą o ROD i
wie my, że pro wa dzo ne są one bez udzia łu re pre zen tan tów
PZD. Wy ni ka z te go, że je ste śmy po zba wie ni wpły wu na

swo ją przy szłość i de cy do wa niu o swo jej sa mo rząd no ści.
Nie wie rzy my w do bre in ten cje au to rów no we go pro jek tu.

Pro si my Pa nią Mar sza łek o wy zna cze nie no we go Po sła
do re pre zen ta cji Sej mu przed TK. Li czy my, ze bę dzie to
oso ba, któ rej po glą dy są zbież ne z ocze ki wa nia mi dział -
kow ców. Stwier dza my jed no cze śnie, ze Usta wa z dnia 
8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych cie -
szy się na szym po par ciem i dla te go pro te stu je my prze ciw -
ko pró bom jej uchy le nia. Ser decz nie pro si my pa nią
Mar sza łek o wy słu cha nie gło su dział kow ców – człon ków
ROD i zwra ca my się o po moc i wspar cie swym au to ry te -
tem, sta rań o przy szłość ogro dów dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Wi told La lak

Se kre tarz Ze bra nia
/-/ Ry szard Nie wiń ski

/-/ 24 pod pi sy
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD

„Nad Dłub nią” w Kra ko wie, wi dząc re al ne za gro że nie, ja -
kie dla ogro dów dział ko wych nie sie za skar że nie do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go ca łej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, sta ją zde cy do wa nie
w obro nie obo wią zu ją cej obec nie usta wy o ROD.

Dla te go też zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z proś bą 
o wspar cie sta rań śro do wi ska dział kow ców o za cho wa nie
na szych ogro dów i praw za war tych w usta wie o ROD.

Z dział ko wym po zdro wie niem 

Pod pi sy uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia
/-/ 117 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Nad Dłub nią” w Kra ko wie

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Kra ków, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ma lin ka” w Chełm ży

Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My zgro ma dze ni na wal nym ze bra niu spra woz daw czym

człon ko wie ROD „Ma lin ka” w Chełm ży zwra ca my się do
Pa ni Mar sza łek z proś bą o przed sta wie nie sta no wi ska Sej -
mu do ty czą ce go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w sy tu -
acji, gdy usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
znaj du je się w Try bu na le Kon sty tu cyj nym.

Nasz Ogród ist nie je 77 lat. Wspól nym wy sił kiem na -
szych dziad ków, oj ców i nas prze kształ co ny zo stał nie -
uży tek w kwit ną cą oa zę zie le ni. Nie chce my, aby do szło

do ta kich zmian w obo wią zu ją cym pra wie, któ re spo wo -
du ją utrud nie nie w dal szym funk cjo no wa niu ogro dów
dział ko wych w na szym kra ju.

Ape lu je my o od de le go wa nie do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go re pre zen tan ta Sej mu bez -stron nie na sta wio ne go
do usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Pro si -
my o uwzględ nie ni fak tu, że ogro dy dział ko we to nie tyl -
ko atrak cyj ne te re ny, ale rów nież lu dzie, któ rzy te skraw ki
zie mi upra wia ją z po żyt kiem dla nas wszyst kich.

Z wy ra za mi sza cun ku

Człon ko wie ROD „Ma lin ka” w Chełm ży 
/-/ 18 pod pi sów

Chełm ża, 14 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Krap ko wi cach

Sz. Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go człon ków ROD 

im. Ta de usza Ko ściusz ki w Krap ko wi cach
z dnia 21 kwiet nia 2012 r.

w spra wie obro ny usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go człon -
ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ta de usza Ko -

ściusz ki w Krap ko wi cach od by te go w dniu 21 kwiet nia
2012 r. są za nie po ko je ni za gro że niem, ja kie dla ogro dów
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dział ko wych nie sie za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dzia ło wych. Prze świad cze nie ta kie jest wśród nas
po wszech ne.

Obec nie obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych speł nia na sze ocze ki wa nia, gwa ran tu je nam
spo kój i sta bi li za cję, za pew nia sku tecz ną ochro nę przed
po chop ny mi li kwi da cja mi ogro dów.

Zda je my so bie spra wę, że by ły I Pre zes Są du Naj wyż -
sze go kwe stio nu jąc na szą usta wę, pod jął wal kę z mi lio -
no wą rze szą dział kow ców zrze szo nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców. Nie mo że my w tej spra wie mil -
czeć, gdyż po wsta ło ko lej ne za gro że nie dla obec ne go by -
tu i dal sze go ist nie nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Tu nie cho dzi o do bro dział kow ców, lecz o li kwi da cję
ba rier praw nych, któ re po zwo li ły by prze jąć grun ty i prze -
zna czyć je na ce le ko mer cyj ne. Py ta my, czy ist nie je po -
trze ba zmia ny obo wią zu ją ce go pra wa, któ re do brze słu ży
dział kow com, ich ro dzi com i spo łecz no ści lo kal nej? Czy
na le ży nisz czyć to, co do brze funk cjo nu je, co spraw dza
się od lat w prak ty ce?

Naj bar dziej przy kre jest to, że do na szych władz pań -
stwo wych nie tra fia ją rze czo we ar gu men ty prze ma wia ją -

ce za po zo sta wie niem ro dzin nych ogro dów dział ko wych
w obec nych unor mo wa niach praw nych. Nie prze ma wia
to, że w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych swo je pod pi sy zło ży ło 620 ty s. dział kow ców z ca -
łe go kra ju, w tym rów nież dział kow cy na sze go ogro du.

Obec nie ist nie ją ce ogro dy dział ko we są god ny mi kon ty -
nu ato ra mi 115-let niej tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go na szym kra ju. Na sze ogro dy po wsta ły dzię ki pra cy
i wy sił ko wi fi nan so we mu wie lu po ko leń dział kow ców i
ich ro dzin, peł nią one funk cję re kre acyj ną wy po czyn ko wą
i ma ją wy miar in te gra cyj ny da jąc dział kow com po czu cie
wspól no ty.

Dział ki w na szych ogro dach są świad cze niem so cjal -
nym Pań stwa za pew nia ją cym nie za moż nym człon kom
spo łe czeń stwa moż li wość god ne go wy po czyn ku i re kre -
acji oraz do stęp do ta nich i zdro wych pro duk tów bę dą -
cych wy sił kiem ich wła snej pra cy.

Nie chce my zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r., gdyż za pew nia ona
gwa ran cję dal sze go roz wo ju ogro dów i gwa ran tu je do -
tych cza so we pra wo dział kow ców. Nie moż na bu rzyć do -
brze funk cjo nu ją ce go or ga ni zmu, ja kim są ro dzin ne
ogro dy dział ko we słu żą ce lu dziom.

Pod pi sy uczest ni ków 
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go:

/-/ 57 pod pi sówKrap ko wi ce, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko le jarz” w Strze li nie

Mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pa ni Ewa Ko pacz
Pre mier Rzą du Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pan Do nald Tusk
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
Pan Sta ni sław Dą brow ski
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Pan An drzej Rze pliń ski

Dział kow cy ROD „Ko le jarz” w Strze li nie – człon ko wie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców uczest ni czą cy w Wal -
nym Ze bra niu Spra woz daw czym, zwra ca ją się z ape lem 
o za prze sta nie wszel kich dzia łań zmie rza ją cych do zmia -
ny fun da men tal nych za pi sów usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych, gwa ran tu ją cych nam – dział kow com
pra wo do swo bod ne go zrze sza nia się oraz pra wo do użyt -
ko wa nia i upra wy przy dzie lo nej dział ki.

Ocze ku je my też za prze sta nia wszel kich ata ków na Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców i je go struk tu ry, zrze sza ją cy
tak wie lu człon ków.

Obo wią zu ją ca obec nie usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. 
o ROD, po wsta wa ła w wy ni ku dłu go let nich prac, uzgod -

nień i za war te go kom pro mi su, za pew nia jąc nam dział -
kow com oraz na szym ro dzi nom – pra wo do bez piecz ne -
go użyt ko wa nia i upra wy dział ki. Je ste śmy obec nie
dru gim, a na wet w nie któ rych przy pad kach już trze cim
po ko le niem wy cho wy wa nym pra cą na dział ce na zie -
miach od zy ska nych.

Nie mo że my zro zu mieć in ten cji dzia łań osób spra wu ją -
cych obec nie naj wyż sze wła dze pań stwo we w Pol sce, pro -
wa dzą cych do li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go,
ma ją ce go dłu go let nie po zy tyw ne tra dy cje. Dzi wią nas cią -
głe, bez za sad ne ata ki na ogro dy dział ko we pod pre tek stem
po zo sta ło ści i re lik tu PRL, a tak że ja ko prze szko dy w re -
ali za cji róż nych dzia łań in we sty cyj nych.
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Nie ocze ku je my żad nej po mo cy od Pań stwa Pol skie go,
je ste śmy i chce my po zo stać sa mo rząd ni oraz nie za leż ni –
zgod nie z Kon sty tu cją RP oraz z za gwa ran to wa nym usta -
wą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych – pra wem do

swo bod ne go spę dza nia cza su, a tak że – zgod nie z re gu la -
mi nem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Nie zmie niaj my, nie psuj my, nie li kwi duj my cze goś, co
jest do bre.

Z po wa ża niem

/-/ 26 uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Strze lin, 15 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Piast” we Wro cła wiu

Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za rząd ROD „Piast” we Wro cła wiu sta now czo pro te -

stu je w związ ku z za gro że niem Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych wy wo ła nym zło żo ny mi do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio ska mi I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go w 2010 r. i opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu RP.

Przy ję cie te go sta no wi ska i za re ko men do wa nie go Try -
bu na ło wi Kon sty tu cyj ne mu jest wy so ce szko dli we i nie
ma żad ne go praw ne go, a przede wszyst kim spo łecz ne go
uza sad nie nia. Jest to przy go to wa nie za ma chu na do tych -
cza so we pra wa dział kow ców, ogro dów i związ ku, tym
bar dziej, że nie ma żad nych uza sad nień i po trzeb by zmie -
niać usta wę i pra wo, któ re do brze funk cjo nu je przez la ta
a jest ak cep to wa ne spo łecz nie. Sta no wi sko czy też opi nia
wy ra ża na przez Mar szał ka Sej mu RP wy cho dzi na prze -
ciw tym gru pom in te re sów i ukła dom po li tycz nym, któ re
za ło ży ły wy raź nie osła bie nie praw dział kow ców, ogro dów
i Związ ku w ce lu uzy ska nia szyb kie go i bez pro ble mo we -
go do stę pu do te re nów zie lo nych, a na stęp nie do ich li -
kwi da cji. Nie jest to ab so lut nie po ma ga nie naj słab szym

gru pom spo łecz nym eme ry tom i ren ci stom a tak że mło -
dym ro dzi nom z dzieć mi o naj niż szych do cho dach. Jest
jesz cze bar dzo waż ny aspekt eko lo gicz ny.

Za rząd ROD „Piast” pra gnie przy po mnieć wszyst kim
de cy den tom, po li ty kom że wśród bar dzo licz nych ogro -
dów zlo ka li zo wa nych w mia stach jest wie le ta kich, któ re
ze wzglę du na swo ją tra dy cję, hi sto rię, lo ka li za cję i uwa -
run ko wa nia przy rod ni cze war to za cho wać ja ko cen ną for -
mę re kre acji dla miesz kań ców oraz ze wzglę du na
za po trze bo wa nie miesz kań ców na te re ny zie le ni re kre -
acyj nej w bez po śred nim są siedz twie za miesz ka nia. Te te -
re ny są war to ścio wy mi, two rzo ny mi przez la ta przez
dział kow ców eko sys te ma mi i wy peł nia ją ob sza ry, któ re
choć by ze wzglę du na za gro że nie te re nów po wo dzią sta -
no wią je dy ną słusz ną for mę użyt ko wa nia.

Za rząd ROD „Piast” ob ra du jąc na Wal nym Ze bra niu
Spra woz daw czym Dział kow ców w 2012 ro ku zwra ca się
do Mar sza łek Sej mu RP – P. Ewy Ko pacz o od rzu ce nie
wnio sków I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i od stą pie nie od
zmian w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Z po wa ża niem

Wi ce pre zes
/-/ Sta ni sław Za to ka

Pre zes
/-/ mgr Ewa Stel ler

Ko mi sja Re wi zyj na
/-/ Elż bie ta Wil czyń ska

Wro cław, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Lo tos” w Ole śni cy

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Dział kow cy uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym na sze go Ogro du w dniu 20.04.2012 r.
uprzej mie pro szą Pa nią Mar sza łek o wy co fa nie opi nii by -

łe go Mar szał ka Sej mu RP Grze go rza Sche ty ny prze sła nej
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz zmia ny po słów (An -
drzej De ra i Sta ni sław Pię ta) do wy stę po wa nia przed Try -
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bu na łem Kon sty tu cyj nym, ja ko przed sta wi cie li Sej mu RP.
Sejm RP w dniu 08.07.2005 r. przy jął usta wę o Ro dzin -

nych Ogro dach Dział ko wych. Opi nia by łe go Mar szał ka
Sej mu oraz na zwi ska i po sta wa wy ty po wa nych przed sta -
wi cie li (gło so wa li prze ciw ko usta wie) su ge ru je, że Sejm
RP wy stę pu je prze ciw ko usta wie, któ rą przy jął.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pi sze my od dwóch lat proś by, wnio ski, pe ty cje do władz

i in sty tu cji RP bez wi docz nych skut ków, bez jed ne go zda -

nia od po wie dzi. Czy tak po stę pu je wła dza w sto sun ku do
mi lio no wej spo łecz no ści dział kow ców? Dla cze go prze -
gry wa my z nie licz ny mi kre zu sa mi fi nan so wy mi (de we lo -
pe ra mi), któ rzy czy ha ją na te re ny obec nie bę dą ce w użyt-
ko wa niu dział kow ców?. Wy da je się, że od po wiedź jest
pro sta – JESTEŚMY BIEDNI!

Pro si my Pa nią Mar sza łek aby nie utwier dza ła nas w tym
prze ko na niu, aby po mo gła nam utrzy mać Zwią zek, Ogro -
dy i dział ki. Nas nie stać na wil le z ogro dem. Dzię ku je my
za każ dy gest wspie ra ją cy na sze ra cje.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Mi ro sław Kup nic ki

Pre zes
/-/ Jan Zię ba

Ole śni ca, 20 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Wi sien ka” we Wro cła wiu

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz 

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Wi sien ka” we Wro cła wiu

od by te go w dniu 20.04.2012 r.

Człon ko wie PZD na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw -
czym ROD „Wi sien ka”, wy ra zi li swo je ogrom ne obu rze -
nie i sprze ciw prze ciw ko:

– wnio sko wi I 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 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 08 lip ca 2005 r. z Kon sty tu -
cją RP,

– ra por to wi z kon tro li NIK,
– pro jek ta mi ustaw li kwi du ją cy mi ogro dy i Pol ski Zwią -

zek Dział kow ców wa biąc fik cyj nym uwłasz cze niem i na -
cjo na li za cją ma jąt ku dział kow ców,

– opi nią by łe go Mar szał ka Sej mu RP Pa na Grze go rza
Sche ty ny do wnio sku I 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 Kon sty tu cją RP.

Zło że nie wnio sku jest ko lej nym ele men tem wal ki 
z ogro da mi dział ko wy mi, pro wa dzi do wy własz cze nia
dział kow ców oraz na cjo na li za cji ma jąt ku. Wy po wia da my
się za usza no wa niem i po zo sta wie niem bez zmian wszyst -
kich ar ty ku łów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych, któ ra da je nam gwa ran cję ist nie nia i dal sze go
roz wo ju ogro dów dział ko wych w ist nie ją cych struk tu rach
PZD. Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko wszel kim ma ni -
pu la cjom przy zmia nie usta wy.

Zwra ca my się do pa ni Mar sza łek Sej mu RP o wy słu -
cha nie gło su dział kow ców i wspar cie nas w obro nie słusz -
nych praw. Czy ogro dy dział ko we są dla wła dzy „złem
ko niecz nym” i trze ba je znisz czyć? Ogro dy utrzy mu ją się
tyl ko ze skła dek dział kow ców. Nie otrzy mu je my żad nych

do ta cji ze stro ny Pań stwa. Pa ni Mar sza łek, ja ko le karz naj -
bar dziej ro zu mie zna cze nie dzia łek dla sty ra nych ży ciem
i cięż ką pra cą eme ry tów i ren ci stów. Jest to je dy na for ma
czyn ne go wy po czyn ku dla lu dzi o ni skich do cho dach, któ -
rych nie stać na wy jaz dy na wcza sy. Dział ka słu ży rów nież
do czer pa nia ko rzy ści z ze bra nych plo nów. Dla te go li czy -
my na zro zu mie nie i wspar cie Pa ni w utrzy ma niu ist nie -
ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 r. oraz wy zna cze nie in nych po słów do re pre -
zen to wa nia Sej mu przed TK. Obec nie wy zna cze ni są po -
sło wie PiS p. Sta ni sław Pię ta i p. An drzej De ra, któ rzy
zde cy do wa nie są prze ciw ko utrzy ma niu ist nie ją cej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pa nie Pre mie rze obo wią zu ją cy akt praw ny two rzo ny był
w opar ciu o sze ro kie kon sul ta cje spo łecz ne, do brze słu ży
dział kow com, da jąc nam po czu cie bez pie czeń stwa i sta -
bil no ści. Dla wie lu z nas jest to do ro bek ca łe go ży cia. Na -
su wa się za sad ni cze py ta nie, czy je że li coś do brze słu ży
lu dziom, to zna czy, że jest wbrew Kon sty tu cji RP, bo nie
za do brze słu ży lu dziom bo ga tym? Czy w ten spo sób ma -
my in ter pre to wać na szą Kon sty tu cję? Bo ga ci jesz cze bo -
gat si, a bied ni jesz cze bar dziej bied niej si?

Ogro dy ist nie ją w ca łej Eu ro pie sta no wiąc trwa ły ele -
ment miast, cie szą się po par ciem i po mo cą władz pań -
stwo wych i sa mo rzą do wych, któ re uzna ją, ze SA one
po trzeb ne i cen ne. U nas na to miast w de mo kra tycz nej Pol -
sce po raz ko lej ny ata ku je się ist nie ją ce ogro dy dział ko we.
Czy przy pad kiem nie ma tu za sto so wa nie sta re po rze ka dło
„jak nie wia do mo o co cho dzi, to cho dzi o pie nią dze”?
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Ape lu je my o po zo sta wie nie w obec nym kształ cie do -
brze funk cjo nu ją cą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, po nie waż stwa rza moż li wość roz wo ju ogro dów,

bro ni praw dział kow ców po przez wy spe cja li zo wa ne służ -
by i kom pe tent ne oso by z władz PZD, któ re sto ją na stra -
ży na szych praw.

W imie niu 365 człon ków ROD „Wi sien ka” 
we Wro cła wiu

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Cze sła wa Ko niecz na

Pre zes
/-/ mgr Ry szard Ma ślarz

Wro cław, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Zło ta Re ne ta” we Wro cła wiu

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

UCHWA ŁA
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Zło ta Re ne ta” we Wro cła wiu

w dniu 28.04.2012 r.

W spra wie Opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu RP Pa na
Grze go rza Sche ty ny skie ro wa nej do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go do ty czą cej wnio sków I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go w spra wie stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
prze pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zło ta Re ne ta” sta now -
czo po now nie pro te stu ją w związ ku z przy ję ciem przez
by łe go Mar szał ka Sej mu RP sta no wi ska o nie zgod no ści
art. 17 ust. 2 Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -

wych z prze pi sa mi Kon sty tu cji RP. Przy ję cie te go sta no -
wi ska i za re ko men do wa nie go Try bu na ło wi Kon sty tu cyj -
ne mu nie ma żad ne go praw ne go, a przede wszyst kim
spo łecz ne go uza sad nie nia. Wy ra żo ne przez by łe go Mar -
szał ka Sej mu RP sta no wi sko pro wa dzi wprost do li kwi -
da cji te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Dla te go
w imie niu ro dzin dział kow ców na sze go ogro du go rą co
pro si my Pa nią Mar sza łek Sej mu RP do zmia ny sta no wi -
ska w za kre sie art. 17 ust. 2 Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych.

/-/ 18 pod pi sów
Wro cław, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu

APEL
Wal ne go Ze bra nia ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu

Dział kow cy ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu, zgro ma -
dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 
21 kwiet nia 2012 ro ku pro szą o wy co fa nie wnio sku z Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP o nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP nie któ rych prze pi sów usta wy o ROD zło żo ne go przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 ro ku jest usta wą do brą 
i w spo sób kom plek so wy za bez pie cza pra wa dział kow -
ców. Więk szość dział kow ców to eme ry ci i ren ci ści, dla
któ rych pra ca na dział ce jest mo to rem ży cia i do dat ko -
wym źró dłem do cho du do mo we go.

Dział kow cy ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu
/-/ 28 pod pi sówWro cław, 21 kwiet nia 2012 r.
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My Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Re -
laks” w Gó rze woj. Dol no ślą skie sta wia my sprze ciw prze -
ciw ko zło że niu wnio sku przez I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go RP do TK o uzna nie za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP
nie któ rych prze pi sów usta wy o ROD.

Dział ka dla nas /ren ci stów, eme ry tów i lu dzi bez ro bot -
nych/ jest miej scem wy po czyn ku, a upra wia ne wa rzy wa 
i owo ce w znacz nym stop niu za si la ją bu dże ty do mo we.

Uchwa lo na Usta wa speł nia na sze ocze ki wa nia za bez -
pie cza jąc ist nie nie ogro dów dział ko wych, oraz dal szy ich
roz wój, w tym pra wo do od no wy wła sno ści skład ni ków
ma jąt ko wych na dział ce, pra wo do użyt ko wa nia dział ki,
pra wo do od szko do wa nia oraz do ogro du i dział ki za stęp -
czej.

Usta wa o ROD gwa ran tu je naj lep sze roz wią za nia dla
ogro dów i dział kow ców, chro ni naj słab szych przed za ku -
sa mi gmin i fi nan si stów dą żą cych do li kwi da cji ROD.

Ob cią że nie nas po dat ka mi by ło by w na szym od czu ciu
bar dzo krzyw dzą ce.

Ogro dy po pra wia ją nam, ja kość ży cia i miesz kań com
Gó ry, są zie lo ny mi płu ca mi mia sta. Wie le ro dzin użyt ku -
ją cych dział ki zy sku je dzię ki nim prze strzeń po zwa la ją cą
kul ty wo wać wię zi spo łecz ne – wi dy wać się z przy ja ciół -
mi, ob cho dzić uro czy sto ści, ta kie jak uro dzi ny, przy ję cia
Ko mu nij ne. Do stęp do ta kiej prze strze ni uwal nia od fru -
stra cji i po czu cia osa cze nia, któ re to wa rzy szy wie lu oso -
bą miesz ka ją cych w cia snych, ni skich miesz ka niach 
w blo kach.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy jest dla nas miej scem spo -
tkań lu dzi z róż nych warstw spo łecz nych, o róż nych za -
wo dach i za in te re so wa niach. W do bie na si la ją ce go się
kry zy su go spo dar cze go ob ni że nie nam stan dar du ży cia
jest nie do przy ję cia. Ob cią że nie lu dzi ubo gich przez ode -
bra nie im do stę pu do żyw no ści i re kre acji jest na szym zda -
niem nie do pusz czal ne.

Dział kow cy mia sta Gó ra re jo nu szcze gól ne go bez ro bo -
cia – ocze ku ją, że usta wa z dnia 08 lip ca 2005 r. bę dzie
na dal obo wią zy wać.

/-/ 24 pod pi sy

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Gó rze

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Gó ra, 19 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Kwit ną ca Do li na” we Wro cła wiu

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

Za rząd, człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej, Ko mi sji Roz -
jem czej oraz dział kow cy ROD „Kwit ną ca Do li na” we
Wro cła wiu zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz -
daw czym w dniu 14.04.2012 r. wy ra ża ją swój nie po kój 
i zwra ca ją się z uprzej mą proś bą do Pa ni Mar sza łek Sej -
mu RP o wy co fa nie opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu RP
skie ro wa nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty czą cej
stwier dze nia nie waż 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.

Obec na usta wa jest do bra, po nie waż chro ni naj uboż szą
część spo łe czeń stwa (eme ry tów, ren ci stów) da jąc im moż -
li wość uzu peł nie nia skrom nych wa run ków eg zy sten cji
dzię ki moż li wo ści upra wy wa rzyw i owo ców na swo ich
ogro dach dział ko wych. Za pew nia im rów nież moż li wość
czyn ne go i spo koj ne go wy po czyn ku na ło nie na tu ry, po -

nie waż ich skrom ne eme ry tu ry i ren ty nie po zwa la ją im
na in ny bar dziej atrak cyj ny ro dzaj wy po czyn ku.

Wnio sek z dnia 22 lu te go 2010 roku Pa na Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do ty czą cy stwier dze nia nie waż no ści z kon -
sty tu cją RP usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. jest po pro stu
nie mo ral ny.

Nie ta ką wła dzę wy bie ra li śmy. Wła dza po win na pa mię -
tać, że lu dziom sta rym, spra co wa nym i scho ro wa nym, ży -
ją cym w skrom nych wa run kach eko no micz nych na le ży
się sza cu nek i mi ni mum za bez pie cze nia eko no micz ne go
po zwa la ją ce go na spo koj ne do ży cie ich ostat nich dni.

Tym sta no wi skiem wy ra ża my swój pro test prze ciw ko
opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu i ape lu je my do Pa ni Mar -
sza łek o wy co fa nie jej z TK i wzię cie w obro nę usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Da nu ta Ka sprzak

/-/ 61 pod pi sówWro cław, 14 kwiet nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
My dział kow cy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ka li na” w Ba ka ła rze wie,
po wia tu su wal skie go uczest ni czą cy w dniu 26 kwiet nia
2012 r., w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym uwa ża -
my, że wnio sek zło żo ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go jest za gro że niem dla
ogrod nic twa dział ko we go i na sze go Związ ku.

Wo bec po wyż sze go pro si my Pa nią Mar sza łek o wspar -
cie na szych dzia łań w za kre sie utrzy ma nia Usta wy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w nie zmie nio nym
kształ cie.

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

Wal ne Ze bra nie ROD „Ka li na” w Ba ka ła rze wie

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ma rian na Jań czuk

Pre zes Za rzą du
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Ba ka ła rze wo, 26 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Od mia na” w Słup sku

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Od mia -

na” w Słup sku ze bra ni na Wal nym Ze bra niu w dniu 
25 kwiet nia 2012 r. kie ru ją do Pa ni Mar sza łek proś bę 
o do pusz cze nie do dys ku sji, na te mat usta wy o ROD 
– gło sy dział kow ców zrze szo nych w PZD.

Re pre zen tu je my jed ną z naj więk szych or ga ni za cji po -
za rzą do wych w Pol sce, któ rą nie do pusz cza się do dys ku -
sji, a wręcz igno ru je. Tyl ko na dro dze kon sul ta cji spo-
łecz nych i przej rzy ste go dia lo gu bę dzie my wspól nie udo -
sko na lać pra wo, któ re słu ży mi lio no wej rze szy dział kow -
ców. Stwo rzo no sy tu ację, kie dy w Pań stwie De mo kra-

tycz nym po waż na gru pa spo łecz na nie ma nic do po wie -
dze nia, po przez swo ich przed sta wi cie li w dys ku sji na te -
mat ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Wy ko rzy sty wa nie
Kon sty tu cji RP do osią gnię cia ce lów po li tycz nych i ko -
mer cyj nych jest rze czą nie do pusz czal ną. Nie mo że być
tak, że pod rzą da mi tej sa mej Kon sty tu cji za pi sy usta wy 
o ROD są zgod ne z Kon sty tu cją, a po pię ciu la tach już
zgod ne nie są.

Sza now na Pa ni Mar sza łek ma my na dzie ję, że na sza
proś ba o dia log mię dzy dział kow ca mi zrze szo ny mi w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców, a or ga na mi wła dzy pań stwo -
wej znaj dą swój kon sen sus.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Wal ne Ze bra nie ROD im. Re laks w Dęb ni cy Ka szub skiej

Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców ro dzin ne go ogro du dział ko we -

go im. Re laks w Dęb ni cy Ka szub skiej ze bra nych na co -

rocz nym Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym zwra ca my
się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o umoż li wie nie na szym
praw nym re pre zen tan tom udzia łu w dys ku sji na te mat na -



79

szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Je ste -
śmy miesz kań ca mi ma łej miej sco wo ści i da le ko nam do
upra wia nia wiel kiej po li ty ki. Na szym skrom nym zda niem
każ da de cy zja po win na zmie rzać nie do osią gnię cia ce lu
po li tycz ne go, lecz po win na do brze słu żyć tym, któ rzy po -
wie rzy li wło da rzom kom pe ten cje do re pre zen ta cji ich in -
te re sów. Li czy my na to, że to dział kow cy wie lo let ni
użyt kow ni cy dzia łek w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
bę dą mie li głos wio dą cy w tej dys ku sji. Chcie li by śmy, aby
jak naj rza dziej a naj le piej wca le nie do cie ra ły do nas in for -

ma cje o dzia ła niach zmie rza ją cych do po gor sze nia na szej
sy tu acji po przez zmia nę sta tu su praw ne go ogro dów dział -
ko wych.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Li czy my na to, że tym ra zem Sejm pod Pa ni kie row nic -

twem uwzględ ni głos za in te re so wa nych i swo je dzia ła nia
bę dzie pro wa dził we dług sta rej za sa dy „nic o nas bez nas”.
Je ste śmy prze ko na ni, że na sze ocze ki wa nia nie są wy gó -
ro wa ne i są do speł nie nia.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Dęb ni ca Ka szub ska, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Żwi rek” w Gu bi nie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Za rzą du oraz dział kow ców ROD „Żwi rek” w Gu bi nie na Ze bra niu Wal nym

w dniu 15 kwiet nia 2012 r.

My dział kow cy, człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw -
czym w dniu 15 kwiet nia 2012 ro ku, uchwa łą Ze bra nia
Wal ne go Nr 15/2012, sta now czo pro te stu je my, prze ciw ko
ko lej nym pró bom, czy nio nym przez po szcze gól nych po -
li ty ków i dzia ła czy par tyj nych, ma ni pu lo wa nia przy usta -
wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Ma ją one na ce lu przede wszyst kim, uni ce stwić do tych -
cza so wy do ro bek lu dzi, któ rzy po przez pra cę, z nie użyt -
ków stwo rzy li en kla wy zie le ni, wśród któ rej upra wia ją
wa rzy wa i owo ce a po pra cy za słu że nie od po czy wa ją.

Nie je ste śmy ludź mi za moż ny mi. Nie po sia da my ogród -
ków wil lo wych. Przez 27 lat pra cy na przy dzie lo nych nam

dział kach, stwo rzy li śmy Ogród, na któ rym moż na z po -
żyt kiem po pra co wać, ale i też w gro nie ro dzin nym cie -
szyć się sma kiem na szych plo nów. Zdro wa żyw ność
uzy ska na z na szych dzia łek, to też du ża po moc w na szym
skrom nym bu dże cie do mo wym, ale i też zdro wie na szych
dzie ci i wnu cząt. Ma mie nie nas obiet ni ca mi bez po kry cia,
ta ki mi jak uwłasz cze nie bez moż li wo ści wy ku pu, to do -
pro wa dzi do li kwi da cji ogro dów i za własz cze nie na szych
dzia łek, przez spryt nych bos sów, aby po więk szyć swój
pry wat ny ma ją tek.

Dla te go też zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o wspie ra -
nie na sze go sta no wi ska, aby śmy w dal szym cią gu, mo gli
upra wiać na sze dział ki.

Gu bin, 15 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Na sza Wio sna” we Wro cła wiu

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy ROD „Na sza Wio sna” we Wro cła wiu

uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym 
w dniu 24.04. 2012 r. wy ra ża ją zde cy do wa ny sprze ciw
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wo bec dzia łań wo kół usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 28 lip ca 2005 ro ku. Usta wa na sza gwa ran -
tu je roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce oraz re -
gu lu je pra wa dział kow ców. Jest ona dla nas naj istot-
niej szym ak tem praw nym, a skie ro wa nie wnio sku przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go sta no wi za gro że nie dla funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych, któ re chce my upra wiać w spo ko ju i w po -
czu ciu bez pie czeń stwa. Z nie po ko jem przyj mu je my też
in for ma cję, że w Mi ni ster stwie Trans por tu Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej pro wa dzo ne są pra ce nad no wą
usta wą o ogro dach dział ko wych. Na sze oba wy spo wo do -
wa ne są fak tem, iż w po wo ła nym ze spo le nie uczest ni czą
przedsta wi cie le PZD, któ ry zrze sza prze szło mi lio no wą

rze szę dział kow ców. Ze spół ten jest na to miast re pre zen to -
wa ny przez sto wa rzy sze nia dział kow ców, któ re po wsta ły
w ogro dach, dla te go, że po zba wio no ich dzia łek z po wo -
du nie prze strze ga nia prze pi sów Związ ku.

Uwa ża my, że wy mie nio ne dzia ła nia są pró bą po zba wie -
nia dział kow ców naj waż niej szych gwa ran cji usta wo wych,
go dzą w pod sta wo we pra wa dział kow ców i zmie rza ją do
li kwi da cji ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Zwra ca my się z proś bą do Pa ni Mar sza łek o wspar cie
nas w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
i utrzy ma nie jej w do tych cza so wej po sta ci, a tak że po par -
cie w spra wie wy co fa nia wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

/-/ 55 pod pi sów uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia

Wal ne Ze bra nie ROD „Gór ka” w Szy plisz kach

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ob ra du ją cy na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym

ROD „Gór ka” w Szy plisz kach w dniu 28 kwiet nia 2012 r.
– sprze ci wia my się ja kim kol wiek zmia nom w na szej Usta -
wie o ROD z 2005 r. pod ję tych przez I Pre ze sa SN.

W związ ku z tym zwra ca my się z proś bą do Pa ni Mar -
sza łek o pod ję cie sto sow nych kon sul ta cji ze Związ kiem
w za kre sie roz wo ju i ist nie nia ogrod nic twa dział ko we go w
ra mach obo wią zu ją cej Usta wy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.

W imie niu obec nych uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia

Pre zes
/-/ 

Wal ne Ze bra nie ROD „Ener ge tyk” we Wro cła wiu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu Ro dzin -

ne go Ogro du Dział ko we go „Ener ge tyk” we Wro cła wiu
zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek o wspar cie na szych dzia -
łań w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 r.

Je ste śmy za nie po ko je ni dzia ła nia mi, ja kie nie ustan nie
są pro wa dzo ne prze ciw ko dział kow com, ogro dom i
Związ ko wi. Nie po tra fi my zro zu mieć lu dzi, któ rzy swo -

imi de cy zja mi dą żą krok po kro ku do li kwi da cji na szych
dzia łek, któ re od lat słu żą na szym wie lo po ko le nio wym ro -
dzi nom, ja ko miej sce wy po czyn ku, są wspar ciem dla
uboż szych, ma ją wpływ na zdro wie, po zwa la ją eme ry tom
i ren ci stom na kon takt z ludź mi i przy ro dą.

Nasz Ogród po dob nie jak wie le in nych w Pol sce nie
prze szka dza w roz wo ju Na sze go Mia sta i wspie ra in we -
sty cje słu żą ce ogó ło wi miesz kań ców go dząc się na czę -
ścio wą li kwi da cję. Dla te go też nie mo że my się zgo dzić na
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cał ko wi tą li kwi da cję i od cię cie nas od świe że go po wie -
trza i zie le ni. Wie lu z nas nie wy obra ża so bie ży cia bez
dział ki, a nie jed nych ruch, ja ki to wa rzy szy upra wie zie mi
trzy ma przy ży ciu. W/w usta wa jest gwa ran tem na szych
praw, a prze pi sy w niej za war te sto ją na stra ży spo łecz nie
dzia ła ją cej i sa mo fi nan su ją cej się or ga ni za cji spo łecz nej.
Nie chce my żad nych zmian a w szcze gól no ści ta kich, któ -
re nas bę dą krzyw dzić.

Przed sta wia jąc po wyż sze pra gnie my prze ko nać Pa nią

Mar sza łek o wy co fa nie Opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu
RP prze sła nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty czą cej
wnio sków I Pre ze sa SN. Ocze ku je my wspar cia i zro zu -
mie nia dla tak wiel kiej gru py osób ja ką sta no wią dział -
kow cy. Je ste śmy prze ko na ni, że usły szy Pa ni Mar sza łek
głos czło wie ka, zwy kłe go oby wa te la i prze ciw sta wi się
wszel kim pró bom zmian usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych pro wa dzo nych na róż nych fron tach ży cia po -
li tycz ne go i elit rzą dzą cych.

Z po wa ża niem 

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 12 pod pi sówWro cław, 16 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sza rot ka” w Rze szo wie

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Dział kow cy z ROD „Sza rot ka” w Rze szo wie uczest ni -
czą cy w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym zwra ca ją
się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o za ję cie sta no wi ska 
w spra wie przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. Jed no znacz ne po par cie udzie lo ne dział kow com
przez naj wyż sze go przed sta wi cie la Sej mu uspo koi nie -
zwy kle na pię tą sy tu ację, ja ka obec nie pa nu je w na szym
śro do wi sku.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 r. zo sta ła uchwa lo na przez Sejm, za ak cep to -
wa na przez Se nat i pod pi sa na przez Pre zy den ta RP. Obo -
wią zu je już od po nad pię ciu lat i jest do brze oce nia na nie
tyl ko przez dział kow ców, ale tak że wie le sa mo rzą dów te -
ry to rial nych. Ar gu men ty Pre ze sa Są du Naj wyż sze go

przed sta wio ne we wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją ca łej usta wy, w swej isto cie zmie rza ją do
zli kwi do wa nia ogro dów dział ko wych w na szym kra ju. Od
wie lu już lat ogro dy dział ko we są po strze ga ne głów nie
pod ką tem in te re sów, ja kie na ich grun tach mo gły by zre -
ali zo wać róż ne go ro dza ju gru py pry wat ne go biz ne su.

Ma my na dzie ję, że ze chce Pa ni usły szeć głos lu dzi, któ -
rzy chcą je dy nie spo ko ju i moż li wo ści re ali zo wa nia swe -
go hob by, ja kim jest dba łość o na tu ral ne śro do wi sko 
i czyn ny wy po czy nek w oto cze niu na tu ry. Pro si my o
udzie le nie dział kow com po mo cy w ce lu za cho wa nia
ogro dów dział ko wych, po trzeb nych dla ich dal szej ak tyw -
no ści ży cio wej.

Z wy ra za mi po wa ża nia

Dział kow cy z ROD „Sza rot ka”
/-/ 22 pod pi sy

Rze szów, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pre fa bet” w Kol bu szo wej

Dział kow cy z ROD „Pre fa bet” w Kol bu szo wej ze bra ni
na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym, ape lu ją do Mar -
szał ka Sej mu o pod ję cie dzia łań w ce lu obro ny usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Kwe stio no wa nie przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
roz wią zań praw nych za war tych w usta wie o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku jest ata kiem na pol -
skich dział kow ców i ich Zwią zek. Wy stą pie nie Pre ze sa
SN pod wa ża pra wa dział kow ców, za gwa ran to wa ne w od -
po wied nich prze pi sach usta wy. Uwa ża my, że sfor mu ło -
wa ny przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za rzut nie kon s-
ty tu cyj no ści na szej usta wy na le ży trak to wać, ja ko grę po -
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li tycz ną, w któ rej nie ma miej sca na wzię cie pod uwa gę lo -
su spo łecz no ści dział ko wej.

Ma my na dzie ję, iż dzia ła nia wszyst kich ogniw Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców, czyn nie wspie ra ne au to ry te -
tem Pa ni Mar sza łek, po zo sta wią usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych bez zmian.

Z wy ra za mi sza cun ku

Dział kow cy z ROD „Pre fa bet” w Kol bu szo wej 
/-/ 24 pod pi syKol bu szo wa, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko le jarz I” w Prze wor sku

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu

Dział kow cy z ROD „Ko le jarz I” w Prze wor sku zgro -
ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym wy ra ża -
ją zde cy do wa ny sprze ciw wo bec zło że nia przez I Pre ze sa
SN wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Dzia ła nia Pre ze sa SN zmie rza ją ce do pod wa że nia kon -
sty tu cyj no ści na szej usta wy to bar dzo czy tel na pró ba
stwo rze nia sy tu acji do god nej do roz bi cia jed no ści dział -
kow ców, a na stęp nie umoż li wie nia przej mo wa nia atrak -
cyj nych te re nów przez róż ne go ro dza ju pod mio ty ko mer -

cyj ne. Udział Są du Naj wyż sze go w pro ce de rze li kwi da -
cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce na le ży na -
zwać wprost skan da lem, któ re go jesz cze ni gdy w prze sz-
ło ści nie by ło.

Za skar że nie do Try bu na łu ca łej usta wy o ROD to bez -
par do no wy atak na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry
sku tecz nie bro ni praw swo ich człon ków.

Ma my na dzie ję, że po par cie Pa ni Mar sza łek sku tecz nie
obro ni usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i ca ły
ruch ogrod nic twa dział ko we go.

Z po wa ża niem

Dział kow cy z ROD „Ko le jarz I” w Prze wor sku 
/-/ 41 pod pi sówPrze worsk, 27 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. St. Sta szi ca w Śre mie

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz

UCHWA ŁA NR 9/2012
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD im. St. Sta szi ca w Śre mie 

z dn. 28.04.2012 r.

Za rząd i Ko mi sje Re wi zyj na oraz Roz jem cza ROD 
im. St Sta szi ca w Śre mie zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek
z proś bą o wspar cie pol skich dział kow ców w ich sta ra -
niach o za cho wa nie tra dy cji i praw za pi sa nych w usta wie.
Uchwa lo na przez Sejm 8.07.2005 r. usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych cie szy się ol brzy mim po par ciem
dział kow ców i od po wia da ich po trze bom i ocze ki wa niom.

Dział ka to spo sób na ak tyw ne ży cie wie lu star szych
wie kiem Po la ków i nie tyl ko. W upra wia nie swo ich
ogród ków an ga żu ją się tak że lu dzie mło dzi.

Za na szym po śred nic twem 356 dział kow ców na sze go
ogro du zwra ca się do Pa ni Mar sza łek o po moc i wspar cie
swym au to ry te tem sta rań o po sza no wa nie ich wo li.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ 

Pre zes
/-/ Ma rian na Za gło biń ska

Śrem, 2 ma ja 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My dział kow cy z ROD im. K. Świer czew skie go w Śre -

mie ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym 
w dniu 14.04.2012 r. zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek 
z proś bą o wspar cie pol skich dział kow ców w na szych sta -
ra niach o za cho wa nie na szych praw.

Uwa ża my, że obec nie ist nie ją ca Usta wa z dnia 8 lip ca
2005 r. jest spra wie dli wa, nie krzyw dzą ca ni ko go i dla te -
go też nie ma naj mniej szej po trze by jej zmie niać. Za skar -
że nie, ca łej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go sta wia pod zna kiem za py -
ta nia przy szłość ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Użyt kow ni ka mi na szych ogro dów są w więk szo ści
eme ry ci i ren ci ści, ale co raz czę ściej w na sze sze re gi wstę -
pu ją mło de mał żeń stwa z ma ły mi dzieć mi. Po ziom ży cia

tych grup spo łecz nych jest po wszech nie zna ny. Pra ca na
dział ce jest nie tyl ko for mą ak tyw ne go i zdro we go try bu
ży cia, ale rów nież źró dłem wspo mo że nia skrom nych bu -
dże tów ro dzin nych. Funk cjo no wa nie ogro dów jest ure gu -
lo wa ne za pi sa mi Usta wy o ROD, Sta tu tu PZD, Re gu la -
mi nu ROD. W ogro dach funk cjo nu ją usta wo we or ga ny,
któ re chro nią in te re sy dział kow ców, kon tro lu ją dzia łal -
ność za rzą dów, re pre zen tu ją ich. Ruch dział ko wy i je go
Zwią zek – Pol ski Zwią zek Dział kow ców, to spraw nie
dzia ła ją ca or ga ni za cja spo łecz na dys po nu ją ca ma jąt kiem
po cho dzą cym ze skła dek dział kow ców; nie do kła da do
nie go ani bu dżet Pań stwa, ani sa mo rzą du.

Li czy my na uwzględ nie nie przez Pa nią Mar sza łek na -
szych ar gu men tów i za nie cha nie zmia ny przez Sejm RP
do brej usta wy.

Wal ne Ze bra nie ROD im. K. Świer czew skie go w Śre mie

Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze ROD im. K. Świer czew skie go w Śre mie
z dnia 14 kwie cień 2012 r.

Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Zbi gniew Che ry ba

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Hie ro nim Re mus

Pre zes Za rzą du 
/-/ Bar ba ra Dro biń ska

Wal ne Ze bra nie ROD im. Wł. Rey mon ta w Śre mie

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

APEL
Wal ne go Ze bra nia ROD im. Wł. Rey mon ta w Śre mie

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My dział kow cy obec ni na co rocz nym Ze bra niu Spra -

woz daw czym w dniu 27.04.2012 r. zwra ca my się do Pa -
ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie na szych sta rań 
o za cho wa nie swo ich praw.

Ma my do brą Usta wę z dn. 8 lip ca 2005 r., któ ra w spo -
sób pra wi dło wy i zgod ny z ocze ki wa niem dział kow ców
za pew nia funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Gwa ran tu je wol ność zrze sza nia każ de mu, kto chce
uczest ni czyć w ży ciu dział ko wym. Usta wa ta by ła kon -

sul to wa na z ca łym spo łe czeń stwem dział kow ców i jest
po praw na, a pra wa na by te są chro nio ne przez Kon sty tu cję
Rze czy po spo li tej Pol ski. Nie ocze ku je my żad nych no -
wych pro jek tów ani roz wią zań praw nych.

Ape lu je my do Pa ni Mar sza łek o obro nę na szych praw.
Je ste śmy czę ścią spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Ma jąc
wła sny sa mo rząd chce my 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, na -
szych na by tych praw.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Je rzy Paw lak

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ta de usz Re peć

Pre zes Za rzą du
/-/ Bo le sław Woś ko wiak

Śrem, 27 kwiet nia 2012 r.
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My dział kow cy, człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go im. M. Ko per ni ka w Opa le ni cy ob ra du ją cy w dniu
21 kwiet nia 2012 r. na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw -
czym zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o po moc
w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 8 lip ca 2005 r. Usta wa ta po 5 la tach do bre go funk cjo no -
wa nia da ją ca dział kow com pew ność i spo kój użyt ko wa nia
dzia łek oraz za pew nia ją ca pra wa i obo wiąz ki dla dział kow -

ców zo sta ła za skar żo na przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Wie my o tym, że nie
tyl ko my ale i dział kow cy z ca łej Pol ski pi sząc do Pa ni wie -
rzą w Pa ni mą drość , do świad cze nie oraz sta no wi sko ja kie
Pa ni pia stu je nie po zwo li znisz czyć obo wią zu ją cej Usta -
wy, a za ra zem skrzyw dzić dział kow ców w znacz nej więk -
szo ści lu dzi star szych i ubo gich, dla któ rych dział ka to ca ła
ra dość ich je sie ni ży cia.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo waż nie nia uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia

Wal ne Ze bra nie ROD im. M. Ko per ni ka w Opa le ni cy

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Opa le ni ca, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. A. Mic kie wi cza w To ru niu

Mar sza łek Sej mu
Pa ni Ewa Ko pacz

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia ROD im. A. Mic kie wi cza w To ru niu

w dniu 21.04.2012 r.

Człon ko wie ROD im. A. Mic kie wi cza w To ru niu z głę -
bo kim nie po ko jem przy ję li wia do mość o za skar że niu
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku, ja ko nie zgod nej z Kon sty tu cją RP.

Obec nie funk cjo nu ją ca usta wa chro ni dział kow ców 
i gwa ran tu je wła sność po sia da nych na nie sień. Je ste śmy
or ga ni za cją nie za leż ną, sa mofi nan su ją cą. Dla wie lu pol -

skich ro dzin jest miej scem wy po czyn ku, re kre acji, a nie -
jed no krot nie miej scem re ha bi li ta cji.

Wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw wszel kim pró bom
zmian w obec nie funk cjo nu ją cej usta wie.

Pro si my o od rzu ce nie wnio sków I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go.

Nie zniszcz my ru chu o po nad 100-let niej tra dy cji.

Prze wod ni czą cy Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

To ruń, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko le jarz” w Cho dzie ży

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy ROD „Ko le jarz” w Cho dzie ży uczest ni czą -

cy w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 

26 kwiet nia 2012 r. wno szą o od rzu ce nie wnio sku I Pre -
ze sa SN w spra wie 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.
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Za skar że nie ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. za gra ża dal sze mu ist nie niu
ogro dów dział ko wych w Pol sce i w kon se kwen cji umoż -
li wi przej mo wa nie atrak cyj nych te re nów, na któ rych znaj -
du ją się na sze ogro dy. Zda je my so bie spra wę, że do ta kich
dzia łań in spi ru ją te re ny po ło żo ne w cen trach du żych miast
lub w ich nie da le kim są siedz twie. Jed nak po prze ję ciu
tych te re nów przyj dzie ko lej na ko lej ne, w tym tak że po -
ło żo ne w na szym mie ście. Za gra bie nie tych te re nów to
tyl ko kwe stia cza su. Na sze ogro dy dział ko we są miej scem
czyn ne go wy po czyn ku i re lak su dla wie lu pol skich ro dzin,

w więk szo ści nie za moż nych, któ rych czę sto nie stać na
wcza sy. Du ża gru pa dział kow ców to eme ry ci, dla któ rych
zbio ry są zna czą cym za strzy kiem wspo ma ga ją cym do mo -
wy bu dżet. Po zba wie nie ich nie wiel kich, pie czo ło wi cie
upra wia nych dzia łek jest nie ludz kie i nie etycz ne.

Zło żo ny mi pod pi sa mi udzie la my peł ne go po par cia usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i ma my na dzie -
ję, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny utrzy ma do tych cza so wy
stan praw ny i nie do pu ści do zmian krzyw dzą cych człon -
ków na sze go Związ ku.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 49 pod pi sów

Cho dzież, 26 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. gen J. Dą brow skie go w El blą gu

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. gen. J. Dą brow skie go
w El blą gu zde cy do wa nie po tę pia ją wszel kie ata ki róż nych
ugru po wań po li tycz nych i po je dyn czych osób na Usta wę
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i na na sze ogro dy uwa ża my, że ak tu al na
usta wa w ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005r. jest
bar dzo do bra, ko rzyst na dla nas i bro ni na szych praw
dział ko wych, praw głów nie lu dzi star szych – eme ry tów 
i ren ci stów. Z ca łą mo cą po pie ra my Kra jo wą Ra dę Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców i jej Pre ze sa Pa na Eu ge niu -
sza Kon drac kie go za nie ugię tą po sta wę w zde cy do wa nej
wal ce o utrzy ma nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w obro nie usta wy o ro dzin ny ogro dach dział ko wych i ca -

łe go ru chu dział ko we go w na szym kra ju. Na sze sta no wi -
sko jest jed nym z 620 ty się cy gło sów pol skich dział kow -
ców, któ rzy zło ży li swo je pod pi sy ja ko bro nią cy usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Stąd zwra ca my się
z proś bą do Pa ni Mar sza łek o uwzględ nie nie na sze go i po -
zo sta łych se tek ty się cy gło sów pol skich dział kow ców 
w pra cy pol skie go Par la men tu. Ape lu je my do Pa ni Mar -
sza łek i wszyst kich Klu bów Po sel skich o od rzu ce nie
wszel kich Pro jek tów ustaw zmie rza ją cych do li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i na szych uko cha nych
ogro dów dział ko wych. Li czy my, że Pa ni zde cy do wa na
po sta wa w tym wzglę dzie i au to ry tet, spra wią że nie bę -
dzie my drę cze ni nie ustan ny mi ata ka mi na na sze ogro dy 
i nasz Zwią zek, że bę dzie my mo gli upra wiać w spo ko ju
na sze dział ki.

Z dział ko wym po zdro wie niem i wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ Le onard Ba chor ski

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ Ro mu ald Fi li piak

El bląg, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. In spek to ra So wiń skie go w Ko ścia nie

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 
im. Insp. So wiń skie go w Ko ścia nie zgro ma dze ni na Ze -
bra niu Spra woz daw czym w dniu 20 kwiet nia 2012 r. re -
pre zen tu ją cy 214 użyt kow ni ków dzia łek zwra ca my się do
Pa ni Mar sza łek z proś bą o od po wiedź na nur tu ją ce nas py -

ta nia, przy szłość i dal sze lo sy na sze go śro do wi ska.
Wy ra ża my prze ko na nie i są dzi my, że Pa ni Mar sza łek

po dob nie my śli, że ja ko dział kow cy je ste śmy czę ścią spo -
łe czeń stwa oby wa tel skie go i tak win ni śmy być po strze -
ga ni przez re pre zen tan tów na sze go na ro du. Dla te go też
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ocze ku je my od tych, któ rzy z wo li oby wa te li na sze go kra -
ju peł nią naj wyż sze funk cje w sys te mie wła dzy oraz in spi -
ru ją do po dej mo wa nia i roz wią zy wa nia spraw, któ re
wy cho dzą na prze ciw ocze ki wa niom lu dzi za spo ka ja jąc
ich po trze by. De mo kra tycz ny sys tem funk cjo no wa nia
pań stwa jest tak zbu do wa ny, aby ci, któ rzy sto ją naj wy żej
w hie rar chii rzą dzą cych mo gli prze ka zy wać in for ma cję
sto ją cym ni żej, ale sta no wią cym waż ną cześć spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go. My dział kow cy je ste śmy nie mi le
za sko cze ni tym, że po mi mo ogrom nej ilo ści li stów, pism,
ape li i sta no wisk prze sy ła nych do Urzę du Mar szał ka Sej -
mu RP nie za uwa ży li śmy żad nych re ak cji. Ocze ki wa li by -
śmy za pro sze nia przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i wy słu cha nia na szych ra cji. Uwa ża my, że

przed ło że nie za sad ni czych pro ble mów ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce przy czy ni ło by się do po zna nia na -
szych ra cji, któ re win ny po słu żyć Wy so kie mu Sej mo wi
RP do pod ję cia istot nych de cy zji uwzględ nia ją cych ocze -
ki wa nia dział kow ców w od nie sie niu do pi sma I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w
spra wie nie zgod no ści Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Zda je my so bie spra wę z te go, iż po wy ro ku Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go spra wa ta znaj dzie się w Wy so kim Sej -
mie i to Pa ni, ja ko naj waż niej sza Oso ba w tej ka den cji Sej -
mu bę dzie współ de cy do wać o osta tecz nym kształ cie
Usta wy tak waż nej dla dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku i uzna nia dział kow cy 
– uczest ni cy ze bra nia

Pre zes
/-/ An drzej Lu dwi czak

Se kre tarz
/-/ Ire na Kry chow ska

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ Jan Bącz kow ski

Ko ścian, 20 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Przy szłość” w Gru dzią dzu

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uczest ni cząc w Wal nym Ze bra nia Spra woz daw czym 

w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Przy szłość” 
w Gru dzią dzu po raz ko lej ny za po zna li śmy się z za wi ro -
wa nia mi wo bec Usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Wy ra ża my wo lę po zo sta wie nia jej
w nie zmie nio nym kształ cie. Jest to usta wo we, zgod ne 
z Kon sty tu cją RP umo co wa nie ogrod nic twa dział ko we go
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko sa mo rząd nej, de -
mo kra tycz nej or ga ni za cji dział kow ców w na szym kra ju.

Je ste śmy prze ciw ni ja kiej kol wiek in ge ren cji w jej po -
sta no wie nia – szcze gól nie po pra wie sied miu la tach funk -
cjo no wa nia. Dla te go ocze ku je my od Pa ni Mar sza łek

jed no znacz ne go sta no wi ska w tej bul wer su ją cej dział kow -
ców spra wie. Upo waż nia nas do te go wy stą pie nie Pa ni
Mar sza łek skie ro wa ne do uczest ni ków IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD, gdzie w cie płych sło wach pod -
kre śli ła Pa ni ro lę i zna cze nie za rów no ogro dów dział ko -
wych, jak i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, jak i brak
re ak cji Pa ni Mar sza łek na apel skie ro wa ny przez uczest -
ni ków te go gre mium.

Nie chce my od bie rać to, ja ko lek ce wa że nie li czą cej po -
nad mi lion człon ków or ga ni za cji, któ ra na szym zda niem
jest jed nym z fun da men tów bu do wy spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go, a ta ki cel przy świe ca naj wyż szym or ga nom
na sze go Pań stwa.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Ze non Sła wiń ski

Pre zes
/-/ Prze my sław Szat kow ski

Gru dziądz, 27 kwiet nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Na za sa dach usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych z 8 lip ca 2005 ro ku ja ko dział kow cy – uczest ni cy
do rocz ne go Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go w ROD
„Stor czyk” je ste śmy drob ną cząst ką li czą ce go po nad mi -
lion człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Trwa ją -
ca od po nad dwu dzie stu lat ba ta lia w obro nie ogro dów
dział ko wych i praw dział kow ców upo waż nia nas jed nak
do za bra nia gło su w tych nur tu ją cych nas spra wach.

Pa ni Mar sza łek w li ście skie ro wa nym do od by te go 
w grud niu 2011 ro ku IX Zjaz du De le ga tów PZD wy ra ża -

ła się z uzna niem o zna cze niu ogro dów dział ko wych oraz
o dzia łal no ści na szej or ga ni za cji. Ta kie stwier dze nie upo -
waż nia ły na szych przed sta wi cie li do skie ro wa nia do Pa ni
Mar sza łek ape lu o wspar cie dział kow ców w ich wal ce 
o swo je pra wa. Nie ste ty apel ten po zo stał bez ja kiej kol -
wiek re ak cji. Nie chce my, by mil cze nie Pa ni Mar sza łek
by ło od bie ra ne przez dział kow ców, ja ko lek ce wa że nie na -
szej ma so wej or ga ni za cji. Dla te go zwra ca my się do Pa ni
Mar sza łek o jed no znacz ne, nie bu dzą ce wąt pli wo ści sta -
no wi sko w spra wie na sze go dal sze go by tu na upra wia -
nych dział kach oraz co do dal szych lo sów PZD. 

Wal ne Ze bra nie ROD „Stor czyk” w Gru dzią dzu

Sz. P. Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Pre zes 
/-/ Le szek Gło wac ki

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Piotr Po la kow ski

Gru dziądz, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Wi śnie wo” w Wa go wie

Mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
Pan An drzej Rze pliń ski

W dniu 28 kwiet nia 2012 r. ja ko uczest ni cy Wal ne go Ze -
bra nia Spra woz daw cze go ROD „Wi śnie wo” w Wa go wie
po omó wie niu spraw do ty czą cych przy go to wań do zmia -
ny Usta wy o ROD z 2005 r. ma my oba wy, że or ga ny usta -
wo daw cze nie uwzględ nią in te re sów i praw dział kow ców.

Od no si my wra że nie, że ugru po wa nia prze ciw ne na szym

ogro dom chcą je zli kwi do wać wy ko rzy stu jąc or ga ny kon -
tro l ne i usta wo daw cze na sze go kra ju. Zwra ca my się z ape -
lem do Sej mu i TK o rze tel ną oce nę na szej usta wy 
z 2005 r. i po zo sta wie nie jej w do tych cza so wym brzmie -
niu. Usta wa za bez pie cza na sze pra wa i po zwa la na spo -
koj ny od po czy nek na na szych dział kach.

W imie niu ze bra nych dział kow ców

Pre zes
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Wa go wo, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. A. Mic kie wi cza w Ra dom sku

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Ada ma Mic kie wi cza 

w Ra dom sku z po nad 50-let nią tra dy cją jest jed nym z wie -
lu dzia ła ją cych na te re nie wo je wódz twa łódz kie go. Na si
dział kow cy, rów no cze śnie człon ko wie Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców, wie lo krot nie wy po wia da li się na te mat
obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, mię dzy in ny mi skła da jąc pod pi sy w jej
obro nie. Pra gnie my po sza no wa nia na szych praw i pew -
no ści, że do ro bek ty się cy ro dzin dział ko wych po zo sta nie
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w na szych rę kach.
Ob ra du ją cy we wrze śniu 2011 ro ku w War sza wie II Kon -

gres PZD jed no znacz nie wy ra ził swo je po par cie w ce lu za -
cho wa nia ak tu al nie obo wią zu ją cych praw dział kow ców.

My, ra domsz czań scy dział kow cy, ze bra ni na Wal nym
Ze bra niu Dział kow ców w dniu dzi siej szym, wy ra ża my
rów nież jed no gło śnie po par cie, po nie waż pra gnie my za -
cho wać ist nie ją ce te re ny zie le ni w na szym mie ście, gdzie

wie le ro dzin nie tyl ko zaj mu je się upra wą wa rzyw, ale tak -
że spę dza tam wol ny czas nie ma jąc moż li wo ści ko rzy -
sta nia z kosz tow nych wcza sów.

Ma my na dzie ję, że Pa ni ja ko Mar sza łek Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej po dzie li na sze ra cje i kie ru jąc się do brem
wszyst kich oby wa te li wes prze sta ra nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców o za cho wa nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w do tych cza so wym kształ cie.

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

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Elż bie ta Gar biec

Pre zes
/-/ Ma rian Gra bow ski

Ra dom sko, 24 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Konwalia” w Sieradzu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My, człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców –

użyt kow ni cy dzia łek w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -
wym „Kon wa lia” w Sie ra dzu, uczest ni czą cy w Wal nym
Ze bra niu Spra woz daw czym, po now nie wy ra ża my za nie -
po ko je nie wo bec prób zmia ny Usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 08.07.2005 r.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są te re na mi uży tecz no ści
pu blicz nej i słu żą spo łecz no ści lo kal nej, peł niąc tak że
funk cje so cjal ne. Użyt kow ni cy dzia łek to prze waż nie
eme ry ci, ren ci ści i sfe ra bu dże to wa, dla któ rych dział ka

jest czę sto je dy nym miej scem wy po czyn ku i uzu peł nie -
niem do mo we go bu dże tu.

Li kwi da cja Związ ku, a w ślad za tym ogro dów dział ko -
wych w obec nej po sta ci bę dzie nie po we to wa ną stra tą.

My dział kow cy je ste śmy już bar dzo zmę cze ni tą nie -
ustan ną wal ką o ist nie nie związ ku, ogro dów i dzia łek.

Żą da my po sza no wa nia na sze go do rob ku i utrzy ma nia
Usta wy o ROD z 2005 r. w nie zmie nio nej tre ści, gdyż na -
le ży cie nor mu je ona dzia łal ność spo łecz ną lu dzi zrze szo -
nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców i za pew nia
roz wój ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju. 

Z wy ra za mi sza cun ku w imie niu uczest ni ków 
Wal ne go Ze bra nia ROD „Kon wa lia” w Sie ra dzu

Pre zes 
/-/ Ja ni na Szew czyk

Prze wod ni czą ca Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ma ria Kil ja nek

Sie radz, 16 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Sło necz nik w Ko ścia nie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sło -

necz nik” w Ko ścia nie uczest ni czą cy w do rocz nym Ze bra -
niu Spra woz daw czym zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek 
z proś bą o od po wiedź na nur tu ją ce nas py ta nie: „co da lej
z ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi w kon tek ście pi sma
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -

ne go w spra wie nie zgod no ści Usta wy z dnia 08.VII.2005 r.
z Kon sty tu cją RP?”

My dział kow cy je ste śmy prze ko na ni a Pa ni Mar sza łek
za pew ne to po twier dzi, że dział kow cy sta no wią zna czą cą
część spo łe czeń stwa na szej Oj czy zny. Po nie waż nie otrzy -
mu je my żad nej od po wie dzi na pi sma kie ro wa ne do na -
szych władz, zwra ca my się do Pierw szej Oso by w Sej mie
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RP o da nie od po wie dzi na nur tu ją ce nas py ta nie.
Dla te go też ocze ku je my od tych, któ rzy z wo li oby wa -

te li na sze go kra ju wy peł nia ją naj wyż sze funk cje spo łecz -
ne i in spi ru ją do po dej mo wa nia i roz wią zy wa nia spraw
ży wot nych dla znacz nej czę ści spo łe czeń stwa. De mo kra -
tycz ny sys tem funk cjo no wa nia pań stwa jest tak zbu do wa -
ny, aby ci któ rzy sta ją naj wy żej w hie rar chii spo łecz nej
mo gli otrzy my wać in for ma cje od tych sto ją cych ni żej, ale
sta no wią cych nie pod wa żal ną część spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go.

Je ste śmy nie mi le za sko cze ni tym, że po mi mo znacz nej
ilo ści li stów, pism, ape li i sta no wisk prze sy ła nych do urzę -
du Mar szał ka Sej mu RP nie otrzy ma li śmy żad nej od po -
wie dzi ani re ak cji, jak nas in for mu je Kra jo wa Ra da

Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Są dzi li śmy, że na stą pi
za pro sze nie przed sta wi cie li na sze go Związ ku na spo tka -
nie i wy słu cha nie na szych ra cji. Uwa ża my, iż wy słu cha -
nie na szych ra cji mo gło by w per spek ty wie po słu żyć
Wy so kie mu Sej mo wi do pod ję cia istot nych de cy zji
uwzględ nia ją cych ocze ki wa nia dział kow ców co do dal -
szych lo sów ich dział ki, ogro du a tak że Związ ku z któ rym
je ste śmy zwią za ni od wie lu lat.

Sza now na Pa ni Mar sza łek zda je my so bie spra wę, że po
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go osta tecz ne roz wią za -
nie bę dzie mia ło w Sej mie RP i to Pa ni ja ko naj waż niej -
sza oso ba w Sej mie tej ka den cji bę dzie współ de cy do wać
o osta tecz nym kształ cie tak waż nej usta wy dla Związ ku 
i dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku i uzna nia 

Wal ne Ze bra nie ROD „Świersz cza” w Po bie dzi skach

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ Do ro ta Wró blew ska

Pre zes
/-/ Bo że na Ko ściań ska

Wi ce pre zes
/-/ Syl we ster Chę ciń ski

Ko ścian, 20 kwiet nia 2012 r.

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Świersz cza”

z dnia 28 kwiet nia 2012 r.
w spra wie nie na ru szal no ści za pi sów Usta wy o ROD z 2005 ro ku

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
My dział kow cy użyt ku ją cy swo je dział ki w Ro dzin nym

Ogro dzie Dział ko wym „Świersz cza” w Po bie dzi skach
bio rą cy udział w dniu 28-04-2012 ro ku w Wal nym Ze bra -
niu Spra woz daw czym zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek
Sej mu o po par cie na szych sta rań o za cho wa nie do tych -
cza so wych praw Związ ku i nas człon ków tej spo łecz nej
or ga ni za cji.

My dział kow cy, człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców wie my, że Na sza Usta wa o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych uchwa lo na w 2005 ro ku za bez pie cza
na sze pra wa na by te i do te go na by te w do brej wie rze.

Stwier dza my, że Pol ska jest je dy nym w Unii Eu ro pej -
skiej kra jem, w któ rym od po nad 20 lat pró bu je się wszel -
ki mi me to da mi znisz czyć po nad mi lio no wą spo łecz ną
or ga ni za cję, w prak ty ce wdra ża ją cej za sa dy spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go.

Ogro dy dział ko we trze ba utrzy mać nie tyl ko dla nas, ale

przede wszyst kim dla przy szłych po ko leń. Na sze ogro dy
ist nie ją ce w Pol sce po wsta wa ły na zde gra do wa nych przez
in nych te re nach, wów czas przez ni ko go nie chcia nych.

Dzi siaj na szą wła sną, cięż ką pra cą oraz fi nan sa mi na -
szy mi i na sze go Związ ku te re ny te zo sta ły przy wró co ne
spo łe czeń stwu i przy ro dzie.

Ni gdy nie zda rzy ło się, aby nasz Zwią zek stał na dro -
dze roz wo ju na szych miast i gmin, gdy or ga ny pań stwo -
we czy sa mo rzą do we chcia ły re ali zo wać za da nia ce lu
pu blicz ne go. Na le ży wresz cie pa mię tać, że na sze ogro dy
po wsta wa ły dla do bra lu dzi, speł nia jąc waż ną funk cję spo -
łecz ną słu żąc człon kom lo kal nych spo łecz no ści.

Nie zga dza my się, aby do ro bek wie lu po ko leń dział -
kow ców zo stał zmar no wa ny. Wy ra ża my prze ko na nie, że
au to ry tet Pa ni Mar sza łek spo wo du je zmia nę na sta wie nia
wła dzy pu blicz nej do na sze go Związ ku i tym sa mym sta -
nie Pa ni po stro nie lu dzi nie zbyt za moż nych, któ rzy pra -
gną w spo ko ju użyt ko wać swo je skraw ki zie mi.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Pre zes Za rzą du
/-/Po bie dzi ska, 28 kwiet nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek Sej mu,
Człon ko wie Wal ne go Ze bra nia, Za rzą du, Ko mi sji Re -

wi zyj nej oraz Ko mi sji Roz jem czej ROD „Sza rot ka” 
w Byd gosz czy bio rą cy udział w sta tu to wym po sie dze niu
w dniu 20 kwiet nia 2012 ro ku zwra ca ją się do Pa ni z proś -
bą o do ko na nie zmian przed sta wi cie la Sej mu RP wy stę pu -
ją ce go w Try bu na le Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar -
że nia za pi sów Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku
przez by łe go I 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 o ROD 
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku. Wy zna cze ni w po przed niej ka den cji
Sej mu po sło wie Sta ni sław Pię ta i An drzej De ra są oso ba -
mi wy jąt ko wo ne ga tyw nie na sta wie ni do na szej usta wy 
o ROD. Po sło wie ci ja ko re pre zen tan ci Sej mu i Pa ni Mar -
sza łek bę dą tę usta wę z ca łą mo cą pod wa żać i tym sa mym
ne go wać do ro bek wła dzy usta wo daw czej za miast jej bro -
nić Po seł An drzej De ra, czło nek ko lej ne go po li tycz ne go
ugru po wa nia zna ny jest nam ja ko nie prze jed na ny wróg
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce re ali zo wa ne go przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Zwra ca my się z proś bą do
Pa ni Mar sza łek, aby ko rzy sta jąc ze swych pre ro ga tyw
wska za ła do re pre zen to wa nia Sej mu RP ta kie go po sła,
któ re go po glą dy bę dą zbież ne z ocze ki wa nia mi pol skich
dział kow ców w przed mio cie praw na by tych.

Jak szko dli we spo łecz nie jest żą da nie I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go skie ro wa ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
stwa rza ją ce nie bez pie czeń stwo i re al ne za gro że nie dla ist -
nie nia oraz dal sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go
ROD w Pol sce re ali zo wa ne go przez Pol ski Zwią zek
Dział kow ców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Bar dzo za sko czył nas fakt pod ję cia przez I Pre ze sa Są -

du Naj wyż sze go Rzecz po spo li tej Pol skiej i wy stą pie nia
prze ciw ko człon kom ogól no pol skiej, po nad mi lio no wej,
de mo kra tycz nej or ga ni za cji spo łecz nej pol skich dział kow -
ców. Z ca łą sta now czo ścią stwier dza my, że wska za ne
przez Pa na Pre ze sa za rzu ty wo bec usta wy o ROD są bez -
za sad ne. Trud no nam zro zu mieć, że wy stą pie nie skie ro -

wa ne 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, ja ko urzęd ni ka
pu blicz ne go, któ ry po wi nien li czyć się z gło sem spo łe -
czeń stwa. Dział kow cy to ogrom ny elek to rat, a za ra zem
kil ku mi lio no wa rze sza pol skie go spo łe czeń stwa, któ re go
in te re sy po win ny być uwzględ nia ne przez pol ski wy miar
spra wie dli wo ści oraz Sejm RP. 

Moż na by po sta wić w tym miej scu te zę o bra ku obiek -
ty wi zmu przez oso bę peł nią cą bar dzo waż ną funk cję 
w za kre sie orzecz nic twa. Skie ro wa ne wnio ski zmie rza ją
wprost do wy łą cze nia ogro dów i na szej spo łecz nej po za -
rzą do wej or ga ni za cji z kon sty tu cyj nej ochro ny praw na by -
tych, a tak że ochro ny praw wła sno ści. Dla pol skich
dział kow ców obo wią zu ją ca usta wa jest naj waż niej szym
ak tem praw nym umoż li wia ją cym spo koj ne i sta bil ne pra -
wo do ko rzy sta nia ze swo ich dzia łek w na szych ogro dach.

Człon ko wie Wal ne go Ze bra nia, Za rzą du, Ko mi sji Re -
wi zyj nej oraz Ko mi sji Roz jem czej ROD „Sza rot ka” 
w Byd gosz czy kry tycz nie oce nia ją nie tyl ko pod ję tą przez
Pa na 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.
Za rzu ty za war te we wnio sku, kwe stio nu ją ce unor mo wa -
nia praw ne za war te w tre ści art 10, art 14 ust 1 i 2, art 15
ust. 2, art. 30, art. 31 ust. 1-3 oraz art. 31 ust. 4 uwa ża my
za ab so lut nie bez pod staw ne, a na wet wręcz po zwa la ją ce
przy jąć je za ko lej ny atak na Pol ski zwią zek Dział kow -
ców. Ak cep tu je my w peł ni treść Ko mu ni ka tu Kra jo wej
Ra dy PZD sta no wią ce go in for ma cję o zło żo nym 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 w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją sze ściu za pi sów usta wy o ROD oraz za war te 
w ko mu ni ka cie wy ja śnie nia bez za sad no ści i bez ce lo wo ści
wnio sku. Chy ba, że ta kim ce lem ma być uchy le nie usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zgod nie z wo lą
po li tycz ną prze ciw ni ków Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, a więc prze ciw ni ków nas – dział kow ców, użyt kow -
ni ków dzia łek ogro do wych. Bro niąc przez wie le lat
na szych praw za war tych w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r.,
oka za li śmy na szą jed ność skła da jąc po nad 619 ty się cy
pod pi sów po ape lem w obro nie tej że usta wy.

Z po wa ża niem

Wal ne Ze bra nie ROD „Sza rot ka” w Byd gosz czy

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Pre zes
/-/

Byd goszcz, 20 kwiet nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy ob ra du ją cy na Wal nym Ze bra niu Spra woz -

daw czym w ROD „Zo rza” – je ste śmy za nie po ko je ni pró -
ba mi li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

W do bie kry zy sów go spo dar czych i wzro stów kosz tów
utrzy ma nia, wi dzi my ogrom ną ro lę na szych ogro dów 
w tych trud nych cza sach. Dla 1800 (600 dzia łek) miesz -
kań ców mia sta Gu bi na, ogro dy są miej scem wy po czyn -
ku, upra wy wa rzyw i owo ców – uzu peł nia ją cych zna czą co
do mo we bu dże ty.

Ogro dy peł nią funk cję wy cho waw czą dla dzie ci z ro -
dzin dział kow ców – nikt nie wy na lazł lep szej me to dy wy -
cho waw czej jak pra ca wy ko ny wa na z ra do ścią i efek tem.

Ogro dy uczą uczci wo ści, współ pra cy są siedz kiej, dba -
nia o wspól ne do bro. Wie my, że Usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych pi sa li praw ni cy. Zgod nie z Kon -
sty tu cją RP, za twier dził Sejm. Miej my sza cu nek do sie bie
i do or ga nów pra wa. Niech wia ra w mą drość i pra wość;
po słów, praw ni ków spo łecz ni ków bę dzie dla nas wzo rem
po stę po wa nia i świa do mo ścią ży cia w pań stwie de mo kra -
tycz nym. Zwra ca my się z proś bą o wspar cie na szych dzia -
łań i po moc w za cho wa niu obo wią zu ją cej usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych przez de le go wa nie
przed sta wi cie la Sej mu, do wy stą pie nia przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym, któ ry bę dzie oso bą obiek tyw nie oce nia -
ją cą ak tu al ny stan praw ny Związ ku.

Pod pi sy dział kwo ców
/-/ 21 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Zo rza” w Gu bi nie

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Gu bin, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Gru dzią dzu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go w Ro -

dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w Gru dzią dzu ape lu ją do Pa ni Mar sza łek o pod ję cie sku -
tecz nych dzia łań w spra wie utrzy ma nia Usta wy z 8 lip ca
2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w nie -
zmie nio nym kształ cie. Jest to usta wo we, zgod ne z Kon -
sty tu cją RP umo co wa nie ogrod nic twa dział ko we go i Pol s-
kie go Związ ku Dział kow ców, ja ko sa mo rząd nej, de mo -

kra tycz nej or ga ni za cji dział kow ców w na szym kra ju.
Dla te go ocze ku je my od Pa ni Mar sza łek jed no znacz ne -

go sta no wi ska w tej bul wer su ją cej dział kow ców spra wie.
Je ste śmy za nie po ko je ni bra kiem re ak cji Pa ni Mar sza łek
na list otwar ty pod pi sa ny przez 430 uczest ni ków IX Zjaz -
du De le ga tów PZD. Nie chce my, by nas i na szą or ga ni za -
cję trak to wa no ja ko gor szą, wręcz nie po trzeb ną część
spo łe czeń stwa. Prze cież zgod nie z Kon sty tu cją wszy scy
je ste śmy rów ni.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ 

Pre zes
/-/ Wie sław Suł kow ski

Gru dziądz, 29 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sza fi rek” w Łę czy cy
Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców obec -

ni na Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 28.04.2012 r.
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sza fi rek” w Łę czy cy
po wy słu cha niu in for ma cji o prze wi dy wa nej trud nej sy -

tu acji praw nej dział kow ców na sze go Związ ku w wy ni ku
wpro wa dze nia zmian w ar ty ku łach Usta wy za kwe stio no -
wa nych przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ re go dzą 
w naj słab szą gru pę spo łecz ną i na sze in te re sy jak i PZD
oraz ogrod nic two dział ko we w Pol sce je ste śmy głę bo ko
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za nie po ko je ni, że do chwi li obec nej nie by ła Pa ni uprzej -
ma za jąć sta no wi ska w spra wie li stu Otwar te go IX Kra jo -
we go Zjaz du De le ga tów PZD pod pi sa ne go 16 grud nia
2011 r. przez je go uczest ni ków, któ ry jest naj wyż szą wła -
dzą w PZD. Je ste śmy prze ko na ni, że proś ba wspar cia tak
licz nej gru py spo łecz nej w wal ce o na by te od wie lu lat pra -
wa oraz być al bo nie być Związ ku nie po win no być dla Pa -
ni spra wą obo jęt ną, nie war tą uwa gi i za sta no wie nia się co
mo że stać się z na mi, na szym do byt kiem w przy szło ści.

Pa ni Mar sza łek my na mo cy tej usta wy o ROD uzy ska -
li śmy moż li wość, że Za kła dy pra cy, zo bli go wa ne wów -
czas przez Pań stwo re stryk cyj ny mi prze pi sa mi nie mo gły
pod no sić pra cow ni kom wy na gro dzeń, mo gły na to miast
za ku pić zie mię po móc przy or ga ni za cji ogro dów dział ko -
wych. Umoż li wi ło nam to po pra wę ma te rial ną by tu. Zor -
ga ni zo wa no w ten spo sób ogro dy pra cow ni cze dla
ogrom nej gru py lu dzi, cią gle ubo że ją cej war stwy spo łecz -
nej. Ogro dy w istot ny spo sób za bez pie cza ją na sze po trze -
by w za kre sie czę ści ma te rial nej oraz moż li wo ści wy po-
czyn ku dla nas i na szych ro dzin. Ta gru pa spo łecz na nie
ma moż li wo ści wy po czyn ku za gra ni cą bądź w kra ju po -
za te re na mi za miesz ka nia w związ ku z ni ski mi za rob ka mi
lub eme ry tu ra mi. IX Kra jo wy Za rząd PZD wy ra ził czy -
tel ne sta no wi sko w wy sła nym do Pa ni „Li ście otwar tym”
w spra wie na szych ocze ki wań jak i po trzeb. Chce my wie -
dzieć czy na sza przy szłość pod obec ny mi rzą da mi jest
bez piecz na, czy je ste śmy tyl ko trak to wa ni, ja ko ma sa wy -
bor cza, aby gło so wać na Was bądź na Wa szą par tię. Po
wy bo rach ra dzić mu si my już so bie sa mi a na sze pro ble my

nie są już Wa szy mi. Non sen sem jest, że Sej mo wa Ko mi -
sja Usta wo daw cza wy zna czy ła ochot ni ków PiS po sła 
A. De rę i St. Pię tę do obro ny na szej usta wy przed Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym. Lu dzie Ci nie mo gą re pre zen to -
wać na sze go Związ ku, gdyż re pre zen tu ją PiS, któ ry
do ma ga się li kwi da cji ogro dów dział ko wych i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Ta kie dzia ła nie świad czy o tym,
że PO nie chce nas bro nić. My człon ko wie PZD w za ist -
nia łej sy tu acji za gro żeń na sze go Związ ku Ogro dów 
i PZD, ośmie la my się za dać Pa ni Mar sza łek kil ka trud -
nych dla Pa ni, a istot nych dla nas py tań:

– Czy Pa ni Mar sza łek i jej au to ry tet jest w sta nie po -
przeć n/dą że nia do za cho wa nia ist nie nia na szych ogro dów
Związ ku PZD?

– Czy jest Pa ni w sta nie wyjść na prze ciw na szym ocze -
ki wa niom i po przeć tak licz ną gru pę spo łe czeń stwa w
wal ce o na by te od wie lu lat pra wa i być al bo nie być
Związ ku?

– Czy zda je so bie Pa ni spra wę co się sta nie z na mi kie -
dy „wpro wa dzi cie ewen tu al nie no wą Usta wę”?

– Czy te zmia ny nie spo wo du ją wiel kie go nie za do wo le -
nia spo łe czeń stwa, człon ków Związ ku i ich ro dzin, lu dzi
sta rych eme ry tów i ren ci stów lu dzi nie za moż nych, dla
któ rych dział ki są du żym wspar ciem eko no micz nym?

Sza now na Pa ni Mar sza łek je ste śmy prze ko na ni że dzię -
ki tej ko re spon den cji zwró ci Pa ni więk szą uwa gę na nasz
pro blem. Pa ni ja ko tak wiel ki au to ry tet w na szym kra ju
wes prze na sze sta ra nia w nie rów nej wal ce o byt ogro dów
związ ku PZD – DZIĘKUJEMY.

Dział kow cy ROD „Sza fi rek” w Łę czy cy

Pre zes ROD 
/-/ Ze non Ka sier ski

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ E. Sad kow ski

Łę czy ca, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Za ci sze” w Gru dzią dzu
Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Za ci sze” w Gru dzią dzu ob ra du ją ce go

w dniu 28.04.2012 r.
w spra wie obro ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 08.07.2005 r.

My dział kow cy zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu
ROD „Za ci sze” w Gru dzią dzu zwra ca my się do Pa ni Mar -
sza łek z proś bą o obro nę ru chu dział ko we go w Pol sce.

Sto imy na sta no wi sku, że wła śnie za skar ża ne ar ty ku ły
Usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych są dla nas
głów nym gwa ran tem praw dział kow ców chro nią cych na -
szą wła sność, sa mo rząd ność i pra wa człon ków Polskiego
Związku Działkowców.

Usta wa o ROD speł nia wszyst kie wa run ki sze ro ko po -
ję tej de mo kra cji i spra wie dli wo ści spo łecz nej, z jej do bro -
dziejstw ko rzy sta set ki ty się cy pol skich ro dzin, któ re dziś
ży ją w cięż kich wa run kach ma te rial nych.

Pa ni Mar sza łek, dział ki na sze po wsta wa ły naj czę ściej
na nie użyt kach, gru zo wi skach, któ re po wło że niu na szej
pra cy i na kła dów fi nan so wych przy bra ły obec ny wy gląd.
Upra wia my na sze dział ki od dzie się cio le ci i pro szę nie od -
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bie rać nam te go co praw nie do sta li śmy od Pol ski. Utrzy -
ma ne przez nas te re ny są ku szą cym kę skiem dla wie lu lu -
dzi pa trzą cych jak po mno żyć swo je ma jąt ki, nie ba cząc
na set ki ty się cy ro dzin użyt ku ją cych dział ki.

Dział ko wi cze to naj czę ściej lu dzie o ni skich do cho dach,
dla któ rych dział ka jest miej scem wy po czyn ku, ale tak że
dział ki wspo ma ga ją ich bu dże ty ro dzin ne wy ho do wa ny mi

owo ca mi i wa rzy wa mi oraz są miej scem spo tkań wie lo po -
ko le nio wych dział kow ców.

Set ki ty się cy li stów pro te sta cyj nych wy sła nych w tej
spra wie przez dział kow ców też o czymś świad czy.

Pro si my Pa nią Mar sza łek o wspar cie w utrzy ma niu idei
ru chu dział ko we go w Pol sce.

Pre zes
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Gru dziądz, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Gro bla” w Łom ży

UCHWAŁA NR 10/2012
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go człon ków ROD „Gro bla” w Łom ży

z dnia 21 kwiet nia 2012 r.
w spra wie przy ję cia sta no wi ska w obro nie Usta wy o ROD

§ 1
Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze człon ków ROD „Gro -

bla” w Łom ży na podst. § 82 ust. 10 Sta tu tu PZD przyj mu -
je „Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go” w
spra wie obro ny Usta wy o ROD.

§ 2
Sta no wi sko skie ro wać do: i Mar szał ka Sej mu, Pre ze sa

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, I Pre zesa Są du Naj wyż sze go,
Prze wod ni czą cych Klu bów i Kół Po sel skich in for mu jąc,
KR PZD i OZ PZD w Bia łym sto ku.

§ 3 
Sta no wi sko sta no wi in te gral ną część ni niej szej uchwa -

ły.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Wal ne Ze bra nie ROD „Na Skar pie” w Pi le
Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

W imie niu uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz -
daw cze go ROD „Na Skar pie” w Pi le zwra ca my się do Pa -
ni Mar sza łek o wspar cie na szych dzia łań w obro nie i nie -
na ru szal no ści Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych z 8 lip ca 2005 ro ku. Z wiel kim za tro ska niem i obu -
rze niem przy ję li śmy za skar że nie do Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, ja ko nie -
zgod nej z Kon sty tu cją. Uwa ża my, że wszyst kie za rzu ty
za war te we wnio sku są bez pod staw ne i go dzą w na sze
pra wa za gwa ran to wa ne Usta wą.

Więk szość na szych dział kow ców upra wia dział ki ogro -
do we już od kil ku na stu lub kil ku dzie się ciu lat. W za go -
spo da ro wa nie dzia łek wło ży li ogrom ny wy si łek, za an ga -

żo wa nie, ser ce i środ ki fi nan so we. Wspól nym wy sił kiem
i z du żą po mo cą na szej or ga ni za cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców do pra co wa li śmy się in fra struk tu ry ogro do -
wej. Te re ny ogro du sta ły się dla nas miej scem od po czyn -
ku, sa tys fak cji a czę sto uzu peł nie niem bu dże tów do mo-
wych. Dzi siaj ca ły ten do ro bek sta je pod zna kiem za py ta -
nia. Po wsta je fru stra cja i po czu cie nie spra wie dli wo ści.

Do ma ga my się po sza no wa nia na szych praw mo ral nych
i ma te rial nych. Chce my pew no ści i spo ko ju, któ rą za pew -
nia nam funk cjo nu ją ca Usta wa o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.

W peł ni po pie ra my dzia ła nia struk tur Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w obro nie dział kow ców, ogro dów,
Związ ku i Usta wy o ROD z 2005 r.

Za Za rząd 
/-/ Je rzy Kraj niakPi ła, 28 kwiet nia 2012 r.
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Dział kow cy ROD „Me ta lo wiec” w Gru dzią dzu zgro ma -
dze ni na Wal nym Ze bra niu w dniu 21.04.2012 ro ku, wy -
ra ża ją sta now czy sprze ciw wo bec opra co wy wa ne go
no we go pro jek tu usta wy, po nie waż nie za pew nia dal sze -
go funk cjo no wa nia ogro dów, nie jest moż li wy wy kup zie -
mi, a ob cią że nie po dat ka mi nie do udźwi gnię cia przez
dział kow ców. Po nad to na cjo na li za cja ma jąt ku Polskiego
Związku działkowców, a więc i na sze go przez li kwi da cję
sa mo rząd nej, sa mo fi nan su ją cej or ga ni za cji PZD jest ni -
czym nie uza sad nio na i nie kon sty tu cyj na.

Czy sto po li tycz ne ce le, na ra ża ją dział kow ców na groź -
bę utra ty do tych czas na by tych praw, za gwa ran to wa nych w
usta wie, i ma my mo ral ne pra wo wy stę po wa nia w obro nie
Związ ku i ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Pro jekt tej

usta wy nie jest kon sul to wa ny z PZD, co za kra wa na aro -
gan cję wła dzy. Ma my do brą Usta wę z 8 lip ca 2005 roku,
któ ra w spo sób pra wi dło wy i zgod ny z ocze ki wa niem
dział kow ców za pew nia funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Usta wa ta by ła kon sul to wa na z ca łym
spo łe czeń stwem dział kow ców i jest do bra, a pra wa na by -
te są chro nio ne przez Kon sty tu cję Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. Nie ocze ku je my żad nych no wych pro jek tów, ani
roz wią zań praw nych słu żą cych drob nej gar st ce sfru stro -
wa nych dzia ła czy (w tym po słów) i osób chcą cych się do -
ro bić na eme ry tach, ren ci stach i bied niej szej czę ści spo -
łe czeń stwa.

Dla te go do ma ga my się od Po słów i Klu bów Par la men -
tar nych bra nia pod uwa gę sta no wi ska dział kow ców.

W imie niu dział kow ców pod pi sa li

Wal ne Ze bra nie ROD „Me ta lo wiec” w Gru dzią dzu

Mar sza łek Sej mu 
Pa ni Ewa Ko pacz

APEL
Wal ne go Ze bra nia ROD „Me ta lo wiec” w Gru dzią dzu
do Mar szał ka Sej mu, uchwa lo ny na Wal nym Ze bra niu 

w dniu 21.04.2012 ro ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Elż bie ta Zie liń ska

/-/ Jo an na Le wan dow ska

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Gru dziądz, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Na Skar pie” we Wło cław ku

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Dział kow ców uczest ni czą cych w Wal nym Ze bra niu ROD „Na Skar pie” we Wło cław ku

Dział kow cy z ROD „Na Skar pie” zwra ca ją się z proś bą
do Pa ni Mar sza łek o wspar cie pol skich dział kow ców w
obro nie obec nie obo wią zu ją cej Usta wy z dn. 8.07.2005 r.
Dla te go zwra ca my się, aby ko rzy sta jąc ze swo ich upraw -
nień, de le go wa ła Pa ni Mar sza łek do Try bu na łu Kon sty tu -

cyj ne go, re pre zen tan ta Sej mu bez stron nie na sta wio ne go
wo bec Usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Bę dzie to gwa ran tem po pie ra nia Nas w obro nie „Zie lo -
nych Płuc” i ko rzy sta nia z do bro dziejstw dzia łek przez
mi lion ro dzin dział ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku
re pre zen tant dział kow ców

Pre zes Za rzą du
/-/ Wie sław Mi rze jew ski

/-/ 4 pod pi syWło cła wek, 18 kwiet nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My dział kow cy ROD „Zo fij ka” we Wło cław ku zgro -

ma dze ni na Wal nym Ze bra niu w dniu 28.04.2012 r. wy ra -
ża my swo je nie za do wo le nie z pró by uchy le nia usta wy o
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 08.07.2005 r.
któ ra gwa ran tu je na sze pra wa, dzię ki któ rym na sza pra ca
na ogro dzie dział ko wym nie jest pra ca na mar ne. Usta wa
bro ni na szych praw do dział ki i do go dzi we go od po czyn -
ku po pra cy.

Wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści Usta wy z Kon -
sty tu cją RP jest we dług nas za ma chem nie tyl ko na Zwią -
zek ale rów nież na nas dział kow ców i chęć „wy dar cia” 
z rąk mi lio nów użyt kow ni ków Ogro dów te go skraw ka
zie mi ja kim jest dział ka.

Pro si my o po moc w za cho wa niu praw wy ni ka ją cych 
z Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dzia ło wych, dzię ki
któ rej ma my miej sce od po czyn ku przy ja zne nam i na szym
ro dzi nom

/-/ 34 pod pi sy

Wal ne Ze bra nie ROD „Zo fij ka” we Wło cław ku

Wal ne Ze bra nie ROD „XXX-Le cia LWP”

STANOWISKO
człon ków PZD ze bra nych na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym ROD im. XXX Le cia LWP w To ru niu

w dniu 28 04 2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy na sze go ROD ze bra ni na Wal nym Ze bra -

niu sta now czo pro te stu ją prze ciw ko dal sze mu „maj stro -
wa niu” przy usta wie sta no wią cej pod sta wy funk cjo no-
wa nia Związ ku.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Zmia na usta wy, lub jej pod sta wo wych za pi sów po zba -

wi dział kow ców ich do bra któ re wy pra co wa li przez la ta.

Pa ni Mar sza łek!
Niech Pa ni sto su nek do nas, dział kow ców uwzględ nia

po sza no wa nie praw na by tych, a tak że był zgod ny z za sa -
da mi współ ży cia spo łecz ne go. Przy kro nam, ale w dzi siej -
szej rze czy wi sto ści od czu wa my za gro że nie o na szą
przy szłość, o byt na szych dzia łek.

Pre zes
/-/ Wi told Ku zeb ski

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

To ruń, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bra tek” w Ka to wi cach

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ze bra -

ni w dniu 21.04.2012 r., człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Bra tek” w Ka to wi cach, skła da my na rę ce
Pa ni Mar sza łek list otwar ty po dyk to wa ny tro ską ja kie dla
ogro dów dział ko wych na zło żo ne za skar że nie do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go na szej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.,
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Prze świad cze nie o
ta kim sta nie rze czy, któ re dla nas dział kow ców sta no wi

re al ne za gro że nie, po zba wio ne moż li wo ści, ja kie do ży -
cia spo łecz ne go wno si dzia łal ność ro dzin nych ogro dów
dział ko wych sku pio nych w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców.

Na dzie ją na po zy tyw ną re ak cję roz bu dził wśród nas list
skie ro wa ny do IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w War sza wie w dniach 16-17
grud nia 2011 ro ku przez Pa nią Mar sza łek, co ode bra li śmy
po wszech nie ja ko prze jaw sym pa tii i uzna nia z Pa ni stro -
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ny dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go oraz war to ści ja kie
do ży cia spo łe czeń stwa wno si dzia łal ność ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

Z wy ra za mi sza cun ku w za łą cze niu prze ka zu je my wy -
kaz pod pi sów uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych „Bra tek” w Ka to wi cach.

Pre zes Za rzą du
/-/ Ma rian Ru man
/-/ 51 pod pi sów

Ka to wi ce, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Kem pa” w Ka to wi cach
Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go człon -

ko wie ROD „Kem pa” w Ka to wi cach zgro ma dze ni w dniu
21.04.2012 r., skła da my na rę ce Pa ni Mar sza łek list otwar -
ty po dyk to wa ny tro ską ja kie dla ogro dów dział ko wych ma
zło żo ne za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na -
szej Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Prze świad cze nie o ta kim sta nie rze czy, któ -
re dla nas dział kow ców sta no wi re al ne za gro że nie po zba -
wie nia moż li wo ści ja kie do ży cia spo łecz ne go wno si
dzia łal ność ro dzin nych ogro dów dział ko wych sku pio nych
w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Na dzie ją na po zy tyw ną re ak cję roz bu dził wśród nas list

skie ro wa ny do IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w War sza wie w dniach 16-17
grud nia 2011 r. przez Pa nią Mar sza łek co ode bra li śmy po -
wszech nie ja ko prze jaw sym pa tii i uzna nia z Pa ni stro ny
dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go oraz war to ści, ja kie
do ży cia spo łe czeń stwa wno si dzia łal ność ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku w za łą cze niu prze ka zu je my wy -
kaz pod pi sów uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia – ROD
„Kem pa” w Ka to wi cach.

Je ste śmy prze ko na ni, że Pa ni Mar sza łek uwzględ ni rów -
nież w swo jej dzia łal no ści gło sy opi nii pu blicz nej i ze chce
obiek tyw nie roz wa żyć na sze ra cje. 

/-/ 23 pod pi sy

Ka to wi ce, 21 kwiet nia 2012 r.

- sta no wi sko o tej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ło przez uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia „Za ką tek Ko le ja rza” oraz „Ja -
no wian ka” w Ka to wi cach

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go,

człon ko wie ROD „Na dzie ja” w Ka to wi cach zgro ma dze -
ni w dniu 13.04.2012 r., skła da my na rę ce Pa ni Mar sza łek
list otwar ty po dyk to wa ny tro ską ja ki dla ogro dów dział ko -
wych ma zło żo ne za skar że nie do TK na szej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.
Prze świad cze nie o ta kim sta nie rze czy, któ re sta no wi re -
al ne za gro że nie po zba wie nia nas dział kow ców moż li wo -
ści ja kie do ży cia spo łecz ne go wno si dzia łal ność ro-
dzin nych ogro dów dział ko wych sku pio nych w PZD.

Na dzie ją na po zy tyw ną re ak cję roz bu dził wśród, nas list
skie ro wa ny do IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców przez Pa nią Mar sza łek, co ode -
bra li śmy po wszech nie ja ko prze jaw sym pa tii i uzna nia 
z Pa ni stro ny dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go oraz
war to ści, ja kie do ży cia wno si dzia łal ność ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Je ste śmy prze ko na ni, że Pa ni Mar sza łek uwzględ ni rów -
nież w swo jej dzia łal no ści gło sy opi nii pu blicz nej i ze chce
obiek tyw nie roz wa żyć na sze ra cje.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ 33 pod pi sy

Wal ne Ze bra nie ROD „Na dzie ja” w Ka to wi cach

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu R

Ka to wi ce, 13 kwiet nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, z ROD

„Ko le jarz” w Chełm nie, ze bra ni na Wal nym Ze bra niu 
w dniu 12 kwiet nia 2012 r., zwra ca ją się do Sej mu RP 
o utrzy ma nie w nie zmie nio nej for mie usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw prze ciw ko pró bom
jej pod wa że nia wno szo ne przez róż ne or ga ny pań stwo we

oraz opcje po li tycz ne. Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. jest
spraw dzo na i nie ma po trze by jej zmia ny. Ape lu je my i do -
ma ga my się o po zo sta wie nie do tych cza so wej usta wy, któ -
ra jest gwa ran tem na sze go funk cjo no wa nia i spo koj ne go
upra wia nia na szych dzia łek.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców i obec na usta wa jest osto -
ją i gwa ran tem ist nie nia na szych do brze zor ga ni zo wa nych
ogro dów w Pol sce.

Pre zes ROD „Ko le jarz”
/-/ Jan Pru sak

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko le jarz” w Chełm nie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Chełm no, 12 kwiet nia 2012 r.

- sta no wi sko o tej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ło przez uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia „Ry dy gie ra” w Chełm nie

Wal ne Ze bra nie ROD „Wod nik” w Chełm ży

Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
My zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw -

czym człon ko wie ROD „Wod nik” w Chełm ży zwra ca my
się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o przed sta wie nie sta no wi -
ska Sej mu do ty czą ce go ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w sy tu acji, gdy usta wa o ROD znaj du je się w TK.

Nasz Ogród ist nie je 27 lat. Wspól nym wy sił kiem prze -
kształ ci li śmy od kil ku na stu lat nie użyt ko wa ny te ren w
ogród uzna wa ny przez wie lu za je den z naj pięk niej szych
ROD w Pol sce. Sta no wi on zna ko mi te miej sce do wy po -
czyn ku dla na szych ro dzin. Je ste śmy prze ciw ni prze -

kształ ce niom praw nym, któ re za bu rzą nasz spo kój.
Nie chce my, aby do szło do ta kich zmian w obo wią zu ją -

cym pra wie, któ re spo wo du ją utrud nie nie w dal szym
funk cjo no wa niu ogro dów dział ko wych w na szym kra ju.
Ape lu je my o od de le go wa nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go re pre zen tan ta Sej mu bez stron nie na sta wio ne go do
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Pro si my 
o uwzględ nie ni fak tu, że ogro dy dział ko we to nie tyl ko
atrak cyj ne te re ny, ale rów nież lu dzie, któ rzy przez wie le
lat pra cy upra wia ją te skraw ki zie mi z po żyt kiem dla swo -
ich ro dzin i tak że nas wszyst kich. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Człon ko wie ROD
/-/ 25 pod pi sówChełm ża, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Świt” w Gru dzią dzu

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Zgro ma dze nie na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym

za rok 2011 Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Świt” 

w Gru dzią dzu, któ re od by ło się w dniu 21 kwiet nia 2012 r.
roz po czę li ko lej ny ocze ki wa ny se zon dział ko wy w na -
szym ogro dzie, ale nie je ste śmy pew ni czy da ne nam bę -



98

dzie spę dzić go w spo ko ju zgod nie z na szy mi ocze ki wa -
nia mi.

Obo wią zu ją ca Usta wa o ROD gwa ran tu je nam pra wa 
i przy wi le je, w dal szym cią gu znaj du je się i ocze ku je osta -
tecz ne go roz strzy gnię cia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny
czy jest ona zgod na z obo wią zu ją cą Kon sty tu cją RP.

Usta wa do brze słu ży dział kow com, któ ra obo wią zu je od
2005 r., któ rą uchwa lił par la ment i pod pi sał Pre zy dent RP.

Wo bec po wyż sze go za py tu je my czy te or ga na w de mo kra -
tycz nym Pań stwie, two rząc pra wo na ru sza ją kon sty tu cję?

W na szym kra ju za ist nia ły gru py spo łecz ne, któ re chcą
ode brać nam na sze ogro dy w więk szo ści na le żą ce do eme -
ry tów i ren ci stów, dla któ rych ogród jest pa sją ży cio wą 
i za mie nić je na wiel kie cen tra han dlo we lub in ne obiek -
ty ko mer cyj ne, a sa mo rzą dy pra gną kosz tem wiel kiej rze -
szy dział kow ców zbić wiel ki ka pi tał fi nan so wy.

Dla te go my mu si my i je ste śmy zo bo wią za ni bro nić na -
szej Usta wy z de ter mi na cją, prze ka zać na sze ra cje wła ści -
wym or ga nom, od któ rych za le ży byt na szej Usta wy i nas
dział kow ców.

Pre zes Za rzą du 
/-/ Piotr Szulc

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Je rzy Brze zic ki

Gru dziądz, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Mal wa” w Gru dzią dzu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Zgro ma dze ni na wal nym ze bra niu i kon fe ren cji de le ga -
tów ROD „Mal wa” w Gru dzią dzu zwra ca my się z proś bą
o nie de sy gno wa nie Pa na Po sła An drze ja De ry do re pre -
zen to wa nia Pa ni Mar sza łek przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym pod czas roz pa try wa nia zgod no ści z Kon sty tu cją

Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Pan Po seł An drzej De ra nie za cho wa bez stron no ści, po -
nie waż pre zen tu je wro gość wo bec Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Z po wa ża niem 

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia i Kon fe ren cji De le ga tów
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Wal ne Ze bra nie ROD „Elek tro chem” w Gru dzią dzu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Zgro ma dze ni na wal nym ze bra niu spra woz daw czym
ROD „Elek tro chem” w Gru dzią dzu zwra ca my się do Pa -
ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie na szych dzia łań w obro -
nie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych za skar żo nej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
przez by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z do mnie ma -
niem jej nie kon sty tu cyj no ści. Pro si my o przed sta wie nie

Try bu na ło wi Kon sty tu cyj ne mu sta no wi ska Pa ni Mar sza -
łek w tej przed mio to wej spra wie. Pro si my rów nież o de -
le go wa nie do re pre zen to wa nia w Try bu na le Kon sty-
tu cyj nym, po sła bez stron ne go i obiek tyw ne go wo bec usta -
wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Usta wa jest
gwa ran tem bez pie czeń stwa i spo ko ju dla mi lio nów ro dzin
dział ko wych w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku
Uczest ni cy ze bra nia – człon ko wie

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Gru dziądz, 22 kwiet nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu w dniu 21.04.2012 r.

sta now czo sprze ci wia my się ja kim kol wiek in ge ren cjom
w Usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r., któ ra ma być przed mio -
tem ba da nia pod wzglę dem zgod no ści z kon sty tu cją, do -

brze słu ży spo łecz no ści dział ko wej i gwa ran tu je ład or ga -
ni za cyj ny w ogrod nic twie dział ko wym. Jej na ru sze nie
spo wo du je bez ład w do brze funk cjo nu ją cym or ga ni zmie,
a mi lion ro dzin dział ko wych pój dzie na przy sło wio wy
bruk. Pro si my o po zo sta wie nie dział kow ców w spo ko ju.

Z po wa ża niem
Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia

Wal ne Ze bra nie ROD „Sie lan ka” w Gru dzią dzu

Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Gru dziądz, 21 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ka li na” w To ru niu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Ka li na” w To ru niu

z dnia 14 kwiet nia 2012 r.
w spra wie obro ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

My dział kow cy zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ka li na” w To ru niu zwra -
ca my się do Pa ni Mar sza łek o po moc i wspar cie w obro nie
idei ogrod nic twa dział ko we go. Nasz ogród po wstał na nie -
użyt kach, sys te ma tycz nie za go spo da ro wy wa ny wła snym
sta ra niem przez dział kow ców. Stwo rzy li śmy tym sa mym
so bie i swo im ro dzi nom je dy ne moż li we w na szych wa -
run kach fi nan so wych za ple cze do god ne go i czyn ne go od -
po czyn ku umoż li wia ją ce go też prze by wa nie na świe żym
po wie trzu w nie ska żo nym cy wi li za cyj nie oto cze niu.

Obo wią zu ją ca usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z 8 lip ca 2005 r. na któ rej stra ży stoi Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców do brze słu ży użyt kow ni kom dzia łek 
i ich ro dzi nom. Da je w za mian za wło żo ny wkład pra cy 
i fi nan so wy w za go spo da ro wa nie 300-me tro we go po let ka
ulgę w po sta ci zwol nie nia z opo dat ko wa nia grun tu, ale na -
kła da ją ca też okre ślo ne ry go ry przy za go spo da ro wy wa -

niu dział ki jest od 3 czy 4 lat przed mio tem róż nych „za bie -
gów” w ce lu jej unie waż nie nia lub znacz ne go okro je nia,
ja ko re lik tu i po zo sta ło ści po cza sach nie chlub nej „ko mu -
ny”. Ogrod nic two dział ko we w Pol sce ist nie je już po nad
110 lat ogród w nie da le kim Gru dzią dzu pod na zwą „Ką -
pie le Sło necz ne” jest naj star szym ogro dem w Pol sce.

Dla te go wno si my do Pa ni Mar sza łek go rą cą proś bę: nie
za bie raj cie nam tych wła sny mi rę ka mi urzą dzo nych ką -
pie li sło necz nych, tak po trzeb nych dla na sze go zdro wia 
i do bre go sa mo po czu cia, bo wiem nie stać nas za rów no na
kie dyś otrzy my wa ne wcza sy czy za gra nicz ne wy jaz dy
wy po czyn ko we. Niech ta na miast ka ist nie ją cych kie dyś
upraw nień so cjal nych po zo sta nie na dal w ge stii naj ni żej
sy tu owa nych oby wa te li na sze go kra ju.

Ty sią ce pro te stów dział kow ców do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, Są du Naj wyż sze go, Rzą du i Sej mu RP wy ma -
ga ją wspar cia Pa ni Mar sza łek, na któ re li czy my.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/

Pre zes Za rzą du
/-/

To ruń, 14 kwiet nia 2012 r.
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Wal ne Ze bra nie człon ków ROD „No wa lij ka” w Go rzo -
wie Wlkp. z wiel kim nie po ko jem przy ję ło wia do mość 
o tym, że I Pre zes Są du Naj wyż sze go skie ro wał do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek za skar ża ją cy ca łą usta wę
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
ja ko nie zgod ną z Kon sty tu cją RP

Wnio sek ten szko dzi spo łecz no ści dział kow ców zrze -
szo nej w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Pod wa ża nie
waż no ści sze ściu ar ty ku łów na szej usta wy i po do ko na -
niu mo dy fi ka cji swo je go wnio sku Pan I Pre zes Są du Naj -
wyż sze go za skar żył ca łą Usta wę o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych jest do wo dem lek ce wa że nia na szej spo łecz -
no ści. Dzia ła nia te są pró bą po zba wie nia nas dział kow -
ców praw na by tych, któ re do dat ko wo ma my za gwa -
ran to wa ne w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Dzia ła nia I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP zmie -
rza ją do cał ko wi te go znisz cze nia ogrod nic twa dział-

ko we go w Pol sce. Za sta na wia my się w czy im in te re sie
pro wa dzo ne są te 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 na szych ogro -
dów słu żą cych spo łecz no ści nie za moż nej, eme ry tów i ren -
ci stów w bli żej nie okre ślo ne sto wa rzy sze nia. Dział kow cy
chcą przy na le żeć do Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ ry jest gwa ran tem ist nie nia Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Nie zga dza my się na ko lej ną ma ni pu la cję
przy na szej usta wie, któ ra speł nia ocze ki wa nia dział kow -
ców i pod któ rą pod pi sa ło się 620 tys. dział kow ców.

W imie niu dział kow ców ROD „No wa lij ka” w Go rzo -
wie Wlkp. zwra ca my się 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 i po zo -
sta wie nie na szej Usta wy w spo ko ju.

Pa ni Mar sza łek bar dzo pro si my o po moc w przed mio -
to wej spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku

Wal ne Ze bra nie ROD „No wa lij ka” w Go rzo wie Wiel ko pol skim

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia człon ków ROD „No wa lij ka” w Go rzo wie Wlkp.

w spra wie obro ny usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Go rzów Wlkp., 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Trans por to wiec” w Gru dzią dzu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Zgro ma dze ni na wal nym ze bra niu spra woz daw czym
zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o wspar cie na szych dzia -
łań w obro nie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. „o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych”. W li ście skie ro wa nym do 
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, ży czy ła Pa ni Mar -

sza łek dział kow com, człon kom Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców speł nie nia ma rzeń.

Na sze ma rze nia mo gą być re ali zo wa ne, pod wa run kiem
nie wzru sze nia na szej usta wy, co w du żej mie rze za le ży od
Pa ni Mar sza łek.

Z wy ra za mi sza cun ku Dział kow cy – Człon ko wie PZD
Za zgod ność

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Elż bie ta Iwań ska

Gru dziądz, 14 kwiet nia 2012 r.



101

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
My dział kow cy z ROD „Hia cynt”, uczest ni cy Wal ne go

Ze bra nia sta now czo pro te stu je my prze ciw ko zmia nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Je ste śmy za -
nie po ko je ni fak tem, że chce się zmie niać akt praw ny, któ -
ry spraw dził się przez wie le lat i strze że in te re sów du żej
gru py spo łecz nej.

Za ist nia ła sy tu acja zmu sza nas pod ję cia róż ne go ty pu
dzia łań pro te sta cyj nych i wal ki nie tyl ko o na sze dział ki,
ogro dy i Zwią zek, ale przede wszyst kim o te re ny zie lo ne
miast i gmin oraz o miej sca re kre acji i wy po czyn ku. Nie

po zwo li my, aby in te res biz ne so wy de we lo pe rów i in we -
sto rów pry wat nych po zba wił nas skraw ka zie mi, gdzie
mo że my wy ho do wać zdro we wa rzy wa i owo ce, ak tyw -
nie wy po cząć, spo tkać się ze zna jo my mi i ro dzi ną.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze pro si my Pa nią Mar sza łek
o po par cie znacz nej gru py spo łecz nej i włą cze nie się do
na szej ak cji pro te sta cyj nej po przez wy co fa nie z Try bu na -
łu Opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu RP z Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, a tak że nie podej mo wa nie dzia łań do ty-
czą cych funk cjo nu ją cej usta wy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.

Z po wa ża niem

Wal ne Ze bra nie ROD „Hia cynt” we Wro cła wiu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Ur szu la Piszcz

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ 28 pod pi sów

Wro cław, 14 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Tu li pan” w Lu bli nie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Człon ko wie PZD Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Tu li pan” w Lu bli nie, zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu
w dniu 20.04.2012 r. wy ra ża ją pro test prze ciw wszel kim
pró bom zmian w usta wie ROD i li kwi da cji Ogro dów w
Pol sce. Ape lu je my o utrzy ma nie do tych cza so wej usta wy
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Ma my na dzie ję, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny po dej mie
ko rzyst ne de cy zje dla Ogro dów.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Li czy my na po par cie na sze go sta no wi ska.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

/-/ 24 pod pi sy
Lu blin, 20 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie „Wa go wo II” w Wa go wie

Mar sza łek Sej mu 
Ewa Ko pacz 
Pre mier
Do nald Tusk

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD
„Wa go wo II” w Wa go wie gm. Po bie dzi ska po za po zna -
niu się z ma te ria ła mi prze ka za ny mi w pra sie i li te ra tu rze
Pol skie go Związ ku Dział kow ców do ty czą cych przy go to -
wań do zmia ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -

ko wych z 2005 r. oba wia my się, że or ga ny usta wo daw cze
nie uwzględ nią in te re sów i praw dział kow ców. Je ste śmy
prze ko na ni, że róż ne ugru po wa nia prze ciw ne na szym
ogro dom za mie rza ją je zli kwi do wać. Ro bią wszyst ko, aby
w tym ce lu wy ko rzy stać or ga ny kon tro l ne i usta wo daw cze
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na sze go kra ju. Zwra ca my się z ape lem do Sej mu i rzą du
o uczci wą oce nę na szej usta wy z 2005 r. i po zo sta wie nie
jej w do tych cza so wym brzmie niu.

Usta wa za bez pie cza na sze pra wa i po zwa la na spo koj -
ny od po czy nek na na szych dział kach.

Pre zes 
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Wa go wo, 28 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

My dział kow cy z ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la -
skiej zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o wspar cie w obro -
nie praw dział kow ców i ist nie nia ogro dów.

Roz po czy na jąc ko lej ny se zon na dział kach zamiast cie -
szyć się ma my w ser cach wiel ka trwo gę.

Na sze pań stwo, któ re win no za pew niać swo im oby wa -
te lom po czu cie bez pie czeń stwa spra wia, że ży je my w cią -
głym stre sie od wie lu już lat.

Ogro dy dział ko we w Pol sce ist nie ją od prze szło stu lat.
Po nad wszel ką wąt pli wość hi sto ria udo wod ni ła ko niecz -
ność ich tęt nie nia. Chce my zwró cić uwa gę na ich ro lę te -
ra peu tycz ną. Co dzien na moż li wość bli skie go kon tak tu 
z przy ro dą star szym dział kow com przy no si ra dość i chęć
do ży cia, na to miast ich wnu ków uwraż li wia na pięk no 

i naj więk sze war to ści przy ro dy i na tu ry. Ogro dy dział ko -
we na dal za pew nia ją ro dzi nom upra wę wie lu ro ślin oraz
wy po czy nek i ra dość, są już nie zbęd nym ele men tem na -
szej prze strze ni spo łecz nej miast i osie dli, a czas ich trwa -
nia wska zu je na wiel ką po trze bę ich ist nie nia.

Obec nie obo wią zu ją ca Usta wa o ROD da je wszyst kim
dział kow com moż li wość ko rzy sta nia z po zy tyw nych wa -
lo rów upra wy dzia łek, da je po czu cie bez pie czeń stwa.

Ogrom ną krzyw dę wy rzą dzi ło by pań stwo swo im oby -
wa te lom do pusz cza jąc moż li wość nie ko rzyst nych, krzyw -
dzą cych zmian Usta wy o ROD.

Wie rzy my, że dzia ła nia i de cy zje Pa ni Mar sza łek uchro -
nią kil ku mi lio no wą rze szę od nie po trzeb nych zmar twień
i stre sów.

Z po wa ża niem
Człon ko wie ROD „Pod La sem” – uczest ni cy 
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go 2012

/-/ 22 pod pi syBia ła Pod la ska, 20 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Si ła” w Gniew kie wie

STANOWISKO
Człon ków PZD ze bra nych na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym ROD „Si ła” w Gniew ko wie

w dniu 31.03.2012 r.
w spra wie utrzy ma nia kształ tu Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Wy pra co wa no wspól ne sta no wi sko do ty czą ce wy ra że -
nia sprze ci wu prze ciw zmia nom w w/w Usta wie

Sprze ciw zo sta je skie ro wa ny do Urzę dów:
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz
– Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tu ska
– Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
– Klu bów Par la men tar nych: PO, PSL, SLD i PiS
Do wia do mo ści: Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców Eu ge niusz Kon drac ki

Te raz, gdy nasz ogród wy peł nia ro lę spo łecz ną, two rzy
ba zę wy po czyn ku dla lu dzi i dział kow ców stał się przed -
mio tem okre ślo nych sta no wisk, któ re chęt nie do pro wa -
dzi ły by do upad ku. Wy ra ża my pro test prze ciw pod -
wa ża niu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 r. Usta wa jest do bra i nie ma po trze by jej
zmie niać.

Ogród nasz zo stał za ło żo ny w 1937 r. W ro ku bie żą cym
przy pa da 75-le cie je go ist nie nia. Sprze ci wia my się nisz -
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cze niu do rob ku wie lu po ko leń ogrod nic twa dział ko we go.
Ape lu je my o po zo sta wie nie bez zmian na szej Usta wy.
Obec na po zwa la nam na spo koj ne upra wia nie dzia łek, jest
osto ją ist nie nia na szych dzia łek.

W obro nie Usta wy pod pi sa li się wszy scy obec ni na ze -

bra niu dział kow cy. Wy ra ża my na dzie ję, że pra wa dział -
kow ców nie zo sta ną zni we czo ne de cy zja mi ad mi ni stra -
cyj ny mi. Li czy my, że Sejm RP tak po kie ru je, je śli zaj dzie
po trze ba, tak usta no wi pra wo, by za do wo lić wszyst kich
dział kow ców.

Z po wa ża niem

Se kre tarz Za rzą du
/-/ mgr Ka zi mierz Nie miec

Pre zes ROD „Si ła”
/-/ Jan Pro cyk

Wal ne Ze bra nie ROD „Grud ka” we Wro cła wiu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu

Pa ni Mar sza łek!
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du „Grud ka” we Wro cła -

wiu ul. Prze jaz do wa pro szą bła gal nym gło sem o wspar -
cie na szych dzia łań w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

W związ ku ze zło żo nym wnio skiem I Pre ze sa Są dy Naj -
wyż sze go RP do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uzna nie
za nie zgod ną z Kon sty tu cją RP usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych – 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.

A wy chce cie nam ode brać tą je dy ną ra dość u schył ku
ży wo ta.

Niech tak po zo sta nie.
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.

Pro test pod ję to jed no gło śnie na ze bra niu spra woz daw -
czym Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Grud ka” 

po twier dza jąc go wła sno ręcz nym pod pi sem

/-/ 36 pod pi sów

Kon fe ren cja De le ga tów ROD im. Bo ha te rów We ster plat te w Słup sku

Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

De le ga ci Kon fe ren cji Spra woz daw czej ROD im. Bo ha -
te rów We ster plat te, re pre zen tu ją cy 1519 dział kow ców, są
za nie po ko je ni nie przy chyl ną sy tu acją wy twa rza ną wo kół
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, któ rych dzia łal ność
usank cjo no wa na jest Usta wą o Ro dzin nych Ogro dach

Dział ko wych, no we li zo wa ną w lip cu 2005 ro ku do wy -
mo gów obo wią zu ją ce go pra wa, za twier dzo ną przez Par -
la ment i Pre zy den ta RP. Nie pierw szy raz pró bu je się
po zba wić nas pra wa do dóbr wy pra co wa nych wła sną pra -
cą, kwe stio nu jąc za pi sy Usta wy o ROD ma ją ce fun da -
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men tal ne zna cze nie dla mi lio na pol skich ro dzin, dzię ki
któ rym mo gą one czyn nie od po czy wać na dział kach. Dla
wie lu dział kow ców (lu dzi star szych) jest to je dy na moż -
li wość peł niej sze go wy peł nia nia wol ne go cza su z po żyt -
kiem dla zdro wia i skrom ne go bu dże tu. Ma my na dzie ję,
że ży je my w tej sa mej Rzecz po spo li tej i w myśl za sa dy 
o spra wie dli wo ści spo łecz nej, na dro dze kon sul ta cji spo -
łecz nej i przej rzy ste go dia lo gu bę dzie my wspól nie udo -
sko na lać pra wo dział ko we w kie run ku słu żą cym ogó ło wi
spo łe czeń stwa, na to miast sprze ci wia my się dys kre dy to -
wa niu PZD, cy to wa niu wy biór czo ar ty ku łów obo wią zu ją -
cej Usta wy o ROD oraz da wa niu po słu chu przed sta -
wi cie lom ka na po wych sto wa rzy szeń, nie ma ją cych man -
da tu do re pre zen to wa nia sze ro kiej rze szy dział kow ców.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go był i jest for mą wspar -
cia dla mniej za moż nych ro dzin, dla eme ry tów i ren ci stów
i choć by dla te go za słu gu je na po moc i wspar cie pań stwa,
a nie na ata ki ze stro ny nie któ rych je go urzęd ni ków, da ją -
cych wia rę wi chrzy cie lom, na ru sza ją cym Re gu la min 
i Sta tut PZD, ma ją cych za nic pra wo bu dow la ne – do pusz -
cza jąc się sa mo wo li bu dow la nych na ogro dach, pró bu ją -
cych wy ko rzy stać na wet Kon sty tu cję RP dla osią gnię cia
po li tycz nych i ko mer cyj nych ce lów.

Ocze ku je my od Pa ni Mar sza łek Sej mu za ję cia sta no wi -
ska w ży wot nej dla praw dzi wych dział kow ców spra wie 
– ja ką jest przy szłość ogrod nic twa w Pol sce – oraz rze tel -
nej dys ku sji na te mat ROD z udzia łem przed sta wi cie li or -
ga nów sta tu to wych PZD.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Wie sław To kar ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ An drzej Dą brow ski

Słupsk, 31 mar ca 2012 r.

Kon fe ren cja De le ga tów ROD „Za gó rze” w So snow cu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców ze bra nych na Kon fe ren cji De le ga tów ROD „Za gó rze” 

w So snow cu od by te go
w dniu 12 kwiet nia 2012 ro ku

W imie niu wszyst kich 950 ro dzin użyt kow ni ków dzia -
łek ROD „Za gó rze” w So snow cu re pre zen to wa nych na
Kon fe ren cji De le ga tów zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek
z proś bą o po par cie dział kow ców w obro nie usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we po wsta ły na te re nach zde -
gra do wa nych, a dzię ki cięż kiej pra cy dział kow ców sta ły
się osto ją zie le ni i spo ko ju gdzie wy po czy wa ją ca łe ro dzi -
ny. Ogro dy sta no wią część na sze go ży cia, a prze by wa nie

wśród zie le ni czy ni czło wie ka bar dziej wraż li wym na do -
bro i pięk no. Użyt kow ni ka mi na szych dzia łek są w więk -
szo ści łu dzi star si, czę sto scho ro wa ni, któ rych je dy ną
for mą wy po czyn ku jest prze by wa nie na swo jej dział ce.

Obec nie to czy się po stę po wa nie przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar że nia usta wy o ROD.

Wo bec za ist nia łej sy tu acji zwra ca my się do Pa ni Mar -
sza łek o po par cie i po zo sta wie nie usta wy w obec nej for -
mie, bez zmian przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Z po wa ża niem

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ta de usz Bejm

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ Jan Po te ra

Pre zes
/-/ Mi cha ła Kraw czyk

So sno wiec, 12 kwiet nia 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ze bra ni De le ga ci ROD im. Sta szi ca na Kon fe ren cji

Spra woz daw czej w dniu 21.04.2012 r. w Oła wie w imie -
niu 1228 dział ko wi czów na sze go ogro du. Zwra ca my się
do Pa ni Mar sza łek o wspar cie dzia łań w obro nie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wa ugrun to wu -
je na by te pra wa dla ro dzin dział kow ców za bez pie cza sta -
bil ność użyt ko wa nia dzia łek. Re pre zen tu je my dział kow-
ców, któ rzy w więk szo ści nie na le żą do osób fi nan so wo
za sob nych, a przez użyt ko wa nie dział ki wzbo ga ca my
swój ubo gi port fel. Więk szość z nas to eme ry ci, ren ci ści,
bez ro bot ni, lu dzie o ma łych za rob kach. Nie po ko ją nas
wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o uzna nie za nie -

zgod ną z kon sty tu cją usta wy o ROD.
Wnio sek wspar ty w imie niu Sej mu RP przez by łe go

mar szał ka Sej mu – Grze go rza Sche ty nę, jest za gro że niem
dla ist nie nia Ogro dów i na szej eg zy sten cji. Zwra ca my się
do Pa ni Mar sza łek o przyj ście nam z po mo cą, o uzna nie
wszel kich praw nych moż li wo ści, by od stą pio no od zmian
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i wy co fa -
nia po par cia, ja ki zło żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
by ły Mar sza łek Sej mu Grze gorz Sche ty na. Ja ko dział kow -
cy czu je my się za gro że ni i ocze ku je my od Pa ni Mar sza łek
po par cia, by od stą pio na od zmian w Usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Przy ję to Uchwa łą Kon fe ren cji De le ga tów

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ Jó zef Szczu pał

Kon fe ren cja De le ga tów ROD im. Sta szi ca w Oła wie

Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu

Oła wa, 21 kwiet nia 2012 r.

Kon fe ren cja De le ga tów ROD „Kuź nicz ka” w Kę dzie rzy nie -Koź lu

Sza now na Pa ni Mar sza łek
Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

W związ ku z po ja wia ją cy mi się od dłuż sze go cza su in -
for ma cja mi do ty czą cy mi zmia ny Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych wra ża my swo je głę bo kie za nie -
po ko je nie roz wo jem sy tu acji zwią za nej z funk cjo no wa -
niem Ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Zde cy do wa na więk szość dział kow ców są to lu dzie nie -
za moż ni, star si, czę sto eme ry ci i ren ci ści. Ocze ku ją oni

peł ne go sza cun ku i po wa ża nia ze stro ny in sty tu cji i or ga -
nów pań stwo wych. Ogro dy dział ko we speł nia ją wie le po -
ży tecz nych funk cji m.in. są to funk cje śro do wi sko we
wy cho waw cze, wy po czyn ko we re kre acyj ne i oświa to we.

Ak tu al nie obo wią zu ją ca Usta wa o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych słu ży in te re som ogro dów dział ko wych
i Dział kow com.

Z po wa ża niem 
Człon ko wie Kon fe ren cji Spra woz daw czej De le ga tów

w ilo ści 50 człon ków PZD obec nych na kon fe ren cji w
Ogro dzie ROD „Kuź nicz ka” w Kę dzie rzy nie Koź lu

/-/ 72 pod pi sy

Kon fe ren cja De le ga tów ROD „Ela na” w To ru niu

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

W imie niu człon ków ROD „Ela na” w To ru niu pro si my
o sto sow ną obro nę przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym za -
pi sów usta wy o ROD z dnia 08.07.2005 r.

Dzia ła nia by łe go Pa na Pre ze sa Są du Naj wyż sze go są
dla nas nie zro zu mia łe, bo wiem idą w kie run ku roz bi cia
jed no ści Związ ku zmie rza jąc do za bra nia nam pod sta wo -
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wych gwa ran cji usta wo wych i po zba wi praw na by tych
wie lu po ko leń dział kow ców w swej więk szo ści eme ry tów
i ren ci stów.

Ja ko lu dzie star si trud no jest się po go dzić z nie pew no -
ścią lo su na szych dzia łek i upraw nień, ja kie gwa ran tu je
nam usta wa w Pań stwie pra wa. Na le ży pod kre ślić, że PZD
spraw dził się w do tych cza so wej dzia łal no ści.

Nad mie nia my, że dział ki po wsta wa ły czę sto na nie użyt -
kach i przez wie le lat, nie jed no krot nie kosz tem wie lu wy -
rze czeń bu do wa li śmy swo je ma łe go spo dar stwa – któ re
sta ły się wy sep ka mi zie le ni z któ rych ko rzy sta ją wszyst -
kie po ko le nia.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Pro si my wziąć pod uwa gę, że dział kow cy nie na le żą do

lu dzi za moż nych i dla nich dział ka jest do brem so cjal nym,
uzu peł nie niem do mo we go utrzy ma nia. Po nad to uwa ża -
my, że lu dziom spra co wa nym eme ry tom, ren ci stą na le ży
się za słu żo ny wy po czy nek na swych ma łych go spo dar -
stwach – na to miast cią głe nę ka nie, nie pew ność jest zja -
wi skiem nie ma ją cym nic wspól ne go z pra wa mi czło-
wie ka na któ re go bez pie czeń stwem ma ją mieć pie cze in -
sty tu cje Pań stwa.

Pro si my o pod ję cie dzia łań, któ re po zwo lą za cho wać
ogro dy w do tych cza so wym sta nie.

Z po wa ża niem

Pre zes ROD 
/-/ Ro man Ję drze jew ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ Ja nusz Da gow

/-/ 52 pod pi sy

To ruń, 14 kwiet nia 2012 r.

Kon fe ren cja De le ga tów ROD „Zgo da” w Sy co wie

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Kon fe ren cji Spra woz daw czej De le ga tów ROD „Zgo da” w Sy co wie

z dnia 28 kwiet nia 2012 ro ku

My, de le ga ci po nad 1.500-oso bo wej rze szy sy cow skich
dział kow ców po za po zna niu się z in for ma cja mi na te mat
ak tu al nej sy tu acji na sze go Związ ku, a tak że, bio rąc pod
uwa gę for my i spo sób kon ty nu owa nia przez przed sta wi -
cie li wła dzy pu blicz nej ata ków na usta wę o ROD z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku, wy ra ża my swo je ogrom ne za nie po ko -
je nie w związ ku z tą spra wą oraz zde cy do wa ny sprze ciw
prze ciw ko pró bom „maj stro wa nia” przy wspo mnia nej
wy żej usta wie przez wszel kiej ma ści uzdra wia czy pol skie -
go sys te mu praw ne go.

W dal szym cią gu wy ra ża my swo je nie usta ją ce po par cie
dla przy ję tych w tym hi sto rycz nym dla dział kow ców ak -
cie praw nym roz wią zań do ty czą cych funk cjo no wa nia 
i dzia łal no ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz
struk tur PZD, któ re do brze słu żą kil ku mi lio nom pol skich
dział ko wi czów.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we ma ją po nad 100-let nią hi sto -
rię. Po wsta wa ły dzię ki ol brzy mie mu za an ga żo wa niu wie lu
po ko leń spo łecz nych dzia ła czy, kosz tem czę sto kroć ogrom -
nych wy rze czeń i żmud nej pra cy naj czę ściej na nie użyt kach
lub te re nach nie chcia nych przez ów cze sne wła dze.

Obec nie ro dzin ne ogro dy dział ko we to te re ny zie lo ne, 
o bo ga tej in fra struk tu rze, gdzie nie tyl ko dział kow cy, ale 

i oko licz ni miesz kań cy mo gą spę dzać wol ne chwi le w łącz -
no ści z nie ska żo ną przez za nie czysz cze nia prze my sło we
na tu rą.

Dla te go też, ja ko dział kow cy, wy ra ża my zde cy do wa ny
sprze ciw prze ciw ko wszel kim pró bom zmian w Usta wie
o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Żą da my utrzy ma nia jej
w nie zmie nio nym kształ cie, po nie waż tyl ko ona jest gwa -
ran tem „prze ży cia” ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Tym sa mym sprze ci wia my się nisz cze niu do rob ku ogrod -
nic twa dział ko we go wie lu po ko leń, al bo wiem zło żo ny do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP nie -
któ rych za pi sów wspo mnia nej wy żej usta wy, jak rów nież
ana li za sta no wi ska po przed nie go Mar szał ka Sej mu 
(p. Sche ty ny) oraz Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, a tak że wy -
stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich i kon tro la NIK
wy ka za ły, że dą ży się do pod wa że nia pod staw funk cjo no -
wa nia na sze go Związ ku i sys te ma tycz nej li kwi da cji ogro -
dów dział ko wych w na szym kra ju.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Mi mo licz nych wy stą pień w obro nie Usta wy o Ro dzin -

nych Ogro dach Dział ko wych, mi mo 620.000 pod pi sów
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dział kow ców w tej spra wie, mi mo sta no wi ska I i II Kon -
gre su PZD oraz IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD
po świę co nych te mu sa me mu za gad nie niu, w dal szym cią -
gu nie ma my do tych czas od po wie dzi ani od Pa ni, ani od
żad nych in nych władz pań stwo wych na te mat dal szych
lo sów tak waż nej dla nas usta wy.

Wie rzy my jed nak, a na wet wręcz je ste śmy prze ko na ni,
że Pa ni Mar sza łek weź mie pod uwa gę gło sy dział kow -
ców, bro nią cych swo ich praw, i nie po zwo li na znisz cze -
nie wie lo let nie go do rob ku pol skie go ogrod nic twa dział -
ko we go.

Z po wa ża niem

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Da riusz Ma cia szek

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ Fran ci szek Har ba ce wicz

/-/ 42 pod pi sy

Sy ców, 28 kwiet nia 2012 r.

Kon fe ren cja De le ga tów ROD „Związ ko wiec” we Wscho wie

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

STANOWISKO
De le ga tów pod ję te na Kon fe ren cji Spra woz daw czej ROD „Związ ko wiec” we Wscho wie

w dniu 25.04.02012 r.

My De le ga ci ze bra ni na Kon fe ren cji De le ga tów ROD
„Związ ko wiec” we Wscho wie – po wy słu cha niu in for ma -
cji o sy tu acji w Związ ku – je ste śmy zmu sze ni za jąć sta no -
wi sko w obro nie Usta wy z 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Usta wa ta jest gwa ran tem roz wo ju ogrod nic twa dział -
ko we go. Jest straż ni kiem z tru dem osią gnię tych praw 
i sta bi li za cji dział kow ców. Pew nym gru pom to prze szka -
dza, świad czy o tym wnio sek 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 cy Usta wę.

Re pre zen tu je my 856 dział kow ców.
Ogro dy na sze po wsta ły na nie użyt kach po wy sy pi skach

śmie ci, te re nach pod mo kłych, re kul ty wo wa nych wiel kim
wy sił kiem pra cy rąk oraz nie ma łych środ ków fi nan so -
wych.

Ni gdy nie trak to wa li śmy ogro dów dział ko wych, ja ko
do bra in we sty cyj ne go, lecz za te re ny, za któ re je ste śmy
od po wie dzial ni i win ni śmy utrzy my wać w od po wied niej
kul tu rze.

Atak na Usta wę za sta na wia, czy aby nie cho dzi o po -
wol ną li kwi da cję PZD.

Czy eli ty wła dzy za wsze mu szą re pre zen to wać in te re sy
bo ga tych?

Pa ni Mar sza łek,
Wie rzy my, że prze sy ła jąc ży cze nia na rę ce pre ze sa Eu -

ge niu sza Kon drac kie go do De le ga tów IX Zjaz du Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców – nie po zwo li Pa ni Mar sza łek,
aże by zmie nio no Usta wę z 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych!

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ 

Wscho wa, 25 kwiet nia 2012 r.

Kon fe de ra cja De le ga tów ROD „Zgo da” w Kie trzu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Wiel ce Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go uczest -

ni cy Kon fe de ra cji De le ga tów w Głub czy cach Wo je wódz -
two Opol skie, kie ru je my na szą ser decz ną proś bę do Pa ni
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Mar sza łek by swo im au to ry te tem wspar ła wiel ką ro dzi nę
dział kow ców o za cho wa nie na szych ogro dów i praw za -
war tych w usta wie ROD. Nasza Usta wa w obec nym
kształ cie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych obo wią zu -
je od ro ku 2005. Usta wa ta jest do rob kiem i po kło siem na -
szych do świad czeń z prze szło ści. Na pierw szym w hi sto rii
Kon gre sie Polskiego Związku Działkowców od by tym la -
tem 2009 ro ku w ogrom nej licz bie re pre zen to wa ni człon -
ko wie ROD z człon ka mi wszyst kich opcji po li tycz nych –
po za PiS – wszy scy po par li ist nie nie tej usta wy i trwa ły
sens jej by tu. Za owo co wa ło to z de cy do wa nym od rzu ce -
niem w pierw szym czy ta niu pro jek tu usta wy PiS przez
Sejm RP zmie rza ją ce go w prak ty ce do li kwi da cji na sze go
mi lio no we go związ ku, je go struk tur i na cjo na li za cji ma jąt -
ku bez od szko do wań. Wów czas mie li śmy na dzie ję, że
wresz cie na stą pi spo kój i sta bi li za cja dla na sze go związ -
ku i je go struk tur. Nie ste ty na sze na dzie je oka za ły się złud -
ne, otóż I Pre zes Są du Naj wyż sze go po pie ra ny przez
po li ty ków – wia do mej opcji od czy tu je my ja ko ko lej ny
atak na nasz Zwią zek i je go człon ków.

Uza sad nie nie te go wnio sku jed no znacz nie świad czy o
tym, że spo rzą dzo no go nie zna jąc re aliów obo wią zu ją -
cych i pa nu ją cych w ogród kach i praw dzi wych bo lą czek
na szych dział ko wi czów.

Zno wu oka za ło się, że wła dza tym ra zem są dow ni cza wie
le piej niż jej oby wa te le, co dla nich naj lep sze i waż niej sze.
Ko lej na fa la na szych ape li i pro te stów spo wo do wa ła, że na -
stą pił swo isty zło śli wy od wet na dział kow cach, któ rzy

ośmie li się mieć swo je zda nie – od mien ne niż wła dza.
Wszy scy dział kow cy je ste śmy głę bo ko prze ko na ni, że

ten i wcze śniej szy wnio sek był cał ko wi cie nie prze my śla -
ny, tak jak sa ma ini cja ty wa jest bez myśl na i w ogó le nie -
za sad na.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Na sze ogro dy to nie tyl ko dział ki, na któ rych użyt kow -

ni cy upra wia ją swo je po let ka. To te re ny zie lo ne w mia -
stach, miej sca in te gra cji, spo ko ju ro dzin i ca łych spo-
łecz no ści lo kal nych, do sko na łym me cha ni zmem po mo cy
so cjal nej dla naj uboż szych. Dział ka to spo sób na ży cie, 
a jej upra wa to jed na z nie licz nych form ak tyw no ści fi -
zycz nej kil ku mi lio nów, zwy kle star szych wie kiem oby -
wa te li Pol ski.

Sza now na Pa ni Mar sza łek, ja ko le karz po wszech nie
sza no wa na wie zaś naj le piej, że sa me ko rzy ści spo łecz ne
pły ną ce z ak tyw no ści tak du żej gru py osób sta no wią war -
tość uza sad nia ją cą wspar cie i szcze gól ną ochro nę ogrod -
nic twa dział ko we go ze stro ny pań stwa.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Po nad pół to ra (1.500) ty sięcz na ro dzi na na sze go ogro -

du dział ko we go zwra ca się do Pa ni Mar sza łek o wy słu -
cha nie gło su dział kow ców.

Nasz głos to jed no znacz ne wo ła nie o za cho wa nie na szej
usta wy o ROD i ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow -
ców w ra mach PZD.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi
Wal ne ze bra nie 

Se kre tarz
/-/ Je rzy Bu sło wicz

Pre zes 
/-/ Wa cław Zaj del

Kietrz, 21 kwiet nia 2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za rząd ROD „Po lam” w Pi le w imie niu 324 ro dzin

dział ko wych użyt ku ją cych dział ki w na szym ogro dzie,
przed sta wia sta no wi sko w spra wie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

Od 2010 ro ku dział kow cy ży ją w cią głym nie po ko ju 
o lo sy usta wy i na sze go Związ ku. Sta ło to się z po wo du
za kwe stio no wa nia kon sty tu cyj no ści na szej usta wy przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i skie ro wa nie w tej spra wie
wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie
ca łej usta wy, ja ko nie zgod nej z kon sty tu cją.

Nie zga dza my się, na zmia nę na szej usta wy gdyż ona
za pew nia nam dział kow com:

– pra wo do bez płat ne go uży wa nia grun tów pu blicz nych
pod ogro dy dział ko we,

– pra wo do użyt ko wa nia dzia łek na za sa dzie kon kret -
ne go ty tu łu praw ne go, pod le ga ją ce go ujaw nie niu w księ -
dze wie czy stej,

– pra wo wła sno ści na sa dzeń i obiek tów usy tu owa nych
na dział ce,

– pra wo do zwol nień po dat ko wych z ty tu łu użyt ko wa -
nia dział ki,

Za rząd ROD „Po lam” w Pi le

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
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– pra wo od od szko do wa nia za utra co ną wła sność wsku -
tek li kwi da cji ogro du,

– pra wo do dział ki za mien nej w ra zie li kwi da cji ogro du,
– pra wo do za cho wa nia dział ki i po zo sta nia w ogro dzie

w ra zie za sad ne go żą da nia zwro tu te re nu ogro du przez by -
łych wła ści cie li,

– pra wo prze ję cia dział ki po zmar łym dział kow cu przez
Je go oso by bli skie.

Wszyst kie te naj waż niej sze upraw nie nia ma ją zo stać zli -
kwi do wa ne. Wnio sko daw ca za po mniał, że na sze ogro dy
po sia da ją sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, dzię ki
cze mu sta no wią istot ny ele ment in fra struk tu ry do stęp nej
dla spo łecz no ści lo kal nej.

Za skar że nie usta wy i brak re al ne go wspar cia ze stro ny

or ga nów pań stwa jest dla dział kow ców bul wer su ją ce. Ta -
kie dzia ła nia są w na szym prze ko na niu pre tek stem do
znie sie nia prze pi sów za bez pie cza ją cych mi sze słusz ne
pra wa.

Ta kie dzia ła nia od bie ra my ja ko jaw ny za mach na na sze
pra wa za war te w Kon sty tu cji RP.

Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek, a za Pa ni po śred nic -
twem, tak że do par la men ta rzy stów o za prze sta nie wal ki 
z po nad mi lio no wą dział ko wą spo łecz no ścią i udzie le nie
nam ak tyw nej po mo cy w za cho wa niu przy słu gu ją cych
nam pra w za gwa ran to wa nych w do brej i ak cep to wa nej
przez nas Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 8 lip ca 2005 ro ku.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Pre zes
/-/ Ka zi mierz Ko smat ka

Za rząd ROD „Ko ło Ka ni” w To ru niu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 

Pi ła, 5 kwiet nia 2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Za mie sza nie wy wo ła ne przez skar gę I Pre ze sa Są du

Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go bu dzi wie le
nie po ko ju wśród dział kow ców. Dział kow cy nie wgłę bia -
ją się w taj ni ki pra wa. Na to miast in te re su je ich przy szłość
ogro dów dział ko wych. Ogro dy ma ją róż ną hi sto rię i róż -
ne dro gi prze szły w bu do wie i do sto so wa niu te re nów pod
ogro dy dział ko we.

Ak tu al nie obo wią zu ją ce prze pi sy praw ne są ko rzyst ne
dla ro dzin dział kow ców i usta wę o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych z 2005 ro ku, któ rą po pie ra my w ca łej roz -
cią gło ści. Usta wa ta gwa ran tu je nam sta bil ny roz wój ogro -
dów i ich przy szłość.

Nie pew ność, co do przy szło ści tych ogro dów po wo du -
je róż ne go ro dza ju roz wa ża nia a nikt na dzień dzi siej szy
nie jest w sta nie po wie dzieć co da lej?

Zwra ca my się więc do Pa ni Mar sza łek z py ta niem czy
mo że my być bez piecz ni na swo ich dział kach oraz czy są
ja kieś za gro że nia co do dal sze go ich funk cjo no wa nia?

Z wy ra za mi sza cun ku 

Pre zes Za rzą du 
/-/ Hen ryk Ka sprzyc ki

Wi ce pre zes Za rzą du 
/-/ Te re sa Pod las -Ko złow ska

Skarb nik Za rzą du 
/-/ Ha li na In czew ska

Człon ko wie Za rzą du:
/-/ Te re sa Ła ko ma

/-/ Sta ni sław Rącz kaTo ruń, 29 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Wy po czy nek” w Czer ni nie
Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

My ni żej pod pi sa ni użyt kow ni cy dzia łek ROD „Wy po -
czy nek” w Czer ni nie zwra ca my się z proś bą o wspar cie

dzia łań w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

Z po wa ża niem,
Za rząd ROD „Wy po czy nek”
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My człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Re -
laks” w Cho rosz czy, pro te stu je my pró bom zmian w usta -
wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Zie mię pod
dział ki otrzy ma li śmy od za kła du pra cy, któ re go by li śmy
pra cow ni ka mi. Obec nie więk szość z użyt kow ni ków dzia -
łek jest na za słu żo nej eme ry tu rze. Dział ka to na sze ca łe
ży cie, pra ca, wy po czy nek i spo tka nia z przy ja ciół mi.

Za da je my py ta nie: Ko mu ma słu żyć zmia na w usta wie

o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 r.?
Oba wia my się, że ci co dą żą do zmia ny usta wy chcą

prze jąć na sze Ogro dy na in ne ce le.
Pa ni Mar sza łek, w imie niu użyt kow ni ków 73 dzia łek 

w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Re laks” w Cho -
rosz czy ape lu je my o po now ne roz wa że nie sta no wi ska 
w spra wie usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
z 2005 r.

W imie niu dział kow ców 
Za rząd

Za rząd ROD „Re laks” w Cho rosz czy
Szanowna Pani 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Pre zes
/-/ Woj ciech Fu giel

V -ce Pre zes
/-/ Sta ni sław Łem pic ki

Se kre tarz
/-/ Li lia Łem pic ka

Cho roszcz, 23 kwiet nia 2012 r.

Za rząd ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie

Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Za rzą du ROD im. Miesz ka i w Szcze ci nie 

w dniu 03.04.2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Człon ko wie Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -

go im. Miesz ka I w Szcze ci nie są bar dzo nie za do wo le ni,
a wręcz zbul wer so wa ni z po wo du dal szych ata ków na na -
szą usta wę z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych za skar żo ną do Try bu na łu Kon sty tu-
cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Do tych cza so -
wa usta wa cał ko wi cie za bez pie cza po trze by dział kow ców,
okre śla za sa dy funk cjo no wa nia ogro dów. Je ste śmy z tych
roz wią zań praw nych za do wo le ni, gdyż gwa ran tu je nam
sta bi li za cję i moż li wość god ne go wy po czyn ku. My swo -
je sta no wi sko okre śli li śmy nie raz, zło ży li śmy pod pi sy 
w obro nie tej usta wy, któ ra jest opty mal nym go dze niem
in te re sów dział kow ców i ogro dów. Dla nas dział kow ców

ogród dział ko wy jest sen sem ży cia, wy mier ną for mą po -
mo cy ma te rial nej w do mo wych bu dże tach, ocze ku je my
tyl ko jed ne go daj cie nam Pa nie i Pa no wie po sło wie po -
czu cia spo ko ju i bez pie czeń stwa oraz nie czy nić nic, co
by pod wa ża ło na sze za ufa nie do po rząd ku praw ne go 
w Oj czyź nie.

Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek i ini cja to rów zmian
praw nych pro wa dze nia do li kwi da cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej bro nią -
cej Pol skie ogrod nic two dzia łek i dział kow ców. 

Za rząd ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie ape lu je: po zo -
staw cie nasz Zwią zek i na sze ogro dy oraz Usta wę bez
zmian.

Z po wa ża niem 

Za rząd ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie
/-/ 7 pod pi sów
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Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W imie niu wszyst kich dział ko wi czów ROD „Kom -

prach ci ce” w Kom prach ci cach zwra ca my się do Pa ni 
z proś bą, aby Pa ni sta nę ła po stro nie dział ko wi czów, bo
prze cież nie na le ży ruj no wać te go co do brze funk cjo nu je,
co słu ży po zy tyw nie lu dziom i nie wy stę pu je prze ciw po -
sza no wa niu praw in nych. Ogro dy dział ko we ma ją swo ją
jesz cze przed wo jen ną tra dy cję, któ rą moż na na zwać spu -
ści zną na ro do wą. To wszyst ko chce znisz czyć WŁADZA,
dla któ rej nie ma ją zna cze nia ar gu men ty dział ko wi czów w
obro nie po rząd ku praw ne go funk cjo nu ją ce go na te re nach
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Dla cze go wła śnie szu -
ka się za rob ku na ogro dach? I jak moż na na czy jejś krzyw -
dzie bu do wać przy szłość?

Ruch ogrod nic twa dział ko we go jest so lid na for mą
wspar cia dla mniej za moż nych, ro dzin. Dział ki w ogro -
dach są prze ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le nie, ko rzy -
sta ją z nich ca łe ro dzi ny: dziad ko wie, dzie ci, wnu ki i
praw dą jest, że dla nich wszyst kich jest to czyn ny kon takt
z przy ro dą po przez spę dza nie tam każ de go wol ne go cza -
su, urlo pów itp. W kra jach Unii Eu ro pej skiej funk cjo nu ją
rów nież ta kie ogro dy, pod któ re nie od płat nie są prze ka zy -
wa ne te re ny. To nie tyl ko dział ki upra wo wo – sa dow ni -
cze, to do brze zor ga ni zo wa na spo łecz ność, w któ rej
funk cjo nu je świet nie re kre acja, in te gra cja i re ali zo wa ne
są za da nia zdro wot ne i eko lo gicz ne. Ogro dy ma ją rów -

nież istot ny wpływ na na tu ral ne śro do wi sko, w któ rym
ży je czło wiek, a przede wszyst kim na re wi ta li za cję zde -
gra do wa nych te re nów, któ re nam prze ka za no w użyt ko -
wa nie. Tu, gdzie znaj du je się nasz ro dzin ny ogród
dział ko wy by ły nie użyt ki, po ro śnię te chasz cza mi i po -
krzy wą o gle bie piasz czy stej. Te raz, po trzy dzie stu dwóch
la tach to osto ja zie le ni, kwia tów, drzew owo co wych 
i ozdob nych. Tu lu bią miej sco wi miesz kań cy przy cho dzić
na spa ce ry, po dzi wia ją pra cę dział ko wi czów i twier dzą,
że trud no im by ło uwie rzyć, że na tych ugo rach co kol wiek
uro śnie.

Czy te raz ma my to wszyst ko od dać? Czy moż na tak
bez dusz nie znisz czyć ty lo let nią pra cę? Je ste śmy zdu mie -
ni fak tem, że wła śnie za ku sy idą w kie run ku ogro dów
dział ko wych. To nisz cze nie po nad 100-let niej tra dy cji ru -
chu dział ko we go, któ ry jest or ga ni za cją spraw dzo ną, a je -
go struk tu ry są de mo kra tycz ne.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ist nie je my na li stach, na któ rych pod pi sa ło się po nad

620 ty się cy dział ko wi czów i je ste śmy zde cy do wa ni do
dal szej wal ki w obro nie na szych hi sto rycz nych praw, bo
nie chce my pro po no wa nych roz wią zań w pro jek cie no wej
usta wy o ogro dach dział ko wych. Ocze ku je my od Pa ni
wspar cia w tej spra wie, bo wie rzy my, że bli ska jest Pa ni
idea ru chu dział ko we go i ro zu mie Pa ni na sze dzia ła nia.

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Je rzy Świ stuń

Za rząd ROD „Kom prach ci ce” w Kom prach ci cach

Pa ni Ewa 
Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Opo le, 12 kwiet nia 2012 r.

Za rząd ROD „Sło necz nik” w Ja strzę biu -Zdro ju

Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Za rząd ROD „Sło necz nik” w Ja strzę biu -Zdro ju zwra ca
się z proś bą do Pa ni Mar sza łek o za ję cie po zy tyw ne go

zda nia po pie ra jąc usta wę o Pol skim Związ ku Dział kow ca
za co z gó ry dzię ku je my.

Za Za rząd
/-/ Ze non Mącz ka

Ja strzę bie -Zdrój, 24 kwiet nia 2012 r.
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W imie niu człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Po lan ka” we Wro cła wiu zwra ca my się z proś bą o ochro -
nę przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym za pi sów usta wy 
o ROD z dnia 08.07.2005 roku.

Za skar że nie prze pi sów usta wy o ROD zmie rza nie chyb -
nie do po zba wie nia nas usta wo wych gwa ran cji i do pro -
wa dze nia nas do utra ty ogro dów, bę dą cych do rob kiem
wie lu po ko leń dział ko wi czów, w szcze gól no ści eme ry tów
i ren ci stów. Ogro dy dział ko we sta no wią tra dy cyj ną for mę
ży cia spo łecz ne go na szym kra ju, nie za leż ną od po li tycz -
nych teo rii, sta no wią miej sce kon tak tu z przy ro dą, miej sce
re kre acji i czyn ne go wy po czyn ku dla ca łych ro dzin. Przy

szyb ko ubo że ją cym spo łe czeń stwie pol skim za da niem
ogro dów jest tak że wspar cie eko no micz ne pol skich ro -
dzin.

W imie niu Za rzą du i człon ków ROD „Po lan ka” we
Wro cła wiu ape lu je my o ta kie roz wią za nia praw ne aby
zmia na usta wy o ROD nie do pro wa dzi ła do li kwi da cji
wie lu ogro dów dział ko wych w mia stach (jak to pla nu je
się np. we Wro cła wiu) oraz do po zba wie nia dzia łek ich
do tych cza so wych użyt kow ni ków zwłasz cza eme ry tów,
ren ci stów, ro dzin z ma ły mi dzieć mi.

Jesz cze raz pro si my o wy ra że nie przy chyl no ści do na -
sze go sta no wi ska.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Za rząd i człon ko wie ROD „Po lan ka”

Za rząd ROD „Po lan ka” we Wro cła wiu

STANOWISKO
Za rzą du i Dział kow ców ROD „Po lan ka” we Wro cła wiu

w spra wie za gro że nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Se kre tarz ROD
/-/

Pre zes ROD
/-/

Za rząd ROD im. Pstrow skie go w El blą gu

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W imie niu dział kow ców ROD im. Pstrow skie go w El -

blą gu zwra ca my się do Pa ni z ape lem o za ję cie po zy tyw -
ne go sta no wi ska w spra wie utrzy ma nia do tych cza so wej
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych w nie zmie -
nio nym kształ cie. Wy ra ża my 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 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 r. Dla te go też
zwra ca my się z uprzej mą proś bą o wspar cie dział kow ców

w za cho wa niu ak tu al nie obo wią zu ją cych re gu la cji praw -
nych. Pod wa ża nie praw dział kow ców za gwa ran to wa nych
Usta wą o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, spra wia
że przy szłość ogro dów i ich użyt kow ni ków jest za gro żo -
na po mi mo wie lo let niej tra dy cji i do rob ku wie lu po ko leń.
Dla te go zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek, ja ko przed sta -
wi cie la na ro du i le ka rza o wspar cie swo im au to ry te tem
na szej proś by i utrzy ma nie do tych cza so we go sta nu praw -
ne go Ogro dów Dział ko wych, któ ry za pew nia ist nie nie 
w Pol sce ru chu dział ko we go, funk cjo no wa nie i roz wój
ogro dów dział ko wych dla dział kow ców i ich ro dzin.

Z wy ra za mi sza cun ku
Za rząd ROD

Pre zes
/-/ 

Za rząd ROD „Tu li pan” w Trzeb ni cy
Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Za rząd ROD „Tu li pan” w Trzeb ni cy bę dą cy re pre zen -
tan tem dwu stu dział kow ców wy ra ża sta now czy pro test

prze ciw ko Wnio sko wi 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 prze ciw ko
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Usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. Uwa ża my, że usta wa któ ra
prze szła przez wszyst kie szcze ble le gi sla cji jest usta wą,
któ ra w spo sób rze tel ny za bez pie cza pra wa spo łecz no ści
dział kow ców. Wszel kie ata ki na nie kon sty tu cyj no ść tej
usta wy uwa ża my za atak na PZD. Z wiel kim ubo le wa -
niem przyj mu je my fakt, iż Mar sza łek Sej mu RP bę dą ca
re pre zen tan tem tak że i dział kow ców  – ja ko re pre zen tan ta
Sej mu w Try bu na le Kon sty tu cyj nym wy zna czył Pa na Po -

sła An drze ja De rę, zna ne go prze ciw ni ka Usta wy o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych.

Wszyst kie pod ję te do tej po ry dzia ła nia słu żą ewi dent -
nie do po zba wie nia Człon ków ROD ich praw. Dla ta kich
po czy nań je ste śmy zmu sze ni sta now czo za pro te sto wać 
i pro sić Pa na Mar szał ka o zre wi do wa nie swo je go sta no wi -
ska wzglę dem Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych.

Se kre tarz ROD
Ha li na Żył ka

Skarb nik ROD
/-/ Gra ży na Spa liń ska

Wi ce pre zes ROD 
/-/ Zyg munt Ra czyk

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Zdzi sła wa Stęp kow ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Sta ni sław Spa liń ski

/-/ 33 pod pi sy

Trzeb ni ca, 23 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Strze li nie

Sza now na Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Pre mier Rzą du Rze czy po spo li tej Pol skiej – Pan Do nald Tusk
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go – Pan Sta ni sław Dą brow ski

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Strze li nie, zwra ca się z ape -
lem o za prze sta nie wszel kich dzia łań zmie rza ją cych do
zmia ny fun da men tal nych za pi sów usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, gwa ran tu ją cych nam – dział kow -
com pra wo do swo bod ne go zrze sza nia się oraz pra wo do
użyt ko wa nia i upra wy przy dzie lo nej dział ki.

Sza now ni Pań stwo,
Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach

Działkowych, po wsta wa ła w wy ni ku dłu go let nich prac,
uzgod nień i za war te go kom pro mi su, za pew nia jąc dział -
kow com oraz ich ro dzi nom pra wo do bez piecz ne go użyt -
ko wa nia dział ki w ce lu spę dza nia wol ne go cza su w miej s-
cu, któ re jest nam bli skie i przy ja zne.

Je ste śmy dru gim, a na wet w nie któ rych przy pad kach –
trze cim po ko le niem wy cho wy wa nym pra cą na dział ce,
gdzie spę dza li wol ny czas na si ro dzi ce i dziad ko wie. Nie
mo że my zro zu mieć in ten cji oraz sen su w po dej mo wa nych
dzia ła niach osób spra wu ją cych obec nie naj wyż sze wła -
dze pań stwo we w Pol sce, dzia łań, któ re pro wa dzą do li -
kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go, ma ją ce go dłu go let nie
po zy tyw ne tra dy cje.

Co złe go jest w tym, że za miast spę dzać wol ny czas 
w par kach, w ogród kach piw nych, lo ka lach ga stro no micz -

nych lub w miesz ka niu przed te le wi zo rem, wo li my ak -
tyw nie prze by wać na dział ce wraz z naj bliż szą ro dzi ną.
Czy ucząc mło de po ko le nie za sad upra wy dział ki, wy ko -
rzy sta nia te go skraw ka zie mi dla wła snych – re kre acyj -
nych lub kon sump cyj nych po trzeb, czy ni my coś złe go.
Dział ka i pra ca na niej jest dla nas – dział kow ców pa sją ra -
do ścią, miej scem od po czyn ku i „dru gim do mem”, a dla
ob sza rów miej skich ogro dy są „zie lo ny mi płu ca mi”.

Dzi wią nas cią głe, bez za sad ne ata ki na ogro dy dział ko -
we, pod sy ca ne wy po wie dzia mi osób bez wie dzy o ru chu
dział ko wym oraz ten den cyj ne, czę sto kłam li we, ar ty ku ły
pra so we i re por ta że te le wi zyj ne. Ogro dy dział ko we nie są
prze szko dą w re ali za cji prze my śla nych i do brych pro jek -
tów po pra wia ją cych po ziom ży cia oraz bez pie czeń stwo
oby wa te li.

Nie ocze ku je my żad nej po mo cy od Pań stwa Pol skie go,
je ste śmy i chce my po zo stać sa mo rząd ni oraz nie za leż ni 
– zgod nie z Kon sty tu cją RP oraz z za gwa ran to wa nym
usta wą o ROD – pra wem do swo bod ne go spę dza nia cza -
su, a tak że – zgod nie z na szym ocze ki wa niem i na szy mi
po trze ba mi.

Ma my na dzie ję, że zgła sza ne przez nas, przez or ga ny
PZD, a przede wszyst kim przez wie lu a dział kow ców 
w Pol sce ape le i proś by o in ne, obiek tyw ne spoj rze nie, 
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o szu ka nie do bra w tym, czym zaj mu je my się, spo wo du -
ją zmia nę Wa sze go sta no wi ska w spra wie usta wy o ogrod -
nic twie dział ko wym.

Nie zmie niaj my, nie psuj my, nie li kwi duj my cze goś, co
jest do bre.

Z po wa ża niem,
Za Za rząd

Pre zes Za rzą du ROD „Ko le jarz” w Strze li nie, 
czło nek Okręg. Za rzą du PZD we Wro cła wiu

/-/ Fran ci szek SzmajStrze lin, 15 kwiet nia 2012 r.

Za rząd ROD „Trans por to wiec” w Wie nie cu -Za le sie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

STANOWISKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Trans por to wiec”

w spra wie obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Trans por to wiec” po wstał
w 1975 r. z ini cja ty wy Kie row nic twa Pań stwo wej Ko mu -
ni ka cji Sa mo cho do wej Od dział we Wło cław ku, któ ry do
1981 r. zor ga ni zo wał się w dzia łal no ści Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, aby po roz pa dzie Cen tral nej Ra dy
Związ ków Za wo do wych kon ty nu ować swo ją dzia łal ność
w Związ ku, któ ry po zwa lał są dzić, że każ de go ro ku za -
rów no nasz ogród jak i ca ły Zwią zek bę dzie się roz wi jał.

Nie po my li li śmy się ani tro chę – Ro dzin ny Ogród Dział -
ko wy „Trans por to wiec” funk cjo nu je do dzi siej sze go dnia
po mi mo, że za kład pa tro nac ki już daw no o nas za po mniał
w wy ni ku prze kształ ceń wła sno ścio wych.

Zmie ni ło się też wie lu użyt kow ni ków, szcze gól nie z po -
wo du na tu ral ne go odej ścia, ja kim jest śmierć a tak że w wy -
ni ku róż nych uwa run ko wań spo łecz nych, zmia ny wa run -
ków ro dzin nych i in nych. Na to miast Ogród po zo stał w ilo -
ści 126 dzia łek, ta kim or ga ni za cyj nie, ja kim był na po cząt -
ku. Wzbo ga cił się w in fra struk tu rę, na sze dział ki wy pięk-
nia ły, po zwa la ją od po cząć i na brać sił ca łym ro dzi nom od
wcze snej wio sny do póź nej je sie ni – każ de go ro ku.

Wła śnie pod kre śla jąc tę ro lę spo łecz ną, in te gru ją cą na -
szych użyt kow ni ków, two rzą cych swo istą „ro dzi nę ogro -
do wą” zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o wzię cie pod
uwa gę wszyst kie za sa dy two rze nia na sze go ogro du i po -
zo sta łych ogro dów funk cjo nu ją cych we Wło cław ku, a tak -
że w Pol sce w utrzy ma niu ist nie ją ce go pra wa to jest
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 roku o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, któ ra jest gwa ran tem do brze zor ga ni zo wa -
nej spo łecz no ści lo kal nej.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Dział kow cy z ROD „Trans por to wiec” zło żo ny mi pod -

pi sa mi pod tym na szym sta no wi skiem – bro nią swo ich
praw już usta no wio nych w usta wie o Rodzinnych Ogro-
dach Działkowych, a tak że zwra ca ją się do Pa ni Mar sza -
łek o do ko na nie wy bo ru re pre zen tan tów Sej mu RP 
w na szej spra wie do Try bu na łu Kon sty tu cjo nal ne go, któ -
rzy bę dą nas wła ści wie re pre zen to wać, bo czu ją du cha
praw dzi we go dział kow ca i je go po wo ła nie.

Z po wa ża niem

Pre zes Za rzą du 
/-/ Le szek Wi śniew ski

Wi ce pre zes Za rzą du ROD
/-/ Wa cław Skó rzyń ski

Skarb nik
/-/ Re gi na Chy lew ska

Se kre tarz
/-/ Ja dwi ga Gaw ry siak

Człon ko wie Za rzą du 
/-/ Ja nusz Ma kow ski

/-/ Ma rian Grzy bow ski
/-/ Le szek Szo pa

Wie niec -Za le sie, 30 kwiet nia 2012 r.
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W spra wie opi nii by łe go Mar szał ka Sej mu RP Pa na
Grze go rza Sche ty ny skie ro wa nej do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go do ty czą cej wnio sków I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go w spra wie stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
prze pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
Za rząd ROD „Zło ta Re ne ta”. W imie niu wszyst kich dział -
kow ców na sze go ogro du po now nie sta now czo pro te stu je
w związ ku z przy ję ciem przez by łe go Mar szał ka Sej mu
RP sta no wi ska o nie zgod no ści art. 17 ust. 2 Usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z przy pi sa mi Kon sty tu -

cji RP. Przy ję cie te go sta no wi ska i za re ko men do wa nie go
Try bu na ło wi Kon sty tu cyj ne mu nie ma żad ne go praw ne -
go, a przede wszyst kim spo łecz ne go uza sad nie nia. Wy ra -
żo ne przez by łe go Mar szał ka Sej mu RP sta no wi sko
pro wa dzi wprost do li kwi da cji te re nów ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Dla te go w imie niu ro dzin dział kow -
ców na sze go ogro du, go rą co pro si my Pa nią Mar sza łek
Sej mu RP do zmia ny sta no wi ska w za kre sie art. 17 ust. 2
Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pre zes Za rzą du
/-/ Jan Bo rycz ka

/-/ 6 pod pi sów

Za rząd ROD „Zło ta Re ne ta” we Wro cła wiu

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

UCHWA ŁA
Przy ję ta na po sie dze niu Za rzą du ROD „Zło te Re ne ta” we Wro cła wiu

w dniu 12.04.2012 r.

Wro cław, 12 kwiet nia 2012 r.

Za rząd ROD „Zjed no cze nie” w Szcze ci nie

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

W związ ku z wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o za skar że niu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy z
dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zjed -
no cze nie” w Szcze ci nie uzna je, że jest to ini cja ty wa
wy mie rzo na w fun da men tal ne pod sta wy ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce i wy jąt ko wo szko dli wa dla nie -
zwy kle za słu żo ne go po nad 100-let nie go ru chu ogrod nic-
twa dział ko we go w Pol sce. Trwa łość i roz wój ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce sku tecz nie za pew nia tyl ko
usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych i nie ma po trze by jej zmie niać ani po pra wiać. Nie
ule ga wąt pli wo ści, że wnio sek I Pre ze sa SN po wi nien być
od da lo ny w ca ło ści.

Opo wia da my się jed no znacz nie za nie na ru szal no ścią
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, dzię ki któ -
rej ogro dy w Pol sce ist nie ją i słu żą pra wie mi lio no wi naj -
bar dziej po trze bu ją cych pol skich ro dzin. Chce my sil ne go,
umo co wa ne go w ra mach pra wa Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ ry sku tecz nie bro ni, praw wszyst kich dział -
kow ców i każ de go dział kow ca z osob na. 

Od dłuż sze go cza su ob ser wu je my nie po ko ją ce zja wi -
sko, któ re z każ dym ro kiem przy bie ra co raz bar dziej skraj -
ne for my. Po dej mo wa ne są roz ma ite dzia ła nia, któ re

za wsze zmie rza ją do jed ne go ce lu – usu nię cia naj waż niej -
szych prze szkód praw nych i or ga ni za cyj nych sto ją cych na
dro dze do prze ję cia ty się cy hek ta rów grun tów, czę sto zlo -
ka li zo wa nych na te re nach o znacz nej war to ści ko mer cyj -
nej. Ma my jed nak na dzie ję, iż są to tyl ko za ku sy lu dzi
nie od po wie dzial nych, nie wie rzy my, że Rząd Pol ski
mógł by nam dział kow com ode brać do ku ment, któ re go
zgod no ści z pra wej w Pol sce nie pod wa żył ani Sejm ani
Pre zy dent RP pod pi su jąc Usta wę o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych dnia 8 lip ca 2005 ro ku (Dzien nik Ustaw 
z dnia 6 wrze sień 2005 ro ku).

Do ma ga my się od Rzą du kie ro wa ne go przez par tię, któ -
ra w swo jej na zwie od wo łu je się do spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go, wy ja śnień, ja kie zmia ny pra wa do ty czą ce go
na szych Ogro dów są pla no wa ne, na sze do tych cza so we za -
py ta nia i pi sma po zo sta ją bez od po wie dzi. Bez od po wie -
dzi po zo stał rów nież list otwar ty IX Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD do Pa ni Mar sza łek. Ja ko ko bie ta i le karz
po win na Pa ni być wy czu lo na na krzyw dę lu dzi i wspie rać
nas tak jak to ro bią rzą dy w ca łej Eu ro pie. Brak od po wie -
dzi z Pa ni stro ny ja sno po ka zu je, jak w na szym Kra ju trak -
tu je się naj więk szą gru pę spo łecz ną – mi lion dział-
kow ców. Ma my jed nak na dzie ję, że cza sy, gdy wła dza
wie dzia ła wszyst ko le piej mi nę ły już bez pow rot nie i jaw -
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ność dzia ła nia or ga nów Pań stwa jest fak tycz nie re ali zo -
wa ną za sa dą, a nie pu stym fra ze sem. 

My, dział kow cy nie mo że my być na ra że ni na od pie ra nie
cią głych ata ków, za ma chów na na sze pra wa. Chce my żyć
god nie i w spo ko ju ko rzy stać z na szych ogro dów. Chce -
my, że by ha sło „Aby ży ło się le piej...” mia ło po kry cie w
rze czy wi sto ści i ma my na dzie ję, że Rząd Pol ski się opa -
mię ta, a Try bu nał Kon sty tu cyj ny sta nie po na szej stro nie.

My, dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Zjed no cze nie” w Szcze ci nie wszel ki mi me to da mi bę -

dzie my bro nić Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych, dzię ki któ rej ist nie ją Ogro dy za pew nia ją ce byt i wy -
po czy nek mi lio nom pol skich ro dzin. Chce my za cho wać
na sze ogro dy, dla do bra przy szłych po ko leń. Żą da my spo -
ko ju i za prze sta nia ma ni pu la cji przy na szej Usta wie.

Pa ni Mar sza łek – my skrom ni dział kow cy nie zaj mu je -
my się po li ty ką, ale my śli my, że Sejm ma co na pra wiać 
w na szej Oj czyź nie i nie po wi nien zaj mo wać się li kwi da -
cją „oaz zie le ni” po wsta łych z nie użyt ków i pra cy rąk
dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku

Se kre tarz
/-/ Da nu ta Chwar ścia snek

Skarb nik
/-/ Ste fa nia Wojt ko wiak

Pre zes
/-/ He le na Li szaj

Czło nek Za rzą du
/-/ Bog dan Blo ma
Czło nek Za rzą du

/-/ Sta ni sław Kie dos

Szcze cin, 24 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Trans por to wiec” w Sol cu Ku jaw skim

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Za rząd ROD „Trans por to wiec” w Sol cu Ku jaw skim, re -
pre zen tu ją cy 157 ro dzin dział ko wych na sze go ogro du
zwra ca się do Pa ni Mar sza łek z za py ta niem dla cze go nie
udzie li ła Pa ni od po wie dzi na list otwar ty uczest ni ków
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców z dnia 16 grud nia 2011 r.

W li ście uczest ni cy Zjaz du w imie niu mi lio na ro dzin
dział ko wych pro si li Pa nią Mar sza łek o po moc i wspar cie
w spra wach:

– za cho wa nia praw dział kow ców za pi sa nych w usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.,

– przy szło ści ogro dów dział ko wych w Pol sce w związ -
ku z za skar że niem usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

przez Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
– w spra wie bra ku moż li wo ści za pre zen to wa nia w Try -

bu na le Kon sty tu cyj nym przez dział kow ców oraz Zwią zek
swo ich ra cji wska za nie przez Pa nią Mar sza łek obiek tyw -
nych re pre zen tan tów do re pre zen to wa nia Sej mu przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w spra wie na szej usta wy.

Nie ste ty od po wie dzi z Pa ni stro ny brak a na Wal nym
Ze bra niu, któ re od by ło się 17.03.2012 r. na si dział kow cy
py ta li co z na szą usta wą? Czy mo gą bez piecz nie in we sto -
wać w swo je dział ki a przede wszyst kim czy ich nie utra -
cą! Nie mo gli śmy od po wie dzieć na te py ta nia gdyż Pa ni
Mar sza łek mil czy.

Ser decz nie po zdra wia my i ocze ku je my od po wie dzi.

Za rząd ROD „Trans por to wiec”
/-/ 2 pod pi sy

So lec Ku jaw ski, 27 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Sa san ka” w Bo ga ty ni

Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

LIST OTWARTY

Sza now na Pa ni,
W imie niu za rzą du i dział ko wi czów Ro dzin ne go Ogro -

du Dział ko we go „Sa san ka” w Bo ga ty ni ape lu ję do Pa ni o

roz są dek i roz wa gę w po dej mo wa niu tak waż nej de cy zji
jak zmia na Usta wy o ROD.

Do sko na le zda je my so bie spra wę, że nie cho dzi o ogro -
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dy w ma łych miej sco wo ściach, ale o te atrak cyj ne – w du -
żych aglo me ra cjach. Każ dy ogród dział ko wy to tzw. „płu -
ca mia sta” i eko lo gicz ne upra wy.

Je śli te go się po zbę dzie my, to czym bę dzie my od dy chać
i czym od ży wiać? Po zo sta ną nam tyl ko pro duk ty (nie -
zdro we) z su per mar ke tów. 

Do ty czy to wszyst kich – nas sza racz ków i Was rzą dzą cych. 
W na szym Kra ju jest wie le in nych związ ków, któ re ma -

ją atrak cyj ne te re ny i nikt ni mi nie jest za in te re so wa ny 

i nie pod wa ża ich ist nie nia. Dla cze go nasz – po nad 100-
let ni Zwią zek Dział kow ców jest ce lem ata ków ze stro ny
władz?

My, dział ko wi cze cie szy my się na szą usta wą o PZD, bo
bro ni Ona na sze ogro dy i każ de go in dy wi du al ne go dział -
ko wi cza.

Pro si my Pa nią o włą cze nie się do na szej obro ny i mam
na dzie ję że ten krót ki apel prze ko na Pa nią o po zo sta wie -
niu Usta wy o Pol skim Związ ku Dział kow ców w ca ło ści.

Pre zes ROD „Sa san ka” 
/-/ Lu cy na Pod bie głow skaBo ga ty nia, 22 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Mal wa” w To ma szo wie Ma zo wiec kim

Mar sza łek Sej mu
Ewa Ko pacz

STANOWISKO
obro na Usta wy o ROD z dnia 08.07.2005 r.

Z ogrom nym za że no wa niem do wia du ję się, że zno wu
chce się zmie nić pro jek ty Usta wy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych z dnia 08.07.2005 ro ku, a szcze gól nie art.10,
art. 17, art. 18, art. 24, art. 31. Prze cież za obro ną usta wy 
o ROD od by ły się dwa Kon gre sy PZD i pod pi sa ło się 
620 ty się cy dział kow ców. Ża den zna czą cy pro blem spo -
łecz ny nie omi ja ru chu ogro dów dział ko wych. Dzi wi mnie
po wta rza ją ca się pró ba na rzu ce nia dział kow com, wbrew
ich wo li, roz strzy gnięć przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go. Uchy le nie ar ty ku łów 10,17,18, 24 usta wy o ROD, wo -
bec któ rych uwa ża się, że są nie zgod ne z Kon sty tu cją,
spo wo du je zmia nę Usta wy, a na wet jej znie sie nie.

Usta wa o ROD z dnia 08.07 2005 ro ku do brze re gu lu je
funk cjo no wa nie ogro du, do brze chro ni in te re sy dział kow -
ca, za pew nia nie ty kal ność praw do dział ki. Wy pro du ko -
wa ne na dział ce wa rzy wa i owo ce są uzu peł nie niem
skrom ne go bu dże tu dział kow ców.

O ist nie niu na sze go Związ ku de cy du je my my, je go
człon ko wie i bez na szej wo li nie moż na go roz wią zać i
zmie nić Usta wy. Ogro dy dział ko we po sia da ją wie le wa lo -
rów i dla te go na le ży je za cho wać, słu żą po nad mi lio no -

wej spo łecz no ści dział kow ców. W ogro dach zy sku je się
zdro wie i spo kój. Wie lu dział kow ców nie stać na żad ne
wa ka cje i wcza sy. Nie wol no do pu ścić do znisz cze nia te -
go, co ca ła spo łecz ność dział ko wa stwo rzy ła i usta no wi -
ła. Dział kow cy de cy du jąc się na upra wę dział ki, de cy du ją
się być dział kow cem i prze strze gać Re gu la min ROD, któ -
ry opie ra się o Usta wę o ROD. Usta wa o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych od po wia da dział kow com i ich ro -
dzi nom. Za pi sy, któ re są w niej za war te uwzględ nia ją do -
tych cza so we tra dy cje i osią gnię cia ogro dów oraz
uza sad nia ją ich ist nie nie na rzecz spo łecz no ści lo kal nych.
Nie wol no ze wzglę dów mo ral nych po zba wić nas, dział -
kow ców, sa tys fak cji z upra wy dział ki, ra do ści pły ną cej 
z pra cy i da ją cej si ły do ży cia oraz je dy nej moż li wo ści re -
kre acji.

Li czę na to, że na stą pi uczci we i rze tel ne prze ana li zo wa -
nie tej spra wy i zo sta ną za nie cha ne dal sze dzia ła nia, któ -
re wy rzą dza ją szko dę dział kow com i PZD. Pra gnie my
spo koj nie upra wiać swo je dział ki w ra mach praw człon -
kow skich za gwa ran to wa nych Usta wą o ROD z dnia
08.07.2005 ro ku.

Pre zes Za rzą du
/-/ Ma rek Da mas

Za rząd ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Mi nę ły trzy mie sią ce od IX Kra jo we go Zjaz du Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. De le ga ci z ca łej Pol ski obec -

ni na Zjeź dzie wy sto so wa li do Pa ni Mar sza łek list otwar -
ty w któ rym zwra ca li się z ape lem o wspar cie dzia łań 
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w wal ce o za cho wa nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, o utrzy ma nie na by tych praw dział kow ców,
o utrzy ma nie dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców.

Ob ra dy Zjaz du by ły uda ne i kon struk tyw ne, tak jak Pa -
ni ży czy ła de le ga tom w swo im li ście skie ro wa nym do
uczest ni ków Zjaz du. Roz je cha li śmy się do do mów, wie -
rząc, że ma my w Pa ni Mar sza łek sprzy mie rzeń ca w trwa -
ją cej wal ce. Ta kie zda nie prze ka za li śmy w swo ich
ogro dach.

Dzi siaj dział kow cy z ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu są
za nie po ko je ni upły wem cza su i bra kiem ja kie go kol wiek
sta no wi ska oraz dzia łań ze stro ny Sej mu RP. Spo dzie wa -

li śmy się za pro sze nia do de ba ty o dal szym kształ cie, ist -
nie niu ogro dów w Pol sce, moż li wo ści przed sta wie nia
swo ich sta no wisk w tej na der in te re su ją cej nas kwe stii.

Je ste śmy przed sta wi cie la mi naj więk szej po za rzą do wej
sa mo rząd nej, nie za leż nej, sa mo fi nan su ją cej się or ga ni za -
cji w Pol sce.

Dal sze lek ce wa że nie mi lio no wej or ga ni za cji mo że 
w przy szło ści do pro wa dzić do pro te stów na ska lę po dob -
ną do dzia łań zwią za nych z pró ba mi ra ty fi ka cji umo wy
ACTA.

Spo dzie wa my się, że Pa ni Mar sza łek za pro si pol skich
dział kow ców do roz mów o ak tu al nych pro ble mach 
i ewen tu al nych spo so bach ich roz wią za nia.

Za rząd 
Bo le sła wiec, 16 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Przed świt” we Wro cła wiu
Pa ni 
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Przed świt”

we Wro cła wiu zwra ca się do Pa ni z proś bą o wspar cie
dzia łań mi lio nów pol skich dział kow ców w obro nie
uchwa lo nej 8 lip ca 2005 r. Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. Za sta na wia ją cym dla nas jest fakt
skie ro wa nia przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku
o stwier dze nie nie god no ści z Kon sty tu cją tej usta wy.
Przed sta wio ny wnio sek jest za prze cze niem wol no ści zrze -
sza nia się, funk cjo no wa nia or ga ni za cji spo łecz nych. Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców ja ko or ga ni za cja utwo rzo na i
dzia ła ją ca w ra mach pra wa w peł ni ma moż li wo ści swo -
bod ne go dzia ła nia i dba nia o in te re sy swo ich człon ków.
Nam dział kow com pró bu je się ode brać, pra wo wła sno ści,
ne gu je się za sa dę wy pła ca nia od szko do wa nia za od bie ra -
ny ma ją tek.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a szcze gól no ści Ro dzin -
ny Ogród Dział ko wy jest or ga ni za cją zrze sza ją cą lu dzi od
po ko leń, go to wych bro nić swo ich praw i wol no ści, ma jąc
na wzglę dzie ich ogrom ne i dłu go let nie do świad cze nie ży -
cio we.

Dział kow cy 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 po cięż -

kim i dłu go let nim okre sie za trud nie nia w chwi li sta ro ści 
i po de szłe go wie ku chcą mieć spo kój, odro bi nę ra do ści,
za pew nio ną re kre ację i wy po czy nek. Człon ko wie Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go wła sny mi rę ka mi za kła da li 
i za go spo da ro wy wa li dział ki, kosz tem wła snych nie kie dy
du żych wy rze czeń. Przez sze reg lat upra wia li dział ki po -
ko le nio wo wraz z dzieć mi, wło ży li ogrom wy sił ku, pra cy,
i co naj waż niej sze pie nię dzy. Obec na usta wa gwa ran tu je
nam bez pie czeń stwo i pra wa w użyt ko wa niu dzia łek, a to -
czą ce się po stę po wa nie zmie rza do po zba wie nia praw na -
by tych.

Ma jąc na uwa dze obec ną gwa ran cję praw pol skich
dział kow ców, a w szcze gól no ści dział kow ców ROD
„Przed świt”, są dzę, ze Pa ni Mar sza łek po prze na sze dzia -
ła nia w obro nie obec nej Usta wy.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Ma my na dzie ję, że wpływ Pa ni Mar sza łek na pro ces sta -

no wie nia pra wa w Pol sce bę dzie zbież ny z in te re sem spo -
łecz nym i ocze ki wa niem mi lio nów dział ko wi czów.

Za bie ga my o wy słu cha nie na szych ar gu men tów i zro -
zu mie nie.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ An to ni Fy da

Wro cław, 24 mar ca 2012 r.
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Ja ko Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Fio -
łek” na Księ żu Ma łym we Wro cła wiu wy ra ża my na dzie -
ję, iż po sta wa oraz pod ję te przez Pa nią Mar sza łek kro ki
po zwo lą za pew nić po czu cie bez pie czeń stwa tej ogrom nej
czę ści pol skie go spo łe czeń stwa, któ rzy są dział kow ca mi.

Wszel kie dzia ła nia czy nio ne od kil ku lat prze ciw ko za -
ło że niom przed mio to wej usta wy sta no wią pro stą dro gę do
li kwi da cji na te re nie pań stwa pol skie go ogro dów dział ko -
wych i to w spo sób za słu gu ją cy na szcze gól ne po tę pie nie
oraz nie zgod ny z za sa da mi obo wią zu ją cy mi w pań stwie
de mo kra tycz nym.

Pró by te go ro dza ju, czy nio ne już od pew ne go cza su, na -
si li ły się zwłasz cza w ostat nim cza sie i ma ją zna mio na dą -
żeń na ce cho wa nych nie chę cią, a wręcz wro go ścią wo bec
ca łej rze szy, dział kow ców pol skich, jest to ewe ne ment w
ska li Eu ro py, jak wła dze pań stwa oraz jak wła dze sa mo -
rzą do we w po szcze gól nych mia stach od no szą się i trak -
tu ją tą gru pę na sze go spo łe czeń stwa, czę sto kroć lu dzi
star szych, nie za moż nych i scho ro wa nych al bo ubo gich
oraz ich ro dzin wy cho wu ją cych wie le dzie ci. Po nad to ce -
lo wo wpro wa dza ją pro wa dzo ną po li ty ką oraz spe cy ficz ną
pro pa gan dą dla za my dle nia oczu i od wró ce nia uwa gi opi -
nii pu blicz nej od rze czy wi ste go pod ło ża tej pro wa dzo nej
po li ty ki. A jest nim bar dzo ni ski cel, a mia no wi cie chęć
zy sku kosz tem gru py słab szej eko no micz nie, po zy ska nia
du żych i czę sto bar dzo dro gich dla de we lo pe rów te re nów
miej skich pod za bu do wę miesz ka nio wą.

„Za brać bied nym, dać bo ga tym” – to jest ha sło tych
wszyst kich, któ rzy chcą oszu kać pol skie spo łe czeń stwo,

ata ku jąc bez umia ru dział kow ców od dzie się cio le ci zrze -
szo nych w PZD.

Na szym zaś ha słem jest „W jed no ści si ła” – i jak wie lo -
krot nie do wio dły te go po czy na nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców – ro dzin ne ogro dy dział ko we, ist nie ją ce 
w struk tu rach PZD, są od po ko leń spraw dzo nym, a cza -
sem je dy nym spo so bem na re kre ację, ruch na świe żym
po wie trzu oraz ubo ga ce nie ży cia ro dzin ne go, to wa rzy -
skie go i spo łecz ne go na da nym te re nie.

Wła dza chy ba już za po mnia ła, że po cho dzi z wy bo ru
lu dzi i po win na re pre zen to wać in te re sy wy bor ców, któ rzy
przy czy ni li się do te go, że obec nie wy bra ni po li ty cy mo -
gą two rzyć mo gą pra wo. Ale pra wo, aby speł nia ło swo ją
ro lę, mu si być po pierw sze – do bre, a po dru gie – słu żyć
in te re som oby wa te li. Za miast te go ma my cią głe pró by
osła bie nia lub li kwi da cji struk tur Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i ode bra nia do tych cza so wym użyt kow ni -
kom dzia łek, oraz pró by od da nia ich – ku ogrom nej apro -
ba cie struk tur urzęd ni czych po szcze gól nych miast – na
ce le bu dow nic twa miesz kal ne go lub in we sty cji miej skich,
czę sto kroć zu peł nie nie tra fio nych na da nym ob sza rze. Jest
to po li ty ka krót ko wzrocz na i szko dli wa dla oby wa te li, któ -
rzy na tym je dy nie stra cą.

Do chwi li obec nej spraw ne dzia ła nie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców sku tecz nie bro ni in te re sów dział kow ców
oraz ze spo łów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i dla -
te go wy ra ża ny swój zde cy do wa ny sprze ciw wo bec ta kich
prób oraz li czy my na za ję cie przez Pa nią Mar sza łek zde -
cy do wa ne go sta no wi ska, ko rzyst ne go dla pol skich dział -
kow ców, a tym sa mym – dla oby wa te li na sze go kra ju.

Z po wa ża niem

Za rząd ROD „Fio łek” we Wro cła wiu

Sza now na Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP
Kan ce la ria Sej mu RP

Do ty czy: sta no wi ska Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z dn. 24 lu te go 2012 r. 

w spra wie wy stą pie nia do Pa ni Mar sza łek Sej mu o za ję cie sta no wi ska wo bec wy stą pie nia rze szy pol skich
dział kow ców i ich ro dzin o wzię cie w obro nę ich in te re sów, czu ją cych się za gro żo ny mi cią gły mi pró ba mi 

za ne go wa nia po sta no wień usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Se kre tarz Za rzą du
/-/ To masz Koc

Pre zes Za rzą du 
/-/ Sta ni sław Dut ko wiak

/-/ 38 pod pi sów

Wro cław, 24 mar ca 2012 r.
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Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za rząd i człon ko wie ROD „Ju bi lat” w Jel czu -La sko wi -

cach zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek o wspar cie na szych
dzia łań w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Na sze ogro dy ist nie ją od po nad 40 lat, je go użyt -
kow ni ka mi są w więk szo ści eme ry ci i ren ci ści. Dla wie lu
z nich to nie tyl ko wspar cie dla bu dże tów do mo wych, ale
tak że je dy ne miej sce spo koj ne go wy po czyn ku na ło nie
przy ro dy, gdyż wie lu z nich nie stać na in ne for my wy po -
czyn ku. Każ dy z dział kow ców wniósł wie le pra cy i wy sił -
ku, aby je go ogród sta no wił miej sce, gdzie moż na
za po mnieć o tru dach co dzien nych, wy po cząć wraz z ro -
dzi ną. W na szym ma łym mie ście nie ma ki na, te atru, ani
in nych miejsc, gdzie po pra cy moż na by ło by wraz z dzieć -
mi spę dzić mi ło i zdro wo czas na świe żym po wie trzu.

Na sze śro do wi sko dział kow ców zo sta ło moc no zbul -
wer so wa ne i czu je się za gro żo ne in for ma cją o moż li wo ści

utra ty swo ich ogro dów w związ ku z wnio skiem zło żo nym
w 2010 ro ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez ów cze -
sne go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o uzna nie za nie zgod -
ną z Kon sty tu cją RP na wet ca łej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Przed sta wia jąc nasz pro blem, zwra ca my się do Pa ni o

po moc w za cho wa niu do tych cza so wym prze pi sów o ogro -
dach dział ko wych, bo wiem usta wa ta gwa ran tu je nam
dział kow com roz wi ja nie na sze go hob by oraz od po czy nek
po cięż kiej pra cy, a oso bom mniej za moż nym po pra wie -
nie by tu ich ro dzin.

Li czy my na to, że Po sło wie RP oraz Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny po dej mą mą dre de cy zje gwa ran tu ją ce po sza no -
wa nie praw na by tych przez dział kow ców przez po nad 
100 lat w sze ro ko po ję tym in te re sie spo łecz nym.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Za rzą du 
/-/ Gra ży na Wy soc ka

Za rząd ROD „Ju bi lat” w Jelcz -La sko wi cach

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Jelcz -La sko wi ce, 24 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Po kój” w Lu bo niu

Do Pa ni Mar sza łek
Ewy Ko pacz

STANOWISKO
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Po kój” w Lu bo niu

w spra wie: zna cze nia i obro ny ustaw Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych dla spo łe czeń stwa

Czas, w ja kim ży je my jest trud ny. Trud na jest też sy tu -
acja Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych dla mi lio nów
pol skich dział kow ców.

Od lat bo ry ka my się z obro ną na szych ustaw wy pra co -
wa nych i spraw dzo nych, no i z tym wiecz nym udo wad nia -
niem, jak waż ne dla pol skie go spo łe czeń stwa jest być
człon kiem ROD.

Nie pew no ścią sta bil no ści na szych ustaw je ste śmy wszy -
scy zmę cze ni.

Od by wa ją ce się Zjaz dy De le ga tów PZD jak rów nież
dwa Kon gre sy – udo wod ni ły na szą in te gra cję wo kół
wspól nych ce lów, jed no myśl no ści w obro nie naj cen niej -
szych ustaw i praw dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Prze cież to my dział kow cy od lat wzbo ga ca my wi ze ru -
nek miast. To my czę sto na te re nach bio lo gicz nie zde wa -

sto wa nych i tak zwa nych nie użyt kach stwo rzy li śmy skra -
wek zie le ni. Mia sta zy ska ły pra cą na szych rąk te re ny zie -
lo ne utrzy my wa ne i wciąż mo der ni zo wa ne na koszt
dział kow ców.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we to już zna na na zwa „zie -
lo ne płu ca mia sta”.

Ogro dze ni pło ta mi od wy ra sta ją cych blo ko wisk, mar -
ke tów oraz au to strad, stwo rzy li śmy dla wie lu ro dzin azyl,
któ ry od cią ga nas od wie lu na pięć co dzien ne go ży cia.

Moż li wość prze by wa nia na swo im upo rząd ko wa nym,
za dba nym, wciąż pie lę gno wa nym ka wał ku zie mi po zwa -
la od zy skać si ły, mo ty wu je do dal szej pra cy, a kon takt 
z przy ro dą i świe że po wie trze do star cza ener gii.

Wspo mnieć też na le ży o mło dym po ko le niu, któ re wraz
z ro dzi ca mi, dziad ka mi w so bot nie i nie dziel ne po po łu -
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dnia nie spa ce ru je po uli cach miast, a spę dza go w mi łym
gro nie ucząc się dba ło ści o ro ślin ność, cie sze nia się z je -
go wy glą du, za pa chu i sma ku.

Tu od by wa ją się licz ne spo tka nia ro dzin ne, ko le żeń skie,
są siedz kie.

Przy gril lu, uśmiech szczę śli wych lu dzi gó ru je nad tro -
ska mi i kło po ta mi co dzien no ści.

Wie le Ogro dów nie za my ka swo ich bram, one po zo sta -
ją otwar te dla tych, któ rzy nie są szczę śliw ca mi po sia da -
nia dział ki, uczest ni czą wów czas we wspa nia łych fe sty-
nach, któ re w swo jej opra wie są tak cie ka we i wspa nia le
jak fe sty ny pro wa dzo ne przez gmi ny.

Są to fe sty ny z oka zji rocz nic, Dni Dział kow ca, Dnia
Py ry itp. Or ga ni zo wa ne są spo tka nia in te gru ją ce kil ka
Ogro dów: są to wy ciecz ki po łą czo ne z za ba wa mi dla naj -

star szych i naj młod szych uczest ni ków dzia łek. Co raz wię -
cej osób udzie la się spo łecz nie w przy go to wa niach uroz -
ma ica nia ży cia współ to wa rzy szom dzia łek.

Mó wiąc, więc o przy szło ści Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych ist nie je wie le, wie le czyn ni ków wska zu ją -
cych na ich po trze bę.

Nie nam te raz bać się o za bra nie wy pra co wa nych praw
i ustaw. A wręcz od wrot nie dba nie o ich roz wój, bu do wa -
nie na sta bil nych trwa łych fun da men tach o sil nym sa mo -
rzą dzie, któ ry sku tecz nie bro nić bę dzie praw swo ich
człon ków.

Tym skró to wym opi sem waż no ści i przy dat no ści Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek o wspie ra nie szla chet -
nej idei na sze go ru chu.

Za rząd i człon ko wie ROD
/-/ 6 pod pi sówLu boń, 3 kwiet nia 2012 r.

Za rząd ROD im. Si kor skie go w Pi le

Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Za rząd ROD im. Si kor skie go w Pi le w imie niu na szych

człon ków wy ra ża nie za do wo le nie z po wo du bra ku od po -
wie dzi na List Otwar ty z dnia 16 grud nia 2011 ro ku 430
De le ga tów Kra jo we go Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, w któ rym to na si de le ga ci wy ra zi li wiel ki nie -
po kój o przy szłość na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, o na sze ogro dy, o na sze
dział kow ców pra wa do dział ki oraz o przy szłość na sze go
Związ ku.

Dzi siaj po 3 mie sią cach mil cze nia Pa ni Mar sza łek w tak
dla nas waż nych spra wach do cho dzą do nas in for ma cje, że
Mi ni ster Sła wo mir No wak wraz z urzęd ni ka mi pi sze no -
wą usta wę o ogro dach dział ko wych. Nie ste ty no we pra wo
do ty czą ce mi lio na 250 ty się cy dział kow ców kon sul to wa -
ne jest z przed sta wi cie la mi Sto wa rzy szeń czy li z ludź mi,
któ rzy za nie prze strze ga nie pra wa usta wy Pra wo bu dow -
la ne zo sta li po zba wie ni swo ich dzia łek. Dla przed sta wi -
cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców brak miej sca 

w ze spo le eks per tów.
Je ste śmy tym fak tem obu rze ni i zbul wer so wa nie, że

oso by nie prze strze ga ją ce pra wa po wszech nie obo wią zu ją -
ce go uczest ni czą w two rze niu no wej usta wy. Po za tym nie
znaj du je my uza sad nie nia i po trze by zmia ny na szej usta wy
oraz li kwi da cji Związ ku.

Obo wią zu ją ca usta wa o ROD z 2005 ro ku za pew nia
nam dział kow com ty tuł praw ny do dział ki i pra wo wła -
sno ści do wszyst kie go co na niej po sia da my a nasz Zwią -
zek dzia ła za wsze w na szej obro nie. Bez Związ ku nie by ło
by już daw no na szych ogro dów.

Za pew nia my Pa nią Mar sza łek, że bę dzie my bro nić usta -
wy o ROD z 2005 ro ku oraz na sze go Związ ku.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Spo łecz ność na sze go ogro du ocze ku je z nie cier pli wo -

ścią od po wie dzi na przed sta wio ne pro ble my do ty czą ce
nas dział kow ców i ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce w Li ście Otwar tym z 16 grud nia 2011 ro ku.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Pre zes Za rząd 
/-/ Ta de usz Tru ty

Pi ła, 4 kwiet nia 2012 r.
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Za rząd ROD im. Gen. Si kor skie go w Śre mie, zwra ca
się z proś bą, o pod ję cie sta now czych dzia łań o nie zmie nia -
nie obec nie ist nie ją cej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, któ ra gwa ran tu je
dział kow com pra wo użyt ko wa nia dzia łek.

Wie lu z nas od po ko leń, wła snym na kła dem pra cy 
i środ ków do ko nu je na sa dzeń, wy po sa ża dział ki w nie -
zbęd ne urzą dze nia, sieć wo do cią go wą i elek trycz ną oraz
bu du je do my dział kow ca. Two rząc w ten spo sób en kla wy
zie le ni, tak że w cen trach du żych miast.

Dla Dział kow ców, czę sto eme ry tów i ren ci stów, dział -

ka jest miej scem ak tyw ne go i ta nie go wy po czyn ku. Pra -
gnie my, aby dział ki po zo sta ły też oa zą spo ko ju nie zmą -
co ne go za gro że niem wy ni ka ją cym z wnio sku by łe go 
I Pre ze sa Sądu Naj wyż sze go RP skie ro wa nym 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 o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

Ocze ku je my, że nasz głos w tej spra wie bę dzie usły sza -
ny i otrzy ma my od Pa ni Mar sza łek po par cie, zgod nie 
z za pew nie nia mi za war tym w li ście skie ro wa nym do de -
le ga tów II Kon gre su Dział kow ców.

Za rząd im. Gen. Si kor skie go w Śre mie

Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Wi ce pre zes
/-/ Cze sław Śnie dziew ski

Pre zes
/-/ Iwo na Fogt

Śrem, 2 ma ja 2012 r.

ROD „Sło necz ko” w So ko ło wie Pod la skim

Pa ni 
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
W na wią za niu do pi sma z dnia 24.04.2010 r. Pol skie go

Związ ku Dział kow ców, Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go „Sło necz ko” w So ko ło wie Pod la skim wy sto so wa ne go
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz w związ ku z wnio skiem
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Pa na Le cha Gar doc kie go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu ują RP za pi sów
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia
08.07.2005 r. skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, zwra ca my się z uprzej mą proś bą o wspar cie i pod ję cie
dzia łań po pie ra ją cych dział kow ców w obro nie ich praw.

W Na szej oce nie wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
jest bez za sad ny i po wi nien zo stać wy co fa ny z Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Uwa ża my, że usta wa w kształ cie przy -

ję tym w 2005 r. jest do bra bo wiem za pew nia funk cjo no -
wa nie i roz wój ogro dów dział ko wych w Pol sce, a po nad -
to chro ni na szych praw ja ko dział kow ców.

Wie rzy my, że do ce nia Pa ni za an ga żo wa nie dział kow -
ców w ich za go spo da ro wa nie, w prze kształ ca nie nie użyt -
ków w te re ny zie lo ne i tym sa mym po prze Pa ni na sze
zde ter mi no wa ne dzia ła nia, któ re za słu gu ją na szcze gól ną
tro skę i ochro nę.

W związ ku z po wyż szym zwra ca my się do Pa ni Mar -
sza łek o wspar cie na szych dzia łań dą żą cych do za cho wa -
nia usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, 
w kształ cie przy ję tym przez Par la ment w 2005 r.

Z uwa gi na uza sad nio ne oba wy w sto sun ku do przy szło -
ści Na szych ogro dów, ocze ku je my Pa ni Mar sza łek na od -
po wiedz w ni niej szej spra wie.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Ja dwi ga Świ stakSo ko łów Pod la ski, 4 ma ja 2012 r.
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Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „U Bo gu mi ła” w Unie jo -
wie zwra ca się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o po par cie, 
w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Obec nie obo wią zu ją ca Usta wa by ła efek tem współ pra cy
par la men ta rzy stów i przed sta wi cie li związ ku.

Usta wa ta, od po wia da wy mo gom no wo cze sne go i de -
mo kra tycz ne go pań stwa. Usta wa bro ni też in te re sów
dział ko wych ro dzin, któ re przez la ta sta ra ły się o es te tycz -
ny wi zu al ny i eko lo gicz ny wi ze ru nek.

Po nad mi lio no wa rze sza oby wa te li uczy ni ła z nie za go -
spo da ro wa nych grun tów oa zę zie le ni.

Sta jąc w obro nie usta wy pro si my o wspar cie na szych
dą żeń o za cho wa nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych w nie zmie nio nym kształ cie, po nie waż usta wa ta
dba o pra wa i obo wiąz ki na szych ro dzin.

Uwa ża my, że zmia na usta wy to in ge ren cja w dzia ła nie
sa mo dziel nej i le gal nej or ga ni za cji ja ką jest Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Człon ko wie ROD „U Bo gu mi ła” 

ROD „U Bo gu mi ła” w Unie jo wie

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

ROD „Po li tech ni ka” we Wro cła wiu

Pani Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP 

W imie niu Dział kow ców upra wia ją cych Ro dzin ny
Ogród Dział ko wy „Po li tech ni ka” we Wro cła wiu, Za rząd
te go Ogro du zde cy do wa nie wy stę pu je prze ciw ko pro jek -
to wi zmian w do tych cza so wym sta tu sie Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych.

Po za po zna niu się z tre ścią li stów prze sła nych do Pa ni
Mar sza łek Sej mu: Li stu Otwar te go przy ję te go na IX Kra -
jo wym Zjeź dzie PZD w dniu 16 grud nia 2011 r. i Li stu 
z IV Ple nar ne go Po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu z dnia 
25 lu te go 2012 r. – Dział kow cy ROD „Po li tech ni ka” cał -
ko wi cie po pie ra ją tre ści za war te w tych li stach.

Do tych cza so we ure gu lo wa nia praw ne, za war te w usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do brze słu żą
dział ko wi czom i spraw dzi ły się w bli sko stu let niej prak -
ty ce.

Ra zem z ty sią ca mi dział ko wi czów z ca łe go Kra ju ocze -
ku je my od Naj wyż szych Władz na szej Oj czy zny zro zu -
mie nia i po mo cy w na szej waż nej ży cio wej spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ 4 pod pi syWro cław, kwie cień 2012 r.

ROD „Nad Stru my kiem” w Sza mo tu łach
Sza now na Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP 
Kan ce la ria Sej mu

SZANOWNA PANI MARSZAŁEK „CZY NAS
DZIAŁKOWCÓW W POLSCE NIKT NIE SŁYSZY???”

Dla cze go na sze proś by, py ta nia po zo sta ją bez od po wie -
dzi? Czy my dział kow cy by li śmy po trzeb ni po to, aby gło -
so wać na Was po słów, a po tem już nikt o nas nie pa mię ta?
Na sze ogro dy to płu ca zie le ni, to miej sca gdzie kwit ną
kwia ty, gdzie od po czy wa my, gdzie nasz spo kój i przy -
szłość ogro dów? Dla te go pa nią mar sza łek pro si my nie za -

bie raj cie nam te go!!!

RĘCE PRECZ OD NASZYCH OGRODÓW...
Ko mu prze szka dza na sza Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r?.

Czy Pierw sza piel grzym ka do Czę sto cho wy w dniu
8.09.2007 czy I Kon gres w War sza wie w dniu 14.07.2009
czy II Kon gres w War sza wie 22.09.2011 gdzie sza cu nek
do na szych Ogro dów i Sztan da rów po wie wa ją cych w ca -
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łej Pol sce, czy to dla po słów nie ma zna cze nia? 62 ogro -
dy ROD „Nad Stru my kiem” w Sza mo tu łach wy ra ża ją

sprze ciw wo bec ta kie go ob ro tu spra wy. Wszel ki mi me to -
da mi bę dzie my bro nić NASZYCH OGRODÓW.

Pre zes Ogro du

Pre zes
/-/ Wan da Ję druch

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Za ga je” w El blą gu

Pa ni Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

STANOWISKO
Człon ków PZD ze bra nych na wspól nym po sie dze niu Za rzą du ROD, Ko mi sji Re wi zyj nej, 

Ko mi sji Roz jem czej ROD „Za ga je” w El blą gu ze bra nych
w dniu 24.03.2012 r.

w spra wie utrzy ma nia w nie zmie nio nym kształ cie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z dnia 08 lip ca 2005 r.

My ze bra ni wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw wszel -
kim pró bom zmian w Usta wie o ROD wno szo nych przez
róż ne opcje po li tycz ne i nie tyl ko.

Obec na Usta wa jest gwa ran tem po rząd ku praw ne go w
ogro dach dział ko wych, prze cież tę usta wę przy jął Sejm RP.

Uwa ża my, że obec na Usta wa z dnia 08 lip ca 2005 r. jest
do bra i nie ma po trze by jej zmie niać.

Sprze ci wia my się nisz cze niu wie lu po ko leń do rob ku

ogrod nic twa dział ko we go. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
nie ko rzy sta 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, utrzy mu ją cą się z wła -
snych skła dek.

Ape lu je my do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP o po zo sta wie -
nie bez zmian na szej do brej Usta wy.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców i obec na Usta wa jest
osto ją i gwa ran tem ist nie nia na szych ogro dów.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Sta ni sław Oca le wicz

Prze wod ni czą ca Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Da nu ta Kul sze wicz

Prze wod ni czą ca Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Bo gu sła wa Czy żew ska

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Przo dow nik” we Wro cła wiu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dział kow cy ROD „Przo dow nik” we Wro cła wiu zwra -

ca ją się z ape lem o po par cie nas w obro nie Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ rej los roz strzy gnie
się wkrót ce przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Usta wa o ROD do tej po ry speł nia ła na sze ocze ki wa nia.
Wie le ich nie ma my, bo dział kow cy to dzi siaj gru pa spo -
łecz na w po de szłym wie ku, o ni skich do cho dach, prze -
waż nie eme ry ci i ren ci ści i ich ro dzi ny. Na dział kach

od po czy wa my, wa rzy wa, owo ce i kwia ty uzu peł nia ją
skrom ne bu dże ty do mo we. Ure gu lo wa nia praw ne za war -
te w Usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do brze
słu żą dział kow com, nie po wo du ją kon flik tów z wła dza mi
sa mo rzą do wy mi Wro cła wia. Prze pi sy usta wy po zwa la ją
na re ali za cję wszyst kich za dań o cha rak te rze pu blicz nym,
szcze gól nie ko mu ni ka cyj nym.

Nie chce my utra cić na szych ogro dów, pro si my o wspar -
cie i po moc.

Za rząd ROD „Przo dow nik”, Ko mi sja Re wi zyj na, Ko -
mi sja Roz jem cza i dział kow cy ogro du

/-/ 7 pod pi sówWro cław, kwie cień 2012 r.
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Ja ko uczest ni cy za bra nia Za rzą du ROD, Ko mi sji Roz -
jem czej i Re wi zyj nej w ROD „Pier wio snek” w Oła wie ze -
bra niu w dniu 10.03.2012 r. ape lu je my do Pa ni Mar sza łek
o zmia nę re pre zen tan tów Sej mu w Try bu na le Kon sty tu -
cyj nym. Po seł An drzej De ra i Sta ni sław Pię ta re pre zen tu -
jąc Sejm przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w 2009 ro ku
w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP ar ty ku łów Usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia

08.07.2005 r. da li się po znać nie  ja ko obroń cy, a oskar ży -
cie le. Po seł An drzej De ra do wiódł w swo ich wy stą pie -
niach, że jest prze ciw ny obo wią zu ją cej Usta wie o ogro -
dach dział ko wych. Zwra ca my się więc z proś bą i ape lu je -
my do Pa ni Mar sza łek o de le go wa nie in nych Po słów, któ -
rzy za pew nią bez stron ność i obiek ty wizm w obro nie
do brej Usta wy o ROD.

Z wy ra za mi sza cun ku

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Pier wio snek” w Oła wie

Mar sza łek Sej mu RP
Sza now na Pa ni 'Ewa Ko pacz
War sza wa

APEL

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Mie czy sław Ka pa ła

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ma rian Ko prow ski

Pre zes Za rzą du
/-/ Ro man Grab czyk

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Po la na Po po wic ka” we Wro cła wiu

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu dział kow ców ze bra nych na wal nym ze bra -

niu w dniu 21 kwiet nia 2012 r. – 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 zwra ca -
ją się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie dzia łań Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w obro nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

Obec nie obo wią zu ją ca usta wa jest gwa ran tem po rząd ku
praw ne go w ogro dach dział ko wych, mo że w sku tecz ny
spo sób bro nić in te re sów dział kow ców i do brze słu żyć ru -

cho wi dział ko we mu w Pol sce. Jed no cze śnie za bez pie cza
in te re sy ogól ne spo łecz no ści lo kal nej i da je moż li wość
prze pro wa dze nia in we sty cji pu blicz nych, sprzy ja roz wo -
jo wi miast i gmin. Ure gu lo wa nia praw ne za war te w usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych spraw dzi ły się
w wie lo let niej prak ty ce i nie po wo du ją kon flik tów z wła -
dza mi sa mo rzą do wy mi.

Li czy my na Pa ni Mar sza łek po moc i wspar cie dzia łań
bli sko mi lio no wej rze szy dział kow ców w Pol sce w obro -
nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Za rząd ROD 
/-/ 

Ko mi sja Re wi zyj na
/-/ 

Ko mi sja Roz jem cza
/-/ 

Wro cław, 21 kwiet nia 2012 r.

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ra dość” w Bie la wie

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

Po za po zna niu się z wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go RP skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o stwier dze nie nie waż no ści Usta wy o ro dzin nych ogro -

dach dział ko wych z 2005 ro ku z Kon sty tu cją, Ko mi sja
Roz jem cza ROD „Ra dość” w Bie la wie prze dsta wia swo -
je sta no wi sko.
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Je ste śmy przed sta wi cie la mi or ga nów wy bra nych gło sa -
mi dział kow ców i na szym obo wiąz kiem jest wy ra że nie
sprze ci wu prze ciw skie ro wa ne mu do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go wnio sku.

Wnio sko daw ca nie ma za mia ru li czyć się z na mi – po -
nad mi lio no wą i sa mo rząd ną or ga ni za cją. Człon ka mi Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców i użyt kow ni ka mi dzia łek
w na szych ogro dach je ste śmy z wła snej wo li i nikt nas do

te go nie zmu szał. Jak wie lu in nych dział kow ców skła da -
li śmy swo je pod pi sy w obro nie na szej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, w dal szym cią gu bę dzie my
wspie rać dzia ła nia po dej mo wa ne przez Pol ski Zwią zek
Dział kow ców w obro nie na szej usta wy. Na sze sta no wi -
sko prze sy ła my do or ga nów pań stwo wych sta no wią cych
pra wo w na szym kra ju.

Pod pi sy Człon ków Ko mi sji Roz jem czej
/-/ 36 pod pi sów

Bie la wa, 31 mar ca 2012 r.

Ko mi sja Roz jem cza ROD im. G. Na ru to wi cza w Czę sto cho wie

STANOWISKO
Ko mi sji Roz jem czej ROD im. G. Na ru to wi cza w Czę sto cho wie 

do pa ni Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz

Ko mi sja Roz jem cza ROD im. G. Na ru to wi cza w Czę -
sto cho wie stoi na sta no wi sku, że ca ła usta wa o ROD jest
zgod na z Kon sty tu cją zaś ar gu men ty praw ne i spo łecz ne
do wo dzą bez za sad ność kwe stio no wa nia ja kich kol wiek
prze pi sów usta wy. Nie zga dza my się z Pa nią Mar sza łek,
że mu si na stą pić ra dy kal na zmia na, sy tu acji praw nej dział -
kow ców i ogro dów. Za pro po no wa ne przez pa nią Mar sza -
łek pod po rząd ko wa nie ogro du re gu la cja mi usta wy o go s-
po dar ce nie ru cho mo ścia mi tj. jed no cze śnie za kwe stio no -
wa nie przez nie go za pi sów usta wy or ga ni za cji, li kwi da -
cji. ROD ogro dy i dział kow cy po zba wie ni są ochro ny
praw nej gwa ran to wa nej usta wą o ROD. Ozna cza ło by to

prze kre śle nie ca łe go do rob ku wy pra co wa ne go przez kil -
ka po ko leń pol skich dział kow ców. Te ogro dy dział ko we to
czę sto je dy ny do ro bek dział kow ców, któ rzy na le żą do naj -
uboż szych grup spo łecz nych. Ta ka pa ni Mar sza łek po sta -
wa na szym zda niem jest ce lo wym za mie rze niem skie-
ro wa nym struk tu rą PZD ma ją cym do do pro wa dze nie do
li kwi da cji ru chu ogrod nic twa w na szym kra ju. Ruch
ogrod nic twa dział ko we go funk cjo nu je nie tyl ko w Pol sce,
ale w więk szo ści kra jów. Py ta nie: Gdzie ma my szu kać
swo je go miej sca jak nie we wła snym kra ju? Skra wek zie -
mi ja kim jest ogró dek dział ko wy two rzo ny wła sny mi rę -
ka mi jest prze cież ta kim miej scem od po czyn ku.

Ko mi sja Roz jem cza ROD im. G. Na ru to wi cza 

Czę sto cho wa, 24 kwiet nia 2012 r.

Pa nie Pre mie rze,
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El -

blą gu ob ra du ją ce wraz z pre ze sa mi ROD i człon ka mi ko mi -

sji sta tu to wych w dniu 21 mar ca 2012 r. są za nie po ko je ni
sy tu acją ja ka się wy two rzy ła w ostat nim okre sie a do ty czą -
ca Związ ku, ROD i usta wy, któ ra wciąż jest ata ko wa na na

VI. LISTY DO PREMIERA

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu

Pre mier RP 
Pan Do nald Tusk

STANOWISKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu przy udzia le ko mi sji sta tu to wych i pre ze sów ROD

w spra wie: obec nej sy tu acji Związ ku i ro dzin nych ogro dów dział ko wych
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prze strze ni kil ku lat, a w obec nym okre sie szcze gól nie.
W ostat niej ka den cji ta kich prób by ło bar dzo du żo. 

W ten spo sób chce się zdys kre dy to wać usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych i PZD.

Usta wa z dnia 8 lip ca z 2005 r. jest do bra i spraw dzi ła się
na prze strze ni lat, do brze słu ży dział kow com i ogro dom.

My śle li śmy, że po uka za niu się usta wy o ROD z dnia 
8 lip ca 2005 r. dział kow cy by li za do wo le ni, że na resz cie
bę dą mo gli w spo ko ju pra co wać na swo ich dział kach.
Oka zu je się, że nie!!! Po kil ku mie sią cach PiS wy stą pił 
z pro jek tem no wej usta wy o ogro dach dział ko wych, a tych
ustaw by ło kil ka. Żad na jed nak nie by ła zgod na z kon sty -
tu cją RP wo bec te go nie zna la zła za sto so wa nia.

Póź niej pro po no wa no wpro wa dze nie spe cu sta wy dro -
go wej, któ ra by ła by szko dli wa dla dział kow ców i Związ -
ku. Po dob nie by ło z pra wem bu dow la nym. 

Naj gor sze i nie zro zu mia łe jest przez nas to, że I Pre zes
Są du Naj wyż sze go za skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go nie któ re ar ty ku ły usta wy, któ re rze ko mo są nie zgod -
ne z Kon sty tu cją RP, a póź niej za skar żył ca łą usta wę.

Dla nas dział kow ców jest to nie zro zu mia łe i nie do przy -
ję cia, że Sejm i Se nat przy jął usta wę o ROD, któ rą Pre zy -
dent RP pod pi sał, a I Pre zes Są du Naj wyż sze go pod wa ża ją.
Czyż by wła dza usta wo daw cza nie ana li zo wa ła tej usta wy.

Wszel kie pro te sty, 620 tys. pod pi sów w spra wie obro ny
usta wy i 2300 sta no wisk z te re nu ca łe go kra ju kie ro wa ne
do Sej mu, Se na tu, Mar szał ka Sej mu itp. do tej po ry nie
od no szą spo dzie wa ne go skut ku.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie spie szy się z roz pa trze niem
po wyż szej spra wy, któ ra to cią gnie się już dru gi rok. Nie -
zro zu mia łe jest rów nież dla nas sta no wi sko władz par la -
men tar nych w spra wie wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż-
sze go do TK. Na le ży wspo mnieć rów nież, że wła dze Sej -

mu pod ję ły nie zro zu mia łą de cy zję wy zna cza jąc dwóch
po słów PiS ja ko re pre zen tan tów Sej mu przed TK. Za dzi -
wia ją ce jest to, że obroń ca mi praw dział kow ców ma ją zaj -
mo wać się po sło wie któ rzy od lat usil nie zwal cza ją usta wę
i żą da ją jej uchy le nia. Dział kow cy w tej spra wie pi sa li
wie le sta no wisk do Mar szał ka Sej mu, że by wy zna czyć in -
nych po słów, nie za leż nych, któ rzy bę dą bra li udział 
w spra wie przed TK, jed nak do tej po ry bez echa.

Ta ka sy tu acja jest nie spo ty ka na w dzie jach ogrod nic twa
dział ko we go. Wy ni ka z te go, że nie któ re gre mia po li tycz -
ne i go spo dar cze są prze ciw ko usta wie, dział kow com 
i ogro dom. Dla te go też je ste śmy co raz bar dziej za nie po ko -
je ni ta sy tu acją. Zwią zek jest ata ko wa ny jak ni gdy do tych -
czas. W obec nej sy tu acji je dy ną al ter na ty wą dla dział-
kow ców, ogro dów i Związ ku jest usta wa o ROD. Nie mo -
że my po zwo lić, aby do ro bek mi lio na ro dzin dział ko wych
zni we czyć przez myl ne de cy zje. Szcze gól nie w okre sie
kry zy su, ogrom ne go bez ro bo cia, w kra ju gdzie nie ma
per spek tyw dla mło dych i wy kształ co nych lu dzi, do pod -
re pe ro wa nia bu dże tu ro dzin ne go dział ka jest nie odzow ny
ele men tem po pra wy by ty wie lu ro dzin.

Pa nie Pre mie rze,
Wie rzy my, że ma Pan wie le spraw do za ła twie nia trud -

nych w na szym kra ju, ale pro si my, aby zna lazł Pan rów -
nież czas, któ ry po świę ci Pan na spra wy mi lio na ro dzin
dział ko wych.

Na le ży za zna czyć, że Pre zy dium OZ PZD, człon ko wie
ko mi sji i pre ze si ROD nie wal czą o stoł ki i o pen sje, bo ta -
ko wych nie otrzy mu ją, jed nak wal czą o pra wa lu dzi star -
szych i bied nych – bez in te re sow nie. Dział ka to dla wie lu
lu dzi re kre acja, wy po czy nek, pra ca i za do wo le nie i pro si -
my im te go nie od bie rać.

W imie niu Pre zy dium i uczest ni ków po sie dze nia

Pre zes
/-/ inż. Bo le sław Mi ko łaj czykEl bląg, 23 mar ca 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go PZD w To ru niu

Pan Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP 

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
W imie niu 25 ty sięcz nej rze szy dział kow ców Okrę gu

To ruń sko -Wło cław skie go zwra ca my się do Pa na Pre mie -
ra o obro nę praw dział kow ców użyt ku ją cych dział ki w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych speł nia ją cych zie lo ne
płu ca w pa no ra mie miast.

Wzru sze nie bądź uchy le nie Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych spo wo du je to tal ny cha os w ogro -
dach dział ko wych, a dla dział kow ców bę dzie to ko niec
przy go dy z dział ką.

Pro si my Pa na Pre mie ra o nie bu rze nie te go spraw nie
funk cjo nu ją ce go or ga ni zmu sa mo rzą do we go.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pod pi sa ni człon ko wie Pre zy dium OZ To ruń sko -Wło -

cław skie go PZD
/-/ 15 pod pi sów

To ruń, 23 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Od dłuż sze go cza su dział kow cy kie ru ją do Pa na li sty i

wy stą pie nia w obro nie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dzia ło wych, bez od ze wu. Jak dłu go
ma my udo wad niać, że usta wa speł nia ocze ki wa nia mi lio -
no wej rze szy oby wa te li. Ma my świa do mość, że pro ble -
mem nie są sa mi dział kow cy, ale zaj mo wa ne przez nich
te re ny, któ re moż na sprze dać de we lo pe rom i in nym in we -
sto rom. Ko ścią nie zgo dy są rów nież od szko do wa nia dla
dział kow ców za ma ją tek na dział kach, któ ry two rzy li nie
szczę dząc sił i środ ków przez dzie się cio le cia, oraz te re ny
za mien ne, na któ rych po wsta ją no we ogro dy. War to jed -
nak zwró cić uwa gę na fakt, że za pi sy te gwa ran tu ją za -
cho wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla przy sz-
łych po ko leń. Do kąd bę dzie my pa trzy li na te re ny ogro -
dów przez pry zmat „ka sy”. Brak głę bo kiej ana li zy de mo -
gra ficz nej spo wo do wał, że przez sze reg lat sprze da wa no
bu dyn ki przed szko li i żło bów. Bo ak tu al nie by ły nie po -
trzeb ne . Rzą dzą cym nie przy szło do gło wy, że w krót kim
cza sie brak tej in fra struk tu ry wy wo ła tak ogrom ne kom pli -
ka cje. Dzi siaj w za wrot nym tem pie two rzy się pro wi zo -
rycz ne roz wią za nia, z krzyw dą dla mło de go po ko le nia.

Pa nie Pre mie rze,
Bum miesz ka nio wy spo wo do wał, że de we lo pe rzy za -

bu do wy wa li wszyst ko co by ło moż li we. Te re ny za le wo we
za bez pie cza ją ce przez wie le lat mia sta i wsie, za be to no wa -
no i za bu do wa no, na ru sza jąc sto sun ki wod ne. Brak stref
eko lo gicz nie czyn nych spo wo do wał pod to pie nia i po wo -
dzie z po wo du unie moż li wie nia od pro wa dze nia wód opa -
do wych. Rów nież w tym przy pad ku, brak wy obraź ni i
ra cjo nal nych wy bo rów, przy no si wy mier ne stra ty fi nan -
so we dla Pań stwa i oby wa te li. Za la ne do my i piw ni ce
znisz czo ne dro gi i uli ce, to od po wiedź na tu ry na po gwał -
ce nie rów no wa gi eko lo gicz nej. Dział kow cy i ogro dy od -
czu wa ją to bez po śred nio. Na te re nie Ma zow sza znacz na
część ogro dów do tknię ta zo sta ła pod to pie nia mi i za la nia -

mi. Jed nak z wia rą i sa mo za par ciem od twa rza li śmy in fra -
struk tu rę i na sa dze nia. Ma my bo wiem świa do mość, że dla
wie lu osób to je dy na moż li wość czyn ne go wy po czyn ku i
re kre acji, kon tak tu z in ny mi i szan są na in te gra cję ro dzin.

Pa nie Pre mie rze,
Speł nia ne przez ogro dy funk cje i spo sób de mo kra tycz -

ne go za rzą dza nia ogro da mi po wo du ją, że dział kow cy 
w peł ni ak cep tu ją uchwa lo ne w 2005 r. re gu la cje praw ne
i wal czą w spo sób po ko jo wy o usta wę o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Przy ję te w usta wie roz wią za nia gwa -
ran tu ją nam spo kój bez pie czeń stwo, bez oba wy, że ju tro
przyj dzie by ły wła ści ciel i wy rzu ci nas z te re nu za go spo -
da ro wy wa ne go przez dział kow ców w ma je sta cie pra wa.
Dla te go ocze ku je my, że wła dze pań stwo we i par la men ta -
rzy ści prze sta ną „po pra wiać” pra wo w za leż no ści od opcji
po li tycz nej i prze ko nań. Co to za pań stwo, w któ rym oby -
wa tel nie mo że wie rzyć w sta bil ność pra wa? Przez po nad
sto lat ogro dy by ły po trzeb ne i trak to wa ne z na le ży tą po -
wa gą. Dzi siaj są ba la stem bo nie przy no szą wy mier nych
ko rzy ści ze sprze da ży grun tów. To nie praw da przy no szą
wy mier ne ko rzy ści, w po sta ci tro ski o: na tu rę, zdro wie fi -
zycz ne i psy chicz ne ca łych po ko leń, wy cho wa nie w po -
sza no wa niu śro do wi ska, i oto cze nia. To war to ści bez cen-
ne, któ rych nie da się ku pić ani sprze dać.

Nie je ste śmy garst ką wi chrzy cie li, któ rzy dla wła snych
in te re sów znisz czą wszyst ko. Chce my być trak to wa ni 
w spo sób od po wia da ją cy wiel ko ści or ga ni za cji ja ka nas
re pre zen tuje  – Pol skie go Związ ku Dział kow ców  – sta no -
wią ce go głos mi lio na pol skich ro dzin. Dla te go zwra ca my
się do Pa na Pre mie ra o jed no znacz ną od po wiedź ja kie pre -
zen tu je Pan sta no wi sko w na szej spra wie. Wie le rze czy
moż na od two rzyć, ale znisz czo nych i za be to no wa nych
ogro dów się nie da. Wie dzą o tym rzą dy i spo łe czeń stwa,
któ re po peł ni ły ten błąd i dzi siaj pró bu ją go na pra wić.

Dla te go w imie niu dział kow ców i ogro dów ma zo wiec -
kich li czy my na roz są dek rzą dzą cych.

Z po wa ża niem

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie

Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP

War sza wa, 6 kwiet nia 2012 r.

Pre zes
/-/ mgr Gra ży na Fran ke

Wi ce pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Za wad ka
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
„Wszel ka wła dza spo łecz no ści ludz kiej po czą tek swój

bie rze z wo li na ro du”. Pięk ne i szczyt ne w swo jej tre ści
po wyż sze ha sło wid nie je na głów nej stro nie in ter ne to wej
Sej mu Rze czy po spo li tej. Jak żeż chcia ło by się pol skim
dział kow com, aby móc w ten ide ał za wie rzyć przy szłość
pol skich ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ rych użyt -
kow ni ka mi jest pra wie mi lion dział kow ców, a łącz nie 
z człon ka mi na szych ro dzin – oko ło 4 mi lio ny oby wa te li.

Wo lą pol skich dział kow ców, bę dą cych człon ka mi Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, je dy nej or ga ni za cji praw -
nie re pre zen tu ją cej pol skich dział kow ców, jest za cho wa-
nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku, wraz z pa kie tem praw wy ni ka ją cych 
z za pi sów usta wy, któ re zo sta ły wy pra co wa ne na prze -
strze ni kil ku dzie się ciu lat i któ re do brze słu żą dział kow -
com i ogro dom dział ko wym.

Ocze ku je my tak że współ pra cy we wszyst kich spra wach
na ca łym eta pie pro ce su le gi sla cyj ne go, do ty czą cych ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, za sad ich funk cjo no wa -
nia oraz dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pa nie Pre mie rze! 
Do cie ra ją do nas gło sy, że w Mi ni ster stwie Bu dow nic -

twa, Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej kie ro wa ne go przez
Pa na Pre mie ra ga bi ne tu, od dłuż sze go cza su pro wa dzo ne
są „kon sul ta cje” w na szej spra wie, tzn. w spra wie no wych
roz wią zań dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych, z oso -
ba mi nie re pre zen tu ją cy mi śro do wi ska pol skich dział kow -

ców. Pro wa dzi się roz mo wy z ludź mi „sa mo zwań czych
to wa rzystw ogro do wych”, z ludź mi wy wo dzą cy mi się 
z nie licz ne go gro na osób bę dą cych w kon flik cie z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców, dą żą cy mi do roz bi cia na szej or -
ga ni za cji, w imię wy łącz nie swo ich pry mi tyw nych in te -
re sów, dla za le ga li zo wa nia oczy wi stych przy pad ków
ła ma nia obo wią zu ją ce go pra wa.

Pol scy dział kow cy ślą w obro nie swo ich praw pi sma 
i wy stą pie nia ad re so wa ne mię dzy in ny mi do Pa na Pre mie -
ra, or ga ny sta tu to we PZD prze sy ła ją ape le i ofi cjal ne sta -
no wi ska w ce lu uzy ska nia od po wie dzi na nur tu ją ce ca ły
Pol ski Zwią zek Dział kow ców py ta nia w spra wie pro po zy -
cji dla przy szło ści pol skich ogro dów dział ko wych. Nie
otrzy mu je my żad nych od po wie dzi.

Czy tak wy glą dać ma re ali zo wa nie ha sła za cy to wa ne -
go w na szym wy stą pie niu, za czerp nię te go ze stro ny Sej -
mu Rze czy po spo li tej? Oba wy na sze wy ni ka ją z sze re gu
dzia łań po dej mo wa nych przez or ga ny i in sty tu cje pań -
stwo we, ata ku ją ce usta wę o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

Dla te go ocze ku je my na po zna nie sta no wi ska Pre mie ra
Rzą du RP w naj bar dziej istot nej dla nas kwe stii – ja ką jest
przy szłość pol skich ogro dów dział ko wych i przy szłość
użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych w wi zji kie ro wa ne go przez Pa na Rzą du Rze czy po -
spo li tej.

Uczest ni cy ple nar ne go po sie dze nia 
w dniu 2 kwiet nia 2012 r. OZ PZD w Byd gosz czy

/-/ 26 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy

Pre mier Rzą du RP
Pre zes Ra dy Mi ni strów 
Pan Do nald Tusk

Okrę go wy Za rząd PZD w Go rzo wie Wiel ko pol skim

Sz. P.
Do nald Tusk Pre mier RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Zgro ma dze ni na na ra dzie w dniu 2 kwiet nia 2012 r.

człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD w Go rzo wie
Wlkp. oraz Pre ze si ROD dzia ła jąc w imie niu po nad 
15 tys. ro dzin dział ko wych z udzia łem wi ce wo je wo dy lu -
bu skie go, po słów RP oraz przed sta wi cie li sa mo rzą du lo -
kal ne go wy ra ża my na sze wąt pli wo ści i za strze że nia co do
za skar że nia w ca ło ści na szej usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.
do TK o jej nie zgod no ści z Kon sty tu cją.

Wąt pli wo ści te nie są po dyk to wa ne złą wo lą, ale tro ską
o przy szłość ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. W wie -
lu kra jach Unii Eu ro pej skiej ogro dy dział ko we funk cjo -
nu ją, a ich dzia łal ność jest po pie ra na przez naj wyż sze
wła dze tych państw. W na szej rze czy wi sto ści od dwu dzie -
stu lat ogro dy są pod cią głym ata kiem. Uwa ża my, że wie -
lu śro do wi skom po li tycz nym, a tak że eko no micz nym
ist nie nie ich wy raź nie prze szka dza.

Obec na usta wa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
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słu ży utrzy ma niu i roz wo jo wi ogrod nic twa dział ko we go w
kra ju. Zo sta ła wy pra co wa na na pod sta wie do świad czeń kil -
ku po ko leń i słu ży słab szej gru pie spo łecz nej za słu gu ją cej
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 jąc na ten cel żad nych środ ków fi -
nan so wych od pań stwa czy sa mo rzą dów lo kal nych.

Dział kow cy chcą dzia łek i ogro dów funk cjo nu ją cych na
pod sta wie do tych cza so wej usta wy. Dla nich te ma łe
skraw ki zie mi są wszyst kim. To spo koj ne miej sce wy po -
czyn ku i re ge ne ra cji or ga ni zmu, to moż li wość pod re pe ro -
wa nia do mo we go bu dże tu.

Pa nie Pre mie rze!
Nie zga dza my się ze stwier dze niem, że usta wa 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych nie jest zgod na 
z Kon sty tu cją. Opra co wa na by ła przez gro no wy bit nych

praw ni ków, prze szła ścież kę le gi sla cyj ną, zo sta ła uchwa -
lo na przez Sejm i Se nat RP oraz zło żył pod nią pod pis Pre -
zy dent RP.

Na le ży pa mię tać, że żad na usta wa nie po win na pa trzeć
wstecz, a wszel kie pra wo win no być sta no wio ne ze wzglę -
du na czło wie ka. Nie moż na pod szczyt ny mi ha sła mi „pra -
wo rząd no ści” wy rzą dzać krzyw dy pro ste mu oby wa te lo wi.

Dla te go ocze ku je my od Pań stwa ta kich dzia łań, któ re
obro nią na szą usta wę, bo wiem jej utrzy ma nie za gwa ran -
tu je po sza no wa nie praw dział kow ców, umoż li wi dal sze
funk cjo no wa nie i roz wój ogro dów w Pol sce.

Wie rzy my, że roz trop ność i roz wa ga Pol skie go Sej mu 
i je go Po słów za cho wa to co do bre dla obec nych i przy -
szłych po ko leń dział kow ców.

Ma my na dzie ję, że w tej wal ce mo że my li czyć na przy -
ja zne nam par tie, klu by par la men tar ne oraz po słów ze
wszyst kich ugru po wań.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Pre zes
/-/ Piotr Wilms

Go rzów Wlkp., 2 kwiet nia 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w El blą gu

Sza now ny Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Sza now na Pa nie Pre mie rze,
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej w El blą gu

peł nią cy spo łecz nie swo je funk cje z wy bo ru zwra ca ją się
z go rą cym ape lem o uzy ska nie jed no znacz nej od po wie -
dzi ja kie są in ten cje i za mia ry ze stro ny Rzą du RP w od -
nie sie niu do ist nie ją ce go jesz cze ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Osta nie sze reg lat to usta wicz na wal ka o za -
pew nie nie ist nie nia ru chu dział ko we go, o za cho wa nie
praw na by tych przez dział kow ców, o za cho wa nie obo wią -
zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Cią -
gle do cie ra ją do nas licz ne in for ma cje o przy go to wa niach
do dzia łań ra dy kal nie ogra ni cza ją cych pra wa dział kow -
ców z moż li wo ścią li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych włącz nie. Są to in for ma cje ze źró deł dla nas
god nych za ufa nia. Nie któ re z nich twier dzą, że to nie są
przy go to wa nia lecz za awan so wa ne już dzia ła nia.

Obec nie obo wią zu ją ca Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych funk cjo nu je od 7 lat, do kład nie od dnia 
8 lip ca 2005 ro ku. Jak na 120-let nie tra dy cje ru chu dział -
ko we go to okres bar dzo krót ki. De cy zje o przy zna niu te -
re nów pod lo ka li za cję ogro dów ni gdy nie za le ża ły od
związ kow ców. Za wsze de cy do wał o tym wła ści ciel – naj -
czę ściej skarb pań stwa. Prze ję cie grun tów na stę po wa ło 
z prze ko na niem o do ko na niu peł nej re gu la cji praw nej. Lo -

ka li za cja przy zna nych grun tów to obrze ża miast, te re ny
nie uzbro jo ne czę sto wy ma ga ją ce re kul ty wa cji i wiel kich
na kła dów pra cy w przy sto so wa niu ich dla po trzeb ogro -
dów dział ko wych. W prze szło ści ob sza ry te by ły ni ko mu
i do ni cze go po trzeb ne. Do pie ro po wie lu la tach sta ły się
atrak cyj ne pod wzglę dem ja ko ścio wym, a jesz cze póź niej
pod wzglę dem lo ka li za cyj nym. Pa mię taj my jed nak, że
wszyst ko to zo sta ło do ko na ne si ła mi i środ ka mi dział kow -
ców. Jest tam nie tyl ko wy la ny pot ale też i wie le wy da -
nych na szych dział ko wi czów pie nię dzy na do pro wa dze nie
do od po wied nie go sta nu upra wia nych dzia łek. 

Ostat nie la ta to bez pre ce den so we dzia ła nia, któ re moż -
na na zwać za ma chem na nie za leż ną or ga ni za cję spo łecz -
ną w kra ju. Nie ro zu mie my po dej mo wa nie przez waż ne
or ga na Pań stwa tak wie lu dzia łań ma ją cych na ce lu zmia -
nę, a na wet li kwi da cję obo wią zu ją cej usta wy, któ rej po -
par cie udzie li ło 620 ty się cy oby wa te li. Jest to jed no -
znacz ną in for ma cją, że za pi sy za war te w usta wie nie są
obo jęt ne dla nas dział kow ców. Trak tu je my je ja ko za gwa -
ran to wa nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia na sze go
Związ ku, za bez pie cze nie pod sta wo wych praw przy na leż -
nych dział kow com, a tak że praw po wszech nie obo wią zu -
ją cych, co da je gwa ran cje prze strze ga nia pra wa wzglę dem
Pań stwa i je go oby wa te li.
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Art. 1. Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
stwier dza jed no znacz nie: 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 spo ka ja niu po trzeb spo łe czeń stwa.

Co więc się sta ło w okre sie za le d wie sied miu lat, co dla
ak tu praw ne go ran gi Usta wy jest krót kim okre sem. Czyż -
by tak bar dzo zmie ni ły się po trze by spo łe czeń stwa, czy
też za gi nę ła świa do ma po li ty ka Pań stwa, a w to miej sce
we szły nie sko or dy no wa ne do raź ne dzia ła nia róż nych or -
ga nów Pań stwa.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Na dzień dzi siej szy w Pol skim Związ ku Dział kow ców

za re je stro wa nych jest 4.941 ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Zwią zek zrze sza pra wie mi lion 250 ty się cy człon -
ków po łą czo nych wspól ną pa sją, wspól nym hob by. Chcąc
do ko nać cha rak te ry sty ki tej wiel kiej spo łecz no ści moż na
przy jąć za ło że nie, że nie od bie ga ona od struk tu ry oby wa -
te li za miesz ku ją cych nasz kraj bio rąc pod uwa gę ta kie
kry te ria jak po ziom wy kształ ce nia, po ziom wie ku, miej sca
pra cy, po sia da na wie dza i umie jęt no ści, miej sca za mie -

sza nia czy też po sia da nych wa run ków ma te rial nych. Nie
na le ży do pu ścić do trak to wa nia idei ru chu dział ko we go
ja ko speł nie nia za chcia nek dla gru py zbęd nych hob by -
stów. Dział kow cy to ta cy sa mi oby wa te le na sze go Pań -
stwa jak wszy scy in ni po sia da ją cy to sa mo oby wa tel stwo.
Uwa ża my, że na pew no za słu gu je my na trak to wa nie
Związ ku ja ko peł no praw ne go uczest ni ka dia lo gu spo łecz -
ne go opar te go na wza jem nym po sza no wa niu je go uczest -
ni ków. Jest tyl ko je den wa ru nek, na le ży za cząć pro wa dzić
ten dia log.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Zwra ca my się do Pa na Pre mie ra z ape lem o po świę ce nie

na le ży tej uwa gi pro ble mom, ja kie na war stwi ły się w cią -
gu ostat nich lat wo kół Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Je ste śmy rów nież
prze ko na ni, że w na wa le licz nych obo wiąz ków znaj dzie
Pan Pre mier chwi lę cza su aby za po śred nic twem Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców prze ka zać spo łecz no ści dział -
kow ców in for ma cje o pla no wa nych dzia ła niach ze stro ny
Rzą du RP w od nie sie niu do nur tu ją cych nas za gad nień.

Z dział ko wym po zdro wie niem
Za Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną PZD w El blą gu

Prze wod ni czą cy
/-/ Je rzy Sno pekEl bląg, 30 mar ca 2012 r.

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

Pan
Pre mier RP Do nald Tusk

zy sku ją te re ny zie lo ne – utrzy my wa ne i mo der ni zo wa ne
na koszt dział kow ców, bez do dat ko wych na kła dów bu -
dże to wych. Z ko lei dział kow cy uzy sku ją do stęp do prze -
strze ni, w któ rej mo gą re ali zo wać dzia ła nia ogrod ni cze
kul tu ral ne, wy po czyn ko we i to wa rzy skie.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze ma my na dzie ję, że na sza
proś ba moż li wa jest do speł nie nia, wspól nie two rzy my
Pań stwo de mo kra tycz ne, pra wo rząd ne i być mo że oby -
wa tel skie.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ mgr Zdzi sław To ka rek

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej okrę gu
słup skie go ze bra ni na spo tka niu w dniu 11 kwiet nia 2012 r.
kie ru ją do Pa na Pre mie ra proś bę o do pusz cze nie do dys -
ku sji, na te mat usta wy o ROD – gło sy dział kow ców. Re -
pre zen tu je my jed ną z naj więk szych or ga ni za cji po za rzą -
do wych w Pol sce, któ rą nie do pusz cza się do dys ku sji.
Pra gnie my zwró cić uwa gę, że dział kow cy wła sną pra cą 
i za an ga żo wa niem stwo rzy li zie lo ne płu ca miast i za ple -
cze so cjal ne dla lu dzi z nie wiel ki mi do cho da mi. Mia sta

Słupsk, 11 kwiet nia 2012 r.

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD

Sza now ny Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej Okrę go we go Za rzą du Ma -

zo wiec kie go PZD zwra ca się z proś bą o za ję cie sta no wi -
ska w spra wie za skar żo nej usta wy o ro dzin nych ogro dach
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dział ko wych, któ ra znaj du je się w Try bu na le Kon sty tu -
cyj nym. Usta wa ta wciąż cze ka na roz strzy gnię cie o jej
zgod no ści z Kon sty tu cją RP.

My ja ko przed sta wi cie le dział kow ców wy stę pu jąc 
w obro nie usta wy o ROD wie lo krot nie pi sa li śmy li sty
otwar te m.in. do Pa ni Mar sza łek Sej mu czy Mi ni stra
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej. Do tej
po ry jed nak nie uzy ska li śmy na nie żad nej od po wie dzi.
Czu je my się przez to roz go ry cze ni i zlek ce wa że ni.

Usta wa z 8 lip ca 2005 r. spraw dzi ła się w prak ty ce dzia -
łal no ści ogro dów dział ko wych i gwa ran tu je nam dział -
kow com funk cjo no wa nie na ogro dach dział ko wych.
Pod kre śla my, że ca łe śro do wi sko dział ko we wraz ze swo -
imi ro dzi na mi w peł ni ak cep tu je usta wę o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych.

W związ ku z po wyż szym pro si my Pa na Pre mie ra o
wspar cie na szych dzia łań w obro nie usta wy i udzie le nie od -
po wie dzi ja kie jest Pa na sta no wi sko od no śnie tej spra wy.

/-/ 5 pod pi sów
War sza wa, 26 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Bo le sła wa Chro bre go w Star gar dzie Szcze ciń skim

Pan Pre zes Ra dy Mi ni strów
Do nald Tusk

STANOWISKO
W obro nie Usta wy o ROD uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia w Star gar dzie Szcze ciń skim 

w dniu 15 mar ca 2012 r.

My człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 
im. B. Chro bre go pro te stu je my prze ciw zmia nie Usta wy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Więk szość z nas to dział kow cy o ni skich do cho dach.
Upra wa ogro du jest nie jed no krot nie pod sta wą utrzy ma nia

na szych ro dzin. Jest to też dla Nas je dy ne miej sce wy po -
czyn ku.

Ta kie dzia ła nie do pro wa dzi do po głę bia nia zu bo że nia
na szych ro dzin.

W za łą cze niu pod pi sy człon ków
/-/ 67 pod pi sów

Star gard Szcze ciń ski, 15 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. T. Ko ściusz ki we Wro cła wiu

Pre mier Rzą du RP 
Pan Do nald Tusk

STANOWISKO
uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia ROD im. T. Ko ściusz ki we Wro cła wiu

Pa nie Pre mie rze!
Ro dzin ny Ogród Dział ko wy we Wro cła wiu, zwra ca się

do Pa na Pre mie ra z proś bą, o po moc w obro nie Usta wy o
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 5 lip ca 2005
ro ku. Cho dzi o wnio sek, ja ki zło żył w 2010 ro ku do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go, I Pre zes Są du Naj wyż sze go.
Wnio sek do ty czył uzna nia przez TK za nie zgod ne z kon -
sty tu cją nie któ rych ar ty ku łów w/w usta wy. Śro do wi sko
dział kow ców jest moc no za nie po ko jo ne po par ciem te go
wnio sku, przez by łe go mar szał ka sej mu Pa na Grze go rza

Sche ty nę ja kie zo sta ło skie ro wa ne do TK. 
Wy rok Try bu na łu do pro wa dzi do li kwi da cji ogrod nic -

twa dział ko we go w Pol sce. 
Nasz ogród jest miej scem spo koj ne go, w zgo dzie z na -

tu rą, spę dza nia wol ne go cza su przez eme ry tów i ren ci -
stów, a tak że miej scem wy po czyn ku co raz młod szych
ro dzi ców z dzieć mi.

W związ ku z po wyż szym, pro si my Pa na Pre mie ra, o za -
nie cha nie tych dzia łań, nie ko rzyst nych dla na szej ro dzi ny
dział kow ców.

Z po wa ża niem
Uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu dział kow cyWro cław, 17 mar ca 2012 r.
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Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „So -
bót ka” w Wie lu niu ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz -
daw czym w dniu 23 mar ca 2012 ro ku, wy ra ża ją sprze ciw
i za nie po ko je nie pró ba mi zmian i pod wa ża nia ra cji by tu
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. 2005 nr poz. 1419 ze zm.).

Od 2008 ro ku, czy li w 3 la ta od uchwa le nia usta wy roz -
po czę ły się pró by ode bra nia nam pod staw praw nych. Stan
ten trwa na dał. Na sza usta wa w obec ny kształ cie jest do -
bra, jej za pi sy do ty czą ogro dów dział ko wych zrze szo nych
w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Dą że nie do jej zmia ny spo wo do wa ło by po zba wie nie nas
praw na któ re pra co wa li śmy la ta mi, po zba wi ło by nas na -
sze go miej sca, gdzie wy po czy wa my w oto cze niu kwia -
tów, wa rzyw i drzew. Miej sca, któ re dla eme ry tów jest

do dat ko wo waż nym ele men tem co dzien ne go ży cia. Dział -
kow cy w licz bie po nad mi lio na osób zrze sze ni w Pol skim
Związ ku Dział kow ców i człon ko wie ich ro dzin to ogrom -
ny elek to rat.

Dział ka dla na sze go śro do wi ska któ re sta no wią w więk -
szo ści eme ry ci, ren ci ści, lu dzie bied ni i bez ro bot ni oraz
lu dzie o ni skich za rob kach, to dla nich zdro wie, eko lo -
gicz ne wa rzy wa i owo ce oraz prze waż nie tyl ko je dy ne
miej sce wy po czyn ku dla nich i ich ro dzin. Peł nią waż ną
funk cję „zie lo nych płuc” w aglo me ra cjach miej skich.

Uchwa łę kie ru je my do Mar szał ka Sej mu i Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów z proś bą o wiel ką roz wa gę w po dej mo wa niu de -
cy zji nie zgod nych z tak wiel ką mi ło ścią osób upra wia ją -
cych dział ki. Są dzi my, że nasz apel zo sta nie wy słu cha ny 
i nie po zwo li cie na znisz cze nie nas ja ko dział kow ców.

Wal ne Ze bra nie ROD „So bót ka” w Wie lu niu

Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów RP

STANOWISKO
uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „So bót ka” w Wie lu niu

w dniu 23 mar ca 2012 r.
w spra wie obro ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Jó zef Wój cik

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ma rian Bo ruń

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Zwra ca my się do Pa na Pre mie ra, a jed no cze śnie sze fa

Plat for my Oby wa tel skiej – par tii wio dą cej w pań stwie 
i Sej mie RP, w bu dzą cej za nie po ko je nie i nie pew ność
spra wie przy szło ści ma so wej, po za rzą do wej or ga ni za cji
spo łecz nej, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ re -
go je ste śmy człon ka mi. Na sza dzia łal ność opar ta jest 
o usta wę z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Jest ona do bra, choć w ostat nich la tach by li śmy
świad ka mi prób jej zmian lub uchy le nia w ca ło ści. Ostat -
nio wio dą cą w tym ro lę od gry wa ugru po wa nie, któ re mu
Pan Pre mier prze wo dzi.

Obec na Usta wa jest gwa ran tem po rząd ku praw ne go 
w Ogro dach Dział ko wych. Usta wę tę przy jął Sejm RP dla
oby wa te li swo je go kra ju. My, dział kow cy uwa ża my, iż
obec na usta wa z 8 lip ca 2005 ro ku w spo sób wła ści wy za -
bez pie cza in te re sy nas, dział kow ców i nie ma po trze by jej
zmie niać. Sta now czo sprze ci wia my się nisz cze niu ogro -
dów dział ko wych, któ re sta no wią do ro bek wie lu po ko leń

nas Po la ków w na szym wła snym kra ju. W Pol sce nie ko -
rzy sta my z do ta cji Pań stwa, je ste śmy or ga ni za cją nie za -
leż ną i sa mo fi nan su ją cą się.

APELUJEMY
o po zo sta wie nie w obec nym kształ cie Usta wy o Ro dzin -

nych Ogro dach Dział ko wych, gdyż po zwa la ona nam
dział kow com na spo koj ne upra wia nie na szych ogro dów,
roz wi ja nia na sze go hob by, od po czyn ku po cięż kiej pra cy
dla na sze go kra ju.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców i obec na Usta wa o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych jest gwa ran tem ist nie nia
na szych Ogro dów.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Do cie ra ją jed nak do nas co raz bar dziej nie po ko ją ce in -

for ma cje o po czy na niach po li ty ków, a na wet Pa na Rzą du
RP, w sto sun ku do na szych ogro dów i usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ re
bu dzą nasz nie po kój i ko niecz ność re ak cji. Do tych cza so -

Wal ne Ze bra nie ROD „27 lip ca” w Bia łym sto ku

Sza now ny Pan Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP 
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we dzia ła nia pro wa dzo ne me to da mi par la men tar ny mi 
– po nad 630 ty się cy pod pi sów i wie le se tek pe ty cji – nie
znaj du ją uzna nia u rzą dzą cych. Czy ocze ku je Pan, aby
człon ko wie na sze go Związ ku po ka za li si łę, ja ką na praw -
dę je ste śmy. W myśl ha sła „po ka za li nam gór ni cy jak zwy -
cię żać ma my”.

Zna jąc Pa na za an ga żo wa nie w roz wią zy wa niu wie lu
pro ble mów nur tu ją cych pol skie spo łe czeń stwo, wie rzy -
my, że nie do pu ści Pan do te go oraz wie rzy my w po zy -
tyw ny efekt roz wią za nia i na szych pro ble mów – ko-
rzyst nych dla śro do wi ska dział kow ców, któ re go je ste śmy
człon ka mi z wła sne go i świa do me go wy bo ru.

Z wy ra za mi sza cun ku
człon ko wie PZD, dział kow cy z ROD „27 lip ca” 

/-/ 105 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Pod Ko mi nem” w Do brze niu Wiel kim

Sza now ny Pan
Do nald Tusk Pre mier Rzą du RP

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Człon ków ROD „Pod Ko mi nem” w Do brze niu Wiel kim

Bia ły stok, 24 mar ca 2012 r.

Zgro ma dze ni na co rocz nym Ze bra niu Spra woz daw -
czym, my człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Pod Ko mi nem” w Do brze niu Wiel kim, jed no cząc się 
z po nad mi lio no wą rze szą dział kow ców wy ra ża my swo -
je ubo le wa nie i nie po kój z po wo du prób wpro wa dze nia
zmian do obec nie obo wią zu ją cej usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, bez kon sul -
ta cji z przed sta wi cie la mi PZD.

Zda je my so bie spra wę, że uchy le nie waż nych dla ROD
za pi sów w usta wie, któ re sta no wią pod wa li ny sa mo rzą -
do wej or ga ni za cji ja ką jest PZD, to za gro że nie dla roz wo -
ju ogrod nic twa dział ko we go i znie wa że nie do rob ku
kil ku dzie się cio let niej pra cy dział kow ców.

Nie zro zu mia łe jest dla nas spo sób, w ja ki je ste śmy trak -
to wa ni na prze strze ni ostat nich kil ku dzie się ciu lat. Nasz

wkład w roz wój lo kal nych śro do wisk przy rod ni czych jest
bez cen ny. Za an ga żo wa li śmy wła sne środ ki fi nan so we,
nie zmie rzo ną ilość wła snej pra cy by uczy nić nasz ogród
oa zą zie le ni, tak bez cen ną wśród be to no wej za bu do wy.

Wie rzy my, że na dej dzie wresz cie czas, kie dy bę dzie my
mo gli spo koj nie upra wiać na sze dział ki, a ogro dy już na
sta łe wpi szą się w kra jo braz na szych miast i gmin, aby za -
pew nić na szym dzie ciom i wnu kom miej sca do wy po -
czyn ku, re kre acji i wy cho wa nia ko lej nych po ko leń 
w zgo dzie i po sza no wa niu na tu ral ne go śro do wi ska.

W związ ku z po wyż szym dział kow cy na sze go ogro du
ape lu ją o po zo sta wie nie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w nie zmie nio nym
kształ cie praw nym.

Z upo waż nie nia 
człon ków Wal ne go Ze bra nia

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ 

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Ma rek Pią tek

Do brzeń Wiel ki, 30 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Na tu ra” w Ostro wie Wlkp.

Pre mier Rzą du RP 
Pan Do nald Tusk

Z upo waż nie nia Wal ne go Ze bra nia ROD „Na tu ra” 
w Ostro wie Wiel ko pol skim od by te go w dniu 25.03.2012
r. przed sta wia my Sta no wi sko w obro nie Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Wy po wia da my się sta now czo za nie na ru szal no ścią
Usta wy o ROD. Trwa ją ce pra ce nad zmia na mi w/w Usta -
wy w Mi ni ster stwie Trans por tu Bu dow nic twa i Go spo dar -
ki Mor skiej mo gą do pro wa dzić do roz bi cia Pol skie go
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Związ ku Dział kow ców, li kwi da cji ogro dów dział ko wych.
Ogro dy dział ko we to te re ny zie lo ne, to płu ca dla miast 
i osie dli. Sta no wią one miej sce wy po czyn ku spę dza nia
wol ne go cza su dla wie lu ro dzin pra cow ni ków, eme ry tów,
ren ci stów. Nie na le ży do pro wa dzić do nisz cze nia ogro -
dów, one pra wi dło wo funk cjo no wa ły od dzie siąt ków lat.

Uwa ża my, że w tej ma te rii ko niecz ny jest roz są dek 
i zro zu mie nie, nie na le ży po chop nie po dej mo wać de cy -
zji. Sil na or ga ni za cja związ ko wa PZD jest dział kow com
po trzeb na.

Po wyż sze sta no wi sko na Wal nym Ze bra niu po par ło
sześć dzie siąt je den dział kow ców.

Ostrów Wiel ko pol ski, 4 kwiet nia 2012 r.

Ze bra nie Spra woz daw cze ROD „Trans por to wiec” w Trzcian ce

Pan
Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP

LIST OTWAR TY
Uczest ni ków Ze bra nia Spra woz daw cze go w ROD „Trans por to wiec” w Trzcian ce 

w dniu 27 mar ca 2012 r.

My, uczest ni cy Ze bra nia Spra woz daw cze go ze swej
dzia łal no ści za 2011 r. w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -
wym „Trans por to wiec” w Trzcian ce wy ra ża my swo je nie -
za do wo le nie z dzia łań po dej mo wa nych przez na czel ne
or ga ny wła dzy pań stwo wej skie ro wa ne prze ciw ko Usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca
2005 r., prze ciw ko na sze mu związ ko wi oraz prze ciw ko
nam dział kow com.

Od po nad 20 lat wal czy my o na sze Ogro dy, o za cho wa -
nie usta wy i ist nie nie na sze go Związ ku. W ostat nim okre -
sie pró bu je się roz bić nasz Zwią zek przez naj wyż sze
or ga ny wła dzy pań stwo wej - Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich, Naj wyż szą Izbę Kon tro li, czy I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, któ ry za skar żył usta wę do Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go.

Nie po ko ją na rów nież dzia ła nia pod ję te w Mi ni ster stwie
In fra struk tu ry, w któ rym to roz po czę to pra ce nad zmia ną
na szej usta wy, ale bez udzia łu przed sta wi cie li mi lio no we -
go związ ku. Na ta kie trak to wa nie nas dział kow ców i na -
sze go za wiąz ku nie wy ra ża my zgo dy.

22 wrze śnia 2011 roku od był się II Kon gres Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Kon gres po twier dził wo lę mi lio -
no wej rze szy dział kow ców o po zo sta wie nie nam pra wa
do ist nie nia. Mi mo za pro sze nia Pa na na ten Kon gres, mi -
mo sła nia wie lu li stów przez nas dział kow ców, wszyst ko
to po zo sta je bez echa.

Na su wa się kon kret ne py ta nie. Pa nie Pre mie rze, „jak
ma my żyć”, czy po zwo li nam Pan na upra wia nie te go
skraw ka zie mi, któ ry da je wszyst kim zie leń, świe że po -
wie trze i wy po czy nek dla nas, w więk szo ści eme ry tów?
Pa nie Pre mie rze, pro si my niech Pan weź mie przy kład 
z Pa ni dr An ge li Mer kel, kanc lerz Fe de ral nych Nie miec,
któ ra to w peł ni po pie ra ist nie nie ogro dów w jej kra ju. Za -
pew nia im trwa łe i praw ne wa run ki do ist nie nia.

Ni niej szym li stem ape lu je my do Pa na Pre mie ra o po zo -
sta wie nie nas dział kow ców w spo ko ju, o po ma ga nie nam
w na szej dzia łal no ści i po zo sta wie nie Usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w kształ cie za twier dzo nej
przez Sejm usta wy z 28 lip ca 2005 r.

Człon ko wie
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. „Trans por to -

wiec” obec ni na ze bra niu spra woz daw czym 
w dniu 27 mar ca 2012 r.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia 
/-/ Je rzy Dą brow ski

Pre zes
/-/ Jan Rad ka

List kie ru je my do wia do mo ści:
– Pre zy dent RP Pan Bro ni sław Ko mo row ski,
– Mar sza łek Sej mu Pa ni Ewa Ko pacz,
– Wi ce pre mier RP Pan Wal de mar Paw lak,
– Mi ni ster In fra struk tu ry Pan Sła wo mir No wak,
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My dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Bia ły Ka mień” w Wał brzy chu, ni niej szym pro si my Pa na
Pre mie ra o wspar cie na szych sta rań w utrzy ma niu w nie -
zmie nio nym za pi sie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Ist nie nie na szej usta wy jest za gro żo ne w związ ku
z jej za skar że niem przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go a wraz z nią za gro żo ne jest
ist nie nie na szych ogro dów dział ko wych.

Wie my też, że w pod le głym Pa nu Pre mie ro wi Mi ni ster -
stwie Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
jest przy go to wa ny pro jekt no wej usta wy o ogro dach dział -
ko wych, któ ry za kła da:

– utra tę na szych praw do nie od płat ne go ko rzy sta nia 
z dział ki,

– obo wią zek pła ce nia po dat ków za dział ki i grun ty
wspól ne w ogro dach,

– utra tę praw a do dzia łek za mien nych w ra zie li kwi da -
cji ogro dów,

– po zba wie nie nas pra wa wła sno ści do na szych al tan 
i na sa dzeń na dział kach,

– po zba wie nie nas ochro ny praw nej przed li kwi da cją
ogro dów.

Wie my też skąd się wzię ła ta ini cja ty wa rzą do wa, wy -
prze dza ją ca ewen tu al ne roz strzy gnię cie Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go. Jest oczy wi stym, że je śli ta ki pro jekt
uchwa li Sejm RP, to stra ci moc na sza usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. i Try bu nał
Kon sty tu cyj ny nie bę dzie mu siał zaj mo wać się spra wą za -
skar że nia na szej usta wy.

Ten pro jekt nie chyb nie do pro wa dzi do li kwi da cji ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce. Je dy nym gwa ran tem prze -
trwa nia ogro dów i na szej po nad 110-let niej pol skiej
tra dy cji jest usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Rzą do wy pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych jest
wy mie rzo ny prze ciw ko nam zrze szo nym w Pol skim

Związ ku Dział kow ców. Te raz ro zu mie my dla cze go ten że
pro jekt po wsta wał bez udzia łu na sze go re pre zen tan ta –
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Wie my też, że do prac
nad pro jek tem zo sta ły do pusz czo ne oso by po stron ne, nic
ma ją cy od nas 1.200 000 dział kow ców w Pol sce żad ne go
upo waż nie nia. Jest to pre ce dens nic do przy ję cia.

Jesz cze ni gdy nie zo sta li śmy tak po trak to wa ni przez na -
sze wła dze.

Czy my dział kow cy nie je ste śmy god ni dia lo gu z na mi
w na szej spra wie?

Czy w ce lu wy słu cha nia nas ma my zor ga ni zo wać ma ni -
fe sta cję dział kow ców z ca łej Pol ski przed gma chem Rzą -
du, względ nie  Sej mu RP, tak jak to czy nią in ne śro do wi s-
ka na sze go spo łe czeń stwa nie go dzą ce się z de cy zja mi
rzą do wy mi lub z pro jek ta mi ustaw?

Są dzi my, że na ten dia log nie jest za póź no, zwa żyw szy
że do ma ga ją się te go dział kow cy z ca łej Pol ski.

Ma my jed nak jesz cze na dzie ję, że Pan Pre mier ze chce
roz po znać te mat usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych i oce nić na sze ocze ki wa nia,
a tak że roz wa żyć, czy na le ży do pu ścić do li kwi da cji
ogrod nic twa dział ko we go kosz tem 1 200 000 pol skich ro -
dzin sta no wią cych ubo gą część spo łe czeń stwa.

Pa nie Pre mie rze,
Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bia -

ły Ka mień” w Wał brzy chu ape lu ją, aby udzie lił nam Pan
swe go wspar cia w utrzy ma niu na szych do tych cza so wych
praw do ko rzy sta nia z dzia łek, wspar cia w po zo sta wie niu
na szej do brej usta wy. Pro si my też, aby Pan Pre mier ze -
chciał uwzględ nić, że my dział kow cy nie chce my żad nych
zmian, chce my trwać w na szej jed no ści i w na szym Pol -
skim Związ ku Dział kow ców.

Ape lu je my i pro si my – niech nam wła dza nie za bie ra
te go co nam dział kow com do brze słu ży, a tak że wszyst -
kim miesz kań com pol skich miast.

– Par la men ta rzy ści zie mi pil skiej,
– Mar sza łek Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
– Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

Trzcian ka, 27 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bia ły Ka mień” w Wał brzy chu

Pre mier Rzą du RP 
Pan Do nald Tusk

APEL
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD

„Bia ły Ka mień” w Wał brzy chu 
w spra wie obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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Ni niej szy apel prze ka zu je my do wia do mo ści: Mar szał -
ko wi Sej mu RP, Mi ni stro wi Trans por tu, Bu dow nic twa 

i Go spo dar ki Mor skiej, Kra jo wej Ra dzie PZD Okrę go we -
mu Za rzą do wi Su dec kie mu PZD.

Pod pi sy dział kow ców
/-/ 42 pod pi sy

Wał brzych, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Zdro wie” w Ka mien nej Gó rze

UCHWAŁA
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Zdro wie” w Ka mien nej Gó rze

z dnia 24.03.2012 r.
w spra wie obro ny Usta wy o PZD z dnia 08.07.2005 r.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD
„Zdro wie” w Ka mien nej Gó rze ob ra du ją cy w dniu
24.03.2012 r. zwra ca ją się do Pre mie ra RP Do nal da Tu ska
o cał ko wi te za nie cha nie wszel kich prac zmie rza ją cych do

zmia ny na szej usta wy (mi lion ro dzin dział kow ców). Ze bra -
ni nie zga dza ją się na zmia nę usta wy oraz ja kich kol wiek
zmian po zba wia ją cych wcze śniej na by tych praw bez udzia -
łu re pre zen ta cji dział kow ców tj. Kra jo wej Ra dy PZD.

Pre zes 
/-/ Zbi gniew Mar czak

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/

Wal ne Ze bra nie ROD „Za ci sze Le śne” w Zie lo nej Gó rze

Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP 

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
My dział kow cy ROD „Za ci sze Le śne” w Wil ka no wie

uczest ni cy dzi siej sze go Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw -
cze go pra gnie my po dzie lić się z Pa nem Pre mie rem na szy -
mi spo strze że nia mi i uwa ga mi do ty czą cy mi funk c-
jo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a w nim na -
sze go Ogro du oraz cią głej wal ki w obro nie na szych dzia -
łek i usta wy.

Ogród w któ rym ma my swo je dział ki po wstał w 1984 r.
czy li ist nie je pra wie 30 lat. Za kła da li śmy go na te re nie
pod mo kłym, po ro śnię tym tra wą i krze wa mi. Przez ten
okres cza su wy po sa ży li śmy go w in fra struk tu rę w po sta -
ci ener gii elek trycz nej, wła sne go uję cia wo dy, ład ne go
ogro dze nia ze wnętrz ne go. Do pro wa dzi li śmy cięż ką wła -
sną pra cą do za go spo da ro wa nie 138 dzia łek, mo der ni za -
cji do po trzeb in dy wi du al nych i ich cią głe upięk sza nie.
Sta ra my się nie do pusz czać do de gra da cji ma jąt ku po przez
re mon ty i no we in we sty cje, fi nan su jąc wy dat ki z wła -
snych dział ko wych pie nię dzy przy wspar ciu je dy nie Okrę -
go we go Za rzą du czy KR PZD. Nie ko rzy sta my z żad nej
for my po mo cy ze stro ny Pań stwa.

Nie da ne jest nam jed nak cie szyć się na szy mi dział ka mi,
wy po czy wać wśród zie le ni, spo ty kać to wa rzy sko z ro dzi -
na mi za przy jaź nio ny mi, przez lu dzi w więk szo ści o ni -

skich do cho dach, nie ma ją cych środ ków na wy jaz dy do
ku ror tów czy wcza sy za gra nicz ne.

Od kil ku na stu lat z ogrom nym nie po ko jem oglą da my
cią głe za mie sza nie wo kół ogro dów dział ko wych, a w
ostat nim okre sie włą cze nie się władz or ga nów pań stwa
jak Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, Naj wyż szej Izby
Kon tro li, a ostat nio I Pre zes Są du Naj wyż sze go, rze ko mo
„dla do bra nas dział kow ców”. Je ste śmy zwy kły mi pro sty -
mi oby wa te la mi na sze go Pań stwa ale do sko na le ro zu mie -
my że głów nym ce lem jest za wład nię cie grun ta mi 
i po zba wie nie nas praw po zy ska nych po przez kil ku dzie -
się cio let nie użyt ko wa nie ogro dów.

Z ogrom nym za do wo le niem w 2005 r. przy ję li śmy usta -
wę o ROD, bo jest ona na szą ochro ną i gwa ran cją praw,
dzię ki któ rej mo że my da lej bez obaw po dej mo wać za da -
nia in we sty cyj ne i dbać o in fra struk tu rę, wy po czy wać na
dział ce i wspo ma gać nie za sob ne bu dże ty do mo we uzy -
ska ny mi plo na mi przez sie bie wy ho do wa ny mi.

Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do TK, o uzna nie
za nie kon sty tu cyj ną, usta wę o ROD po pra wie sied mio -
let nim jej funk cjo no wa niu, bu dzi sprze ciw i na sze naj -
więk sze oba wy. Je śli zo sta nie nam ode bra na to mo że
zo stać znisz czo ne to co z ta kim tru dem zdo by li śmy wie -
lo let nią pra cą.
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Wpro wa dze nie zmian w ar ty ku łach Usta wy, za kwe stio -
no wa ne przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go przy nie sie
szko dę nie od wra cal ną:

– dział kow ców bę dą cy mi naj słab szą gru pą spo łecz ną,
– śro do wi ska w któ rych funk cjo nu ją ogro dy, któ re ma -

ją wkład w roz wój spo łecz no kul tu ral ny miast, gmin i
ochro nę śro do wi ska są te re na mi zie lo ny mi w wy so ko zur -
ba ni zo wa nych mia stach,

– znisz czo ne zo sta ły by  za sa dy sa mo rząd no ści, wy pra -
co wa ne i sto so wa ne w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Kie ru je my do Pa na Pre mie ra proś bę o wspar cie na szych
sta rań w utrzy ma niu usta wy o ROD z 2005 r. w nie zmie -
nio nym kształ cie. Po wo du je na mi tro ska aby nie prze my -
śla ny mi dzia ła nia mi, do któ rych za li cza my znie sie nie
praw dział kow ców, nie zo sta ła znisz czo na pra ca wie lu po -
ko leń od bie ra jąc szan sę na zwy czaj ne, spo koj nie ży cie.

Z po wa ża niem
Dział kow cy z ROD „Za ci sze Le śne” w Wil ka no wieZie lo na Gó ra, 30 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. A. Pasz ko wia ka w Po zna niu

Pan Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. An -

to nie go Pasz ko wia ka Po znań -Wil da zgro ma dze ni na Wal -
nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 31 mar ca 2012 r.,
kie ru je my do Pa na Pre mie ra py ta nie nur tu ją ce na sze śro -
do wi sko, z nie ofi cjal nych źró deł do wia du je my się, że
trwa ją w Mi ni ster stwie Trans por tu i Bu dow nic twa pra ce
nad no wym pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach.

Za py tu je my, dla cze go do opra co wa nia no we go pro jek -
tu usta wy nie za pro szo no przed sta wi cie li po nad mi lio no -
wej or ga ni za cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Dla nas, Wiel ko po lan jest to waż ne, bo na sze ogro dy
ma ją tra dy cję po nad stu let nią. Rów nież w Po zna niu 
w 1927 ro ku po wsta ło pierw sze w Pol sce To wa rzy stwo
Ogro dów Dział ko wych i Przy do mo wych, a już w 1935 r.
mia ło swój hymn dział kow ców „Zie lo na Rzecz po spo li -
ta”, któ ry z oka zji 30-le cia po wsta nia Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w ro ku 2011 zo stał przy ję ty ja ko hymn
Dział kow ców Pol skich.

Nasz ogród rów nież ob cho dził swo je 65-le cie, za ło żo ny
przez Za kła dy Prze my słu Me ta lo we go H. Ce giel ski w Po -
zna niu po II woj nie świa to wej. Jest u nas w ogro dzie wie -
lu se nio rów, tych z HCP i in nych za kła dów Po zna nia.
Dział ka dla nich to cel i ży cie, to prze by wa nie od wcze snej
wio sny do póź nej je sie ni na świe żym po wie trzu, to miej -
sce spo tkań ro dzi ny i bli skich, są czę sto wie lo po ko le nio -
we.

Pa nie Pre mie rze, nę ka nie nas cią gły mi no wy mi wia do -
mo ścia mi o li kwi da cji dzia łek i ogro dów nie sprzy ja at -
mos fe rze w rzą dzą cych, dla te go pro si my by lob by
de ve lo per skie i in ne za trzy mać li kwi da cję dzia łek, bo to
je dy na osto ja ży cio wa lu dzi i niż szej za moż no ści w kra ju.
Chce my żyć i pra co wać na dział kach i by one słu ży ły nie
tyl ko nam, ale na szym dzie ciom i wnu kom.

Z po wa ża niem

Pre zes ROD
/-/ Ja ro sław Waw rzy niak

Pod pi sy Wal ne go Zgro ma dze nia
/-/ 59 pod pi sów

Po znań, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „1000-le cia PP” w Szczec nie

Pre mier RP
Do nald Tusk

My uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „1000-le cia PP” 
w Szcze ci nie zwra ca my się do Pa na o po moc w utrzy ma -
niu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w opar ciu o obo -

wią zu ją cą Usta wę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
z dnia 08 lip ca 2005 ro ku.

Więk szość z nas jest w po de szłym wie ku, a na sze dział -
ki są jed ną z form re kre acji i wy po czyn ku dla nas. Wło ży -
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li śmy du żo pra cy i wy sił ku, aby nie użyt ki za go spo da ro wać.
Zmia na Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych,

po zba wi mas i na szych bli skich miej sca wy po czyn ku oraz
ra do ści z na szych dzia łek.

Ufa my, że Pan Pre mier nie ze chce nas skrzyw dzić 
i obro ni w star ciu z ma chi ną biu ro kra cji i in te re sów nie -
któ rych grup po li tycz nych i biz ne so wych.

Z wy ra za mi sza cun ku i na dzie ją na po zo sta wie nie
praw na by tych ja ko użyt kow ni ków dzia łek w ROD

/-/ 71 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze

Sza now ny Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Wal ne Ze bra nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze zwra ca się z proś bą 
o za ję cie sta no wi ska w spra wie Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, któ rej zgod ność z Usta wą Za sad -
ni czą jest kwe stio no wa na. Ma my na dzie ję, że ja ko re pre -
zen tant Na ro du peł niąc jed ną z naj waż niej szych funk cji
w pań stwie i ma jąc re al ny wpływ na ini cja ty wy po li tycz -
ne w Pol sce, za bie rze Pan głos w spra wie nur tu ją cej
ogrom ne rze sze oby wa te li na sze go Pań stwa.

Usta wa o ROD da je sta bi li za cje i bez pie czeń stwo dział -
kow com w użyt ko wa nych przez nich ogro dach. Da je gwa -
ran cję praw i obo wiąz ków wo bec Pań stwa i spo łecz no ści
lo kal nej. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we za pew nia ją wy po -
czy nek lu dziom, któ rych nie stać na wcza sy, ruch dla zdro -
wia oso bom star szym po pra wia jąc Ich sa mo po czu cie,
oso bom o ni skich do cho dach uzu peł nie nie do mo we go bu -
dże tu w po sta ci wa rzyw i owo ców, in te gru ją ro dzi ny i spo -
łecz ność lo kal ną, bu du ją świa do mość eko lo gicz ną, za -
pew nia ją zie lo ne płu ca mia stom, da ją schro nie nie ptac -
twu, po ma ga ją za cho wać bio róż no rod ność, da ją wspar cie
oso bom sa mot nym.

Czy dla par ty ku lar nych In te re sów lob by za in te re so wa -
ne go prze ję ciem te re nów atrak cyj nych lo ka li za cyj nie, za -
go spo da ro wa nych w du żej czę ści przy udzia le dzie sią tek
lat cięż kiej pra cy dział kow ców, po win no się po zwa lać na
zmia ny w do brze funk cjo nu ją cym przez la ta pra wie? Czy
wła sność, pra wa so cjal ne, wol no ści oso bi ste gwa ran to wa -
ne Kon sty tu cją RP moż na do wol nie in ter pre to wać?

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Je że li głos dział kow ców nie jest dla Pa na za uwa żal ny

pro si my zwró cić uwa gę na głos przed sta wi cie li ad mi ni -
stra cji sa mo rzą do wej, Pre zy den tów, Bur mi strzów Miast,
My bro ni my swo ich in te re sów, chce my za cho wa nia sta tus
quo, ale sa mo rząd te ry to rial ny mi mo ewi dent nych ko rzy -
ści fi nan so wych pły ną cych z prze ję cia te re nów ROD za -
uwa ża, iż zy ski te są zni ko me w ob li czu funk cji ja kie
speł nia ją Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we w spo łe czeń stwie.

Mo że ten fakt spo wo du je, że in te res spo łecz ny prze wa -
ży i sta nie Pan po stro nie osób, któ rych nie in te re su je wiel -
ka po li ty ka, a je dy nie utrzy ma nie pra wa do spo koj nej
eg zy sten cji i gwa ran cji nie na ru szal no ści na by tych praw.

Pre zes
/-/ Prze my sław Był ło

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Lon gin Lu ścio ra

Zie lo na Gó ra, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Za ci sze” we Wro cła wiu

Sza now ny Pan Do nald Tusk
Pre mier RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze ROD „Za ci sze” we

Wro cła wiu od by wa ją ce się w dniu 24.03.2012 r. zwra ca
się do Pa na Pre mie ra o za ję cie sta no wi ska w spra wie przy -
szło ści Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Ocze ku je my

jed no znacz ne go po par cia Pa na Pre mie ra dla utrzy ma nia
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych w jej obec -
nym kształ cie.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we są przede wszyst kim miej -
scem ro dzin ne go wy po czyn ku ogrom nej rze szy oby wa te -
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li na sze go kra ju, a dla eme ry tów i ren ci stów tak że źró dłem
ta nich wa rzyw i owo ców. Są one miej scem od po czyn ku
po pra cy, sta no wią en kla wy zie le ni i czy ste go po wie trza.

Usta wa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest dla
dział kow ców naj istot niej szym ak tem praw nym, za wie ra -
ją cym pra wa dział kow ców. Skie ro wa nie 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 tej usta wy z Kon sty tu -
cją sta no wi za gro że nie dla ist nie nia na szych ro dzin nych
ogro dów, któ re my chce my upra wiać w spo ko ju i po czu -
ciu bez pie czeń stwa. Ro lą oraz obo wiąz kiem Pań stwa jest

za pew nie nie te go bez pie czeń stwa nam, ja ko je go Oby wa -
te lom.

Wie my, że Rząd pro wa dzi pra ce nad usta wą o ogro dach
dział ko wych. Nie do pusz czal ny jest brak udzia łu w tych
pra cach na szych przed sta wi cie li. Ta ka po sta wa po wo du -
je brak za ufa nia śro do wi ska dział kow ców co do in ten cji
Rzą du i nie słu ży bu do wa niu wła ści wych re la cji po mię dzy
Oby wa te la mi a Pań skim Rzą dem.

Ocze ku je my za tem od Pa na Pre mie ra wy ja śnie nia sta -
no wi ska Rzą du w spra wie Usta wy o ROD oraz przed sta -
wie nia za mie rzeń co do przy szło ści na szych ogro dów.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

/-/ 43 pod pi sy
Wro cław, 24 mar ca 2012 r.

Dział kow cy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Re -
laks” w Go rzo wie Wlkp. zgro ma dze ni w dniu 23 mar ca
2012 ro ku na Wal nym Ze bra niu zwra ca ją się do Pa na Pre -
mie ra z proś bą o za ję cie sta no wi ska w spra wie ist nie nia
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Od wie lu lat bo ry ka my się z za gro że niem po zba wie nia
nas te go, co wy pra co wa li śmy z tak wiel kim tru dem i na -
kła da mi fi nan so wy mi, na zie mi nie chcia nej le żą cej ugo -
rem. Prze kształ ci li śmy ją w pięk ny ogród, któ ry ni czym
park sta no wi zie lo ne płu ca mia sta. Jest miej scem wy po -
czyn ku dla mniej za moż nej czę ści spo łe czeń stwa i nie wy -
ma ga na kła dów fi nan so wych dla je go utrzy ma nia przez
sa mo rząd na sze go mia sta.

Je ste śmy za nie po ko je ni cią gły mi ata ka mi na na sze ogro -
dy, Zwią zek i usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z 8 lip ca 2005 r. Usta wa ta prze szła dro gę le gi sla cyj ną, zo -
sta ła pod pi sa na przez Pre zy den ta RP i na gle po 6 la tach
funk cjo no wa nia usta wy o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych naj wyż sze wła dze pra wa w RP stwier dza ją jej
nie zgod ność w Kon sty tu cją. Nie po raz pierw szy pod wa -
ża się i kwe stio nu je za pi sy tej Usta wy, cho ciaż wła śnie
ona chro ni ruch ogrod nic twa dział ko we go, bę dąc for mą
wspar cia dla bar dzo wie lu nie za moż nych ro dzin.

Pa nie Pre mie rze,
Ogród dział ko wy dla więk szo ści z nas jest swo istą za po -

mo gą, by ja koś móc zwią zać ko niec z koń cem przy mier -
nym świad cze niu eme ry tal nym czy za rob kach znacz nie
po ni żej śred niej kra jo wej.

Dziś ogro dy peł nią tak że waż ną funk cję spo łecz ną, re -
kre acyj ną i in te gra cyj ną dla sze ro kiej rze szy dział kow ców
i ich człon ków ro dzin, a od po wie dzial ność za je go utrzy -
ma nie spo czy wa na or ga nach PZD, któ re swo ją pra cę
opie ra ją na Usta wie o ROD.

Chce my w spo ko ju i bez żad nych obaw o przy szłość ko -
rzy stać z tych na szych ma łych skraw ków zie mi. Nie po trze -
bu je my żad nych zmian w na szej usta wie z dnia 8 lip ca 2005
r., a tym bar dziej kwe stio no wa nia jej Kon sty tu cyj no ści.

Prze cież zo sta ła uchwa lo na przez Sejm Rzecz po spo li -
tej Pol skiej!

Pa nie Pre mie rze!
Ma my głę bo ką na dzie ję, że ze chce Pan przy jąć na sze

ar gu men ty za słusz ne i roz wa żyć moż li wość wpły wu na
rzą dzą cych, któ rzy bę dą two rzy li no wą usta wę o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych by nie za bie ra li nam na by -
tych praw.

W imie niu 77 dział kow ców 
uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia 

Pre zes ROD „Re laks”

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Go rzo wie Wlkp.

Sza now ny Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP 

LIST OTWAR TY

Go rzów Wlkp., 31 mar ca 2012 r.



141

Sza now ny Pa nie Pre mie rze
Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Dro -

go wiec” w Cho dzie ży bio rą cy udział w Wal nym Ze bra -
niu Spra woz daw czym w dniu 31 mar ca 2012 ro ku 
z nie po ko jem przyj mu ją in for ma cję prze ka zy wa ne z róż -
nych źró deł, że w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic -
twa i Go spo dar ki Mor skiej pro wa dzo ne są pra ce nad no wą
usta wą o ogro dach dział ko wych. Do opra co wa nia usta wy
po wo ła no ze spół, w któ rym miej sca za bra kło dla przed sta -
wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców – re pre zen tan ta
mi lio na 250 ty się cy dział kow ców. Za pro szo no na to miast
przed sta wi cie li Sto wa rzy szeń dział ko wych, któ re po wsta -
ły w ogro dach, dla te go że po zba wio no ich dzia łek z po wo -
du nie prze strze ga nia prze pi sów Związ ku, a przede
wszyst kim usta wy Pra wo bu dow la ne.

Py ta my więc Pa na Pre mie ra dla cze go przy two rze niu
pra wa dział ko we go brak jest na szych przed sta wi cie li a
zna la zły się tam oso by nie prze strze ga ją ce pra wa pol skie -
go. Czy ta kie oso by po win ny opi nio wać usta wy? Na szym
zda niem jest to nie do pusz czal ne. Pan Pre mier wy po wia -
da jąc się ostat nio w me diach po wie dział, że „Pol ska jest
kra jem gdzie prze strze ga ne jest pol skie pra wo i pra wo
mię dzy na ro do we”. Pro si my więc pod jąć dzia ła nia aby 

w Mi ni ster stwie kie ro wa nym przez Pa na Mi ni stra Sła wo -
mi ra No wa ka prze strze ga no pra wa.

Pa nie Pre mie rze!
Chce my tym li stem Pa na po in for mo wać, że na sza usta -

wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro -
ku zo sta ła wpro wa dzo na w ży cie. Funk cjo nu je do brze 
i gwa ran tu je nam dział kow com – bez płat ne użyt ko wa nie
dzia łek, pra wo do wła sno ści na sa dzeń i do obiek tów po -
bu do wa nych na dział kach, pra wo do od szko do wa nia za
utra co ną wła sność wsku tek li kwi da cji ogro du oraz pra wo
do dział ki za mien nej w przy pad ku li kwi da cji ogro du.

Ta usta wa nam od po wia da, w niej nie trze ba nic zmie -
niać. Dział kow cy to oso by mniej za moż ne, któ re wła śnie
re ali zu ją się na swo ich dział kach, ak tyw nie wy po czy wa -
jąc ze swo imi dzieć mi i wnu ka mi i wzbo ga ca ją swo je
skrom ne bu dże ty do mo we o wy ho do wa ne przez sie bie
owo ce i wa rzy wa.

Pa nie Pre mie rze!
Dział kow cy po trze bu ją po mo cy od Pań stwa a nie zmia -

ny obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z 2005 ro ku. Ape lu je my do Pa na o za trzy ma nie prac
nad zmia ną usta wy.

Wal ne Ze bra nie ROD „Dro go wiec” w Cho dzie ży

Pan Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ma ria Kru szy na

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ja ro sław Gór ski

Otrzy mu ją nasz list do wia do mo ści:
– Mar sza łek Sej mu RP,
– Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki mor skiej,
– Mar sza łek Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
– Se na to ro wie i Po sło wie Zie mi Pil skiej,
– Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Cho dzież, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Piast” we Wro cła wiu

STANOWISKO
w spra wie obro ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych ROD „Piast” we Wro cła wiu

Z dział ko wym po zdro wie niem
Za rząd ROD „Piast” we Wro cła wiu ul. Buj wi da 46 sta -

now czo pro te stu je w związ ku z za gro że niem Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych wy wo ła nym zło -
żo ny mi do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio ska mi I Pre -

ze sa Są du Naj wyż sze go w 2010 ro ku i opi nii by łe go Mar -
szał ka Sej mu RP. Przy ję cie te go sta no wi ska i za re ko men -
do wa nie go Try bu na ło wi Kon sty tu cyj ne mu jest wy so ce
szko dli we i nie ma żad ne go praw ne go, a przede wszyst -
kim spo łecz ne go uza sad nie nia. Jest to przy go to wa nie za -
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ma chu na do tych cza so we pra wa dział kow ców, ogro dów 
i związ ku, tym bar dziej, że nie ma żad nych uza sad nień 
i po trzeb by zmie niać usta wę i pra wo, któ re do brze funk -
cjo nu je przez la ta, a jest ak cep to wa ne spo łecz nie. Sta no -
wi sko czy też opi nia wy ra ża na przez Mar szał ka Sej mu RP
wy cho dzi na prze ciw tym gru pom in te re sów i ukła dom po -
li tycz nym, któ re za ło ży ły wy raź nie osła bie nie praw dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku w ce lu uzy ska nia szyb kie go
i bez pro ble mo we go do stę pu do te re nów zie lo nych, a na -
stęp nie do ich li kwi da cji. Nie jest to ab so lut nie po ma ga nie
naj słab szym gru pom spo łecz nym eme ry tom i ren ci stom a
tak że mło dym ro dzi nom z dzieć mi o naj niż szych do cho -
dach. Jest jesz cze bar dzo waż ny aspekt eko lo gicz ny.

Za rząd ROD Piast pra gnie przy po mnieć wszyst kim de -
cy den tom, po li ty kom, że wśród bar dzo licz nych ogro dów
zlo ka li zo wa nych w mia stach jest wie le ta kich, któ re ze

wzglę du na swo ją tra dy cję, hi sto rię, lo ka li za cję i uwa run -
ko wa nia przy rod ni cze war to za cho wać, ja ko cen ną for mę
re kre acji dla miesz kań ców oraz ze wzglę du na za po trze -
bo wa nie miesz kań ców na te re ny zie le ni re kre acyj nej 
w bez po śred nim są siedz twie za miesz ka nia. Te te re ny są
war to ścio wy mi, two rzo ny mi przez la ta przez dział kow -
ców eko sys te ma mi i wy peł nia ją ob sza ry, któ re choć by ze
wzglę du na za gro że nie te re nów po wo dzią sta no wią je dy -
ną słusz ną for mę użyt ko wa nia.

Za rząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piast” ob ra -
du jąc na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym Dział kow -
ców w 2012 ro ku zwra ca się do Pre mie ra Rzą du RP 
– P. Do nal da Tu ska i Mar szał ka Sej mu RP – P. Ewy Ko -
pacz oraz Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o od rzu ce nie wnio -
sków I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i od stą pie nie od zmian
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Wał brzy chu

UCHWA ŁA NR 3/2012
z dnia 25 mar ca 2012 r.

Wal ne go Ze bra nia ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Wał brzy chu

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ta -
de usza Ko ściusz ki w Wał brzy chu zwra ca ją do Pa na Pre -
mie ra Do nal da Tu ska o po zo sta wie nie obec nie obo wią -
zu ją cej Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w nie zmie nio nym kształ cie.

Usta wa ta sta no wi do brą pod sta wę funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych w to ku wie lu lat spraw dzi ła się, sta no wi
do bry fun da ment ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Za pi sy usta wy da ją sta bil ne pra wa dział kow com gwa -
ran tu jąc trwa łość ogro dów, wła sność skrom ne go mie nia

dział kow com.
Prze pi sy obec nej usta wy po zwa la ją na ko rzy sta nie 

z dzia łek na wet naj uboż szym człon kom na sze go spo łe -
czeń stwa.

Dział kow cy wy ra ża ją uza sad nio ne oba wy, że zmia na
usta wy unie moż li wi po sia da nia dzia łek więk szo ści ich
obec nym użyt kow ni kom, oraz do pro wa dzi więk szość
obec nych ogro dów do li kwi da cji.

Pa nie Pre mie rze dział kow cy tą uchwa łą pro szą Pa na 
o po zo sta wie nie obec nej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w jej obec nych za pi sach.

Pre zes ROD
/-/ An na Be gier

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

Wal ne Ze bra nie ROD „Nad Rzecz ką” w Ła bi szy nie

Pan Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
My, dział kow cy zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu

Spra woz daw czym Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Nad Rzecz ką” w Ła bi szy nie ape lu je my do Pa na o za an -
ga żo wa nie się w obro nę na by tych przez nas praw, za war -
tych w Usta wie o ROD z dnia 8.07.2005 r., ośmie la my się
pro sić Pa na o po moc, gdyż do szły do nas in for ma cje, że 

w Pa na Rzą dzie tj. w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow -
nic twa i Go spo dar ki Mor skiej trwa ją pra ce nad zmia ną
wspo mnia nej wy żej Usta wy, a pra ce te to czą się bez udzia -
łu na szych przed sta wi cie li tj. Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Ja ko wie lo mi lio no wa or ga ni za cja ma my chy ba
pra wo do uczest nic twa w pra cach nad spra wa mi nas do -
ty czą cy mi. 



143

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Ocze ku je my, że zaj mie się Pan tą spra wą oso bi ście 

i wpły nie na Mi ni stra No wa ka aby in for mo wał na szą or -

ga ni za cję o po stę pie prac nad no wą usta wą, gdyż do ty czy
ona wie lo mi lio no wej rze szy pol skich dział kow ców w tym
w prze wa ża ją cej licz bie eme ry tów i ren ci stów.

Z po wa ża niem

Pre zes Za rzą du
/-/ 

/-/ 12 pod pi sów
Ła bi szyn, 23 mar ca 2012 r.

Kon fe ren cja De le ga tów ROD „35-le cia” w Zie lo nej Gó rze

Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Ja ko de le ga ci na spra woz daw czą Kon fe ren cję De le ga -

tów Ogro du, dzia ła jąc z upo waż nie nia dział kow ców ROD
„35-le cia” w Zie lo nej Gó rze, kie ru je my do Pa na ko lej ny
list w spra wie przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. W dal szym cią gu z nie po ko jem śle dzi my dzia ła nia,
ja kie wbrew na szej wo li i mi mo na szych próśb i in ter wen -
cji po dej mo wa ne są prze ciw ko dział kow com i PZD.

Z ogrom nym za nie po ko je niem przy ję li śmy in for ma cję
o pra cach nad no wą usta wą o ogro dach dział ko wych to -
czą cych się w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa 
i go spo dar ki Mor skiej. In for ma cja ta wy wo ła ła wiel kie
wzbu rze nie i obu rze nie dział kow ców

Po pierw sze – dla te go, że wpro wa dze nie te go pro jek tu
zbu rzy ruch ogrod nic twa dział ko we go i za prze pa ści do -
ro bek wie lu po ko leń dział kow ców.

Po dru gie – dla te go, że opra co wa nie te go pro jek tu to -
czy się z po mi nię ciem dział kow ców i ich re pre zen tan ta –
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, co prze czy skła da nym
przez re sort de kla ra cjom i jest prze ja wem lek ce wa że nia
oby wa te li.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Ni niej szym pi smem chce my zde cy do wa nie stwier dzić,

że nie chce my i nie bę dzie my się go dzić na to, aby zo sta -
ły nam ode bra ne pra wa na by te, a umoc nio ne usta wą 
o ROD z 2005 ro ku, mię dzy in ny mi uwzględ nie nie ist nie -
nia ogro dów w pla no wa niu roz wo ju miast, po sza no wa nie
praw ma jąt ko wych dział kow ców, nada nie ogro dom sta tu -
su urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, nie od płat ne, zwol -
nio ne od po dat ków ko rzy sta nie z dzia łek, pra wo do
po sia da nia ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Zwra ca my się do Pa na z proś bą, by prze ciw sta wił się

Pan dą że niom do znisz cze nia ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce, do znisz cze nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i PZD.

Ocze ku je my, że w imię zwy czaj nej przy zwo ito ści do -
ro bek nie za sob nej, ale du żej czę ści spo łe czeń stwa nie zo -
sta nie znisz czo ny po to, by za spo ko ić żą da nia wą skiej
gru py za in te re so wa nych zie mią.

Ma my na dzie ję, że nie do pu ści Pan do zmia ny usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, bo by ła by to li kwi -
da cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a to mo gło by spo wo do wać wiel -
kie nie za do wo le nie spo łecz ne oraz po gor sze nie i tak już
nie ła twe go ży cia bar dzo wie lu lu dzi.

Z po wa ża niem

/-/ 31 pod pi sów dział kow ców

Ko mi sja Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Zie lo na Gó ra, 31 mar ca 2012 r.
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W imie niu wszyst kich 950 ro dzin użyt kow ni ków dzia -
łek ROD „Za gó rze” w So snow cu re pre zen to wa nych na
Kon fe ren cji De le ga tów zwra ca my się do Pa na Pre mie ra 
z proś bą o po par cie dział kow ców w obro nie usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we po wsta ły na te re nach zde -
gra do wa nych, a dzię ki cięż kiej pra cy dział kow ców sta ły
się osto ją zie le ni i spo ko ju gdzie wy po czy wa ją ca łe ro dzi -
ny. Ogro dy sta no wią część na sze go ży cia, a prze by wa nie

wśród zie le ni czy ni czło wie ka bar dziej wraż li wym na do -
bro i pięk no. Użyt kow ni ka mi na szych dzia łek są w więk -
szo ści lu dzi star si, czę sto scho ro wa ni, któ rych je dy ną
for mą wy po czyn ku jest prze by wa nie na swo jej dział ce.

Obec nie to czy się po stę po wa nie przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar że nia usta wy o ROD.

Wo bec za ist nia łej sy tu acji zwra ca my się do Pa na Pre -
mie ra o po par cie i po zo sta wie nie usta wy w obec nej for -
mie, bez zmian przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Z po wa ża niem

Kon fe ren cja De le ga tów ROD „Za gó rze” w So snow cu

Sza now ny Pan
Do nald Tusk
Pre mier rzą du RP

STANOWISKO
Człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców ze bra nych na Kon fe ren cji De le ga tów ROD „Za gó rze” 

w So snow cu od by te go 
w dniu 12 kwiet nia 2012 ro ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ta de usz Bejm

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ Jan Po te ra

Pre zes
/-/ Mi chał Kraw czyk

So sno wiec, 12 kwiet nia 2012 r.

Za rząd ROD „Kok siarz” w Zdzie szo wi cach

Sza now ny Pan 
Do nald Tusk 
Pre zes Ra dy Mi ni strów 

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Kok siarz”
w Zdzie szo wi cach jest za nie po ko jo ny ak tu al ną sy tu acją
ogro dów dział ko wych, zrze szo nych w Pol skim Związ ku
Dział kow ców z sie dzi bą w War sza wie.

Obo wią zu ją ca ak tu al nie Usta wa z lip ca 2005 r. o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych w swo im kształ cie po -
zwa la na dzień dzi siej szy na użyt ko wa nie dzia łek na wet
przez ubo gie gru py spo łecz ne czy kon kret ne ro dzi ny.

Na to miast wpro wa dze nie ja kich kol wiek zmian po wo -
du ją cych z róż nych po wo dów wzrost opłat za użyt ko wa -
nie dzia łek, czy choć by tyl ko prze nie sie nie ich po ło że nia
w in ne, od le głe miej sce, spo wo du je re zy gna cje z przy na -
leż no ści do PZD wie lu użyt kow ni ków. Na pew no nie bę -
dą mo gły so bie po zwo lić na użyt ko wa nie droż szej dział ki,
szcze gól nie oso by i tak już bar dzo ubo gie, w tym rów nież
mło de ro dzi ny z ma ły mi dzieć mi.

My, ja ko Za rząd naj le piej wi dzi my tych wszyst kich, dla
któ rych po sia da nie ogród ka dział ko we go jest ca łym świa -
tem. Miej scem gdzie moż na wy ho do wać świe że, a przy
tym war to ścio we, wa rzy wa i owo ce. Miej scem nie dziel -
nych ta nich wy pa dów na ło no na tu ry, tak z ma ły mi dzieć -
mi jak i z ludź mi scho ro wa ny mi, miej scem za baw dla
ma lucz kich, a dla do ro słych, przy pad ko wych spo tkań ze
zna jo my mi.

Chy ba nie trze ba do da wać, że dla lu dzi ży ją cych z jed -
nej eme ry tu ry, czę sto jesz cze tej ze „sta re go port fe la”, czy
mło de go mał żeń stwa za trud nio ne go na naj niż szej kra jo -
wej, co na na szym te re nie jest bar dzo po pu lar ne – te wy -
żej wspo mnia ne ko rzy ści pły ną ce z ty tu łu po sia da nia
dział ki ma ją war tość po dwój ną.

Re asu mu jąc po wyż sze nasz Za rząd zwra ca się z proś bą
o ochro nę, ak tu al nie obo wią zu ją cej usta wy w nie zmie nio -
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nym kształ cie, a w związ ku z tym o nie po zwo le nie kosz -
tem naj bied niej szych, bu do wa nia ta nim kosz tem ko lej -
nych wiel kich in we sty cji do stęp nych tyl ko dla bo ga tych.

Sza nuj my tych uboż szych. NIE WYMIENIAJMY
DOBREGO NA GORSZE!!!

Z po wa ża niem
Za rząd ROD 

Pre zes
/-/ Syl we ster Za jąc

/-/ 4 pod pi syZdzie szo wi ce, 3 kwiet nia 2012 r.

Za rząd ROD im. 9-go Ma ja w War sza wie

Do Pre mie ra RP
Pa na Do nal da Tu ska

Sza now ny Pa nie Pre mie rze, my dział kow cy z ROD 
im. 9-go Ma ja py ta my pa na dla cze go od ty lu lat róż ne si -
ły po li tycz ne, a w ostat nim ro ku naj waż niej sze Or ga ny na -
sze go Pań stwa dą żą do zmia ny na szej usta wy i po zba -
wie nia nas dział kow ców na szych ogro dów.

Jak dłu go bę dzie my wal czyć o na sze ogro dy i nasz
Zwią zek, co mu si my jesz cze zro bić, aby da no nam wresz -
cie spo kój?

Sa mi się fi nan su je my. Od 21 lat ogro dy i Zwią zek po -
zba wio ne zo sta ły po mo cy ma te rial nej. Na utrzy ma nie zie -
le ni miej skiej urząd mia sta prze zna cza du że pie nią dze, 
a my utrzy mu je my się sa mi. My wie my, że dla wła dzy
mia sta na sze; ogro dy są po trzeb ne, aby po bu do wać ko lej -

ne mar ke ty.
Pa nie Pre mie rze obec na usta wa o ROD speł nia wszel kie

ocze ki wa nia eme ry tów i ren ci stów oraz ich ro dzin. Czy
na rzu ca nie nie ko rzyst nych roz wią zań mi lio nom pol skich
ro dzin ma słu żyć bu do wa niu za ufa nia spo łecz ne go, któ re
za peł niał Pan w swo im expo se? Li czy my, że ze chce Pan
pod jąć dzia ła nia, któ re za ha mu ją tą szko dli wą dla mi lio -
na pol skich ro dzin ini cja ty wę.

Obec nie w Pol sce wszyst ko pra wie zo sta ło sprze da ne,
zo sta ły tyl ko oa zy zie le ni pod na zwą ROD. Te oa zy na le -
żą się eme ry tom i ren ci stom, a po li ty kom w spra wie no -
wej usta wy o ROD, któ re w kon se kwen cji pro wa dzą do
li kwi da cji ogro dów, mó wi my zde cy do wa ne NIE!

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ Ma rian na Tu ro wiec kaWar sza wa, 23 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Me ta lo wiec” w Ja sie niu

Pan Do nald Tusk
Pre mier 
War sza wa

Ob ra du ją cy na po sie dze niu w dniu 12 mar ca 2012 r.
człon ko wie Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Me ta lo wiec” w Ja sie niu woj. Lu bu skie sta now czo do ma -
ga my się po zo sta wie nia Usta wy o ROD z 2005 r., któ ra 
w spo sób wy star cza ją cy za bez pie cza na sze pra wa i ma ją tek.

Na szą si łą jest to, że łą czy nas pa sja, pra co wi tość i sza -
cu nek do or ga ni za cji, któ rej je ste śmy człon ka mi, ta jed -
ność da je nam po czu cie si ły i pew no ści, że nasz Zwią zek

bę dzie trwał z po żyt kiem dla je go człon ków.
Zwra ca my się do Pa na Pre mie ra, aby w swo im dzia ła -

niu kie ro wał się po sza no wa niem pra wa, ro zu mu i ser cem.
Ape lu je my i ma my na dzie ję, że nie po zwo li Pan na zmia -
nę Usta wy o ROD z 2005 r., któ ra w peł ni nas za spo ka ja
i na sze ocze ki wa nia w użyt ko wa niu dzia łek, za pew nia
ochro nę praw ną i gwa ran tu je spo koj ny wy po czy nek ro -
dzi nom dział ko wym.

Z po wa ża niem

/-/ 7 pod pi sów
Ja sień, 12 mar ca 2012 r. 
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Za rząd ROD „Je dyn ka” w No wej So li na swym po sie -
dze niu w dniu 147.02.2012 r. za po znał się i omó wił ak tu -
al ną sy tu ację w PZD.

Wy da rze nia ostat nich mie się cy spra wi ły, że PZD po raz
ko lej ny jest zmu szo ny wal czyć o ist nie nie ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Za skar że nie ca łej usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go przez by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, jak
rów nież sta no wi sko Sej mu prze sła ne w tej spra wie do
Try bu na łu nie po zo sta wia ją nam złu dzeń. Fun da men tal -
ne pra wa dział kow ców są za gro żo ne.

Ode bra nie usta wo wych gwa ran cji chro nią cych ogro dy
przed do wol ną li kwi da cją, za ne go wa nie praw dział kow -
ców do dzia łek, czy wresz cie po stu lat li kwi da cji ogól no -
pol skie go sa mo rzą du dział kow ców sta wia ją pod zna kiem

za py ta nia ist nie nie więk szo ści ogro dów. Dla te go też 
w imie niu dział kow ców No wej So li zwra ca my się do Pa -
na Pre mie ra o wspar cie na szych sta rań w obro nie za skar -
żo nej Usta wy.

Do świad cze nia mi nio nych lat wska zu ją, że Usta wa ta
za bez pie cza pra wa oraz do brze słu ży dział kow com.

Prze ko na li śmy się o tym po po wo dzi, ja ka na wie dzi ła
na sze ogro dy w 1997 r. nisz cząc cał ko wi cie in fra struk tu -
rę ogro do wą oraz ca ły do by tek dział kow ców. Wspar cie,
ja kie otrzy ma li śmy od PZD po zwo li ło nam od bu do wać
na sze ogro dy. Dzi siaj mo że my cie szyć się pięk ny mi ogro -
da mi, któ re sa me ni gdy by śmy nie od bu do wa li.

Dla te go w imie niu wszyst kich dział kow ców pro si my 
o za cho wa nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych w nie zmie nio nym kształ cie.

Za rząd ROD „Je dyn ka” z No wej So li

Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP

Se kre tarz
/-/ Ze non Demb ski

Pre zes
/-/ Sta ni sław Trzisz ka

No wa Sól, 17 lu te go 2012 r.

– list o tej sa mej tre ści prze sła ny zo stał do Pa ni Ewy Ko pacz, Mar sza łek Sej mu RP

Za rząd ROD „Re laks II” w Ko lusz kach

Sza now ny Pan 
Do nald Tusk 
Pre zes Ra dy Mi ni strów 

STANOWISKO
ROD „Re laks II” w Ko lusz kach 

w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Re -

laks II” Pol skie go Związ ku Dział kow ców kie ru je my na szą
proś bę do Pa na, Pa nie Pre mie rze, li cząc na to, że nie jest
Pa nu obo jęt ny los mi lio na ro dzin dział ko wych.

Zwra ca my się do Pa na z ape lem, aby prze ciw sta wił się
Pan dą że niom do znisz cze nia ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce, do li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, zor ga ni zo wa -
ny w Pol skim Związ ku Dział ko wym jest sa mo rząd ną or -
ga ni za cją, za ło żo ną w 1981 ro ku.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we i dzia ła ją cy w nich sa mo -

rząd ogro do wy mo gą być dla wie lu przy kła dem spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go. Ta ka for ma pra cy spraw dzi ła
się i jest ak cep to wa na. Dla cze go chce się znisz czyć to, co
do brze dzia ła.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go struk tu ry ni gdy nie
blo ko wa ły pla nów roz wo ju miast, prze ciw nie – dzię ki do -
brej współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi część te re nów
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych prze ka zy wa na, jest
na re ali zo wa nie ko niecz nych spo łecz nie za dań.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Kie ru jąc do Pa na, Pa nie Pre mie rze, na sze sta no wi sko

ma my na dzie je, że uży je Pan swe go au to ry te tu do prze -
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ko na nia tych, któ rzy zaj mu ją się pro ble mem ogrod nic twa
dział ko we go, aby zre zy gno wa li z ata ków na Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców i aby za cho wa ne zo sta ły pra wa dział -

kow ców za pi sa ne w obec nie obo wią zu ją cej usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pod pi sy człon ków Związ ku ROD „Re laks II” 
w Ko lusz kach

/-/ 13 pod pi sówKo lusz ki, 30 mar ca 2012 r.

ROD „Wy po czy nek” w Czer ni nie

Pan Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP 

My ni żej pod pi sa ni użyt kow ni cy dzia łek ROD „Wy po -
czy nek” w Czer ni nie zwra ca my się z proś bą o wspar cie

dzia łań w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

Z po wa ża niem 

Za rząd ROD 
/-/ 16 pod pi sów

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Re ze da” we Wro cła wiu

Pre mier Rzą du 
Do nald Tusk

STANOWISKO
Ko mi sji Re wi zyj nej ROD „Re ze da” we Wro cła wiu

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Ko mi sja Re wi zyj na zgro ma dzo na na Wal nym Ze bra niu

Spra woz daw czym ROD „Rezeda” we Wro cła wiu przy 
ul. gen. Hal le ra 98 zwra ca się do Pa na Pre mie ra z ape lem
o naj wyż sze wspar cie dzia łań zmie rza ją cych do dal sze go
utrzy ma nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
w nie zmie nio nym kształ cie.

Za zna cza my, że akt praw ny ja kim jest na sza usta wa 
z 2005 r. zo sta ła po waż nie za gro żo na po przez jej za skar -
że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, co w kon se kwen cji spo wo du je, iż
dział kow cy bez pow rot nie utra cą nie tyl ko na by te pra wa
do użyt ko wa nych dzia łek, ale przede wszyst kim sa me
dział ki ro dzin ne. Pod kre śla my, że na sza usta wa jest bar dzo
do brym ak tem praw nym, po nie waż po zwa la wszyst kim
dział ko wi czom w Pol sce słu żyć na ist nie nie i roz wój ogro -

dów dział ko wych oraz gwa ran tu je spo koj ne ko rzy sta nie
z na szych dzia łek. 

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Pod kre śla my z peł ną świa do mo ścią, że wszy scy dział -

kow cy z ca łej Pol ski nie do strze ga ją po trze by do ko ny wa -
nia ja kich kol wiek zmian w usta wie o ROD, dla te go też
je ste śmy wiel ce za nie po ko je ni przy szło ścią wszyst kich
ogro dów w Pol sce i na sze go Związ ku. Uwa ża my, że na -
sza usta wa funk cjo nu je bar dzo do brze z ko rzy ścią dla sa -
mych za in te re so wa nych i dla te go po win na na dal dzia łać
bez ja kiej kol wiek po mo cy rzą du. Bio rąc pod uwa gę na -
sze oba wy pro si my Pa na aby wziął Pan pod uwa gę gło sy
dział kow ców bro nią cych swo ich praw i nie po zwo lił na
znisz cze nie wie lo let nie go do rob ku pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go.

Z po wa ża niem

Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej:
Mie czy sław Mu raw ski

Ire na Ho rod ni czy
Ka zi mierz Woź nyWro cław, 31 mar ca 2012 r.
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Ko mi sja Roz jem cza Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych „Ży wioł” w Wo ło wie pro te stu je prze ciw ko li kwi da -
cji usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 
8 lip ca 2005 r. i po zba wie nia nas ty tu łu praw ne go do użyt -
ko wa nia dzia łek. Pro te stu je my prze ciw ko wnio skom zło -
żo nym 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 li kwi da cji w ca ło ści usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych oraz wnio sek Mar -
szał ka Sej mu Pa na Grze go rza Sche ty ny, po pie ra ją ce go
wnio ski, jak rów nież wnio sek pro ku ra to ra ge ne ral ne go.

Ko mi sja Roz jem cza w ca ło ści pro te stu je prze ciw ko ta -
kie mu dzia ła niu, jak do wia du je my się, że obec na Pa ni
Mar sza łek Sej mu, Ewa Ko pacz, po ci chu dzia ła w Sej mie

nad no we li za cją usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. Wy ra ża my sprze ciw wo bec ko lej nej pró bie li -
kwi da cji usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Jest to nie zgod ne ze sta no wi skiem Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, jak rów nież ze sta no wi skiem Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej, Pa na Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go, któ ry prze słał list do uczest ni ków IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z wy ra za mi po dzię ko wa nia za 120 lat tra dy cji i tak pięk -
ne go dzia ła nia spo łecz no ści lo kal nej w ca łym kra ju.

Na do wód na sze go pro te stu przed kła da my li stę osób po -
pie ra ją cych nas w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Pre zes
/-/ mgr Wi told Stan kie wicz

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

STANOWISKO
Ko mi sji Roz jem czej ROD „Ży wioł” w Wo ło wie do Pre mie ra, Pa na Do nal da Tu ska

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Przy jaźń” we Wro cła wiu

Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP
War sza wa

Pa nie Pre mie rze,
Za rząd ROD „Przy jaźń” we Wro cła wiu oraz Ko mi sja

Re wi zyj na i Roz jem cza ze bra ła się na Ze bra niu Za rzą du
w dniu 6.03.2012 r. i po sta no wi ła zwró cić się do Pa na Pre -
mie ra z proś bą o za ję cie sta no wi ska i po moc w obro nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pi sa li śmy
już wie lo krot nie w 2011 r., ale nie otrzy ma li śmy żad nej
od po wie dzi. Pi sze my więc po now nie do pa na Pre mie ra 
z po wo du pro wa dze nia od dłuż sze go cza su ak cji prze ciw -
ko dział kow com i na szym ogro dom przez pod le głe Pa nu
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry, jak rów nież zło żo nym wnio -
skiem w 2010 r. do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez by -
łe go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o uzna nie za nie zgod ną 
z Kon sty tu cją RP na szej ca łej usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Ta ka ak cja prze ciw ko ca łej na szej usta -
wie zbul wer so wa ła i na dal bul wer su je nasz Za rząd 
i wszyst kich dział kow ców na sze go ogro du, dział kow cy
bo ją się o swo je ogro dy, któ re po woj nie zo sta ły do pro -
wa dzo ne wła śnie przez nich do użyt ku, te raz chce im się
to wszyst ko ode brać.

Jak ina czej moż na zro zu mieć wnio ski I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, któ ry żą da prze zna cze nia ogro dów na ce le
ko mer cyj ne i de we lo per skie wno sząc o uchy le nie art. 17
ust. 2 i jak ina czej moż na zro zu mieć opi nię by łe go Mar -
szał ka Sej mu – Pa na Grze go rza Sche ty ny skie ro wa ną do

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry po parł wnio ski I Pre ze -
sa Są du naj wyż sze go, uwa ża my że nie na le ży lek ce wa żyć
dział kow ców eme ry tów, ren ci stów i osób nie po sia da ją -
cych du żych za so bów pie nię dzy.

Ma my ta kie przy kła dy ze stro ny władz mia sta Wro cła -
wia gdzie obec nie 1000 ha ogro dów prze zna czo nych jest
do li kwi da cji, a ta kie dzia ła nia po pie ra ją in we sto rzy ko -
mer cyj ni.

Za rząd ROD „Przy jaźń” we Wro cła wiu nad mie nia, że
dział kow cy nie są prze ciw ko roz wo jo wi mia sta Wro cła -
wia, a na wet wspie ra ją ta kie dzia ła nia w tym kie run ku na
bu do wę au to strad, dróg czy in nych in we sty cji o cha rak te -
rze ko mu nal nym, lecz nie mo gą po go dzić się z chę cią to -
tal nej li kwi da cji ogro dów, do cze go zmie rza ją w/w oso by
i par tie. Dział ki dla dział kow ców da ją bez pie czeń stwo ży -
cia i wy po czyn ku.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Za rząd ROD „Przy jaźń” jak i ko mi sje przy nim dzia ła -

ją ce przed sta wił pro blem dział kow ców oba wia ją cych się
o swo je dział ki i pro si o spo wo do wa nie za nie cha nia tych
dzia łań nie ko rzyst nych dla dział kow ców, o uży cie wszel -
kich wpły wów, ja ko Pre mier Rze czy po spo li tej Pol skiej 
i Prze wod ni czą cy naj wyż sze go ugru po wa nia po li tycz ne -
go, pro si my by od stą pio no od zmian w usta wie o ro dzin -
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nych ogro dach dział ko wych. Za rząd nasz uwa ża, że usta -
wa jest bar dzo do bra i słu ży dział kow com, za tem ocze ku -
je my na po zy tyw ne sta no wi sko Pa na Pre mie ra w tej

spra wie.
Za rząd jak i dział kow cy oraz Ko mi sje Re wi zyj na i Roz -

jem cza ży czy Pa nu Pre mie ro wi zdro wia i po myśl no ści.

Pre zes
/-/ Ste fan Woj cie chow ski

Wi ce pre zes
Woj ciech Bo czu la

Księ go wa
/-/ Te re sa So ko łow ska

Skarb nik
/-/ Ali na Ro szak

Wro cław, 6 mar ca 2012 r.

Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Ko le jarz” w Su le cho wie

Pan Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów RP

SZANOWNY PANIE PREMIERZE!
At mos fe ra ja ka wo kół ogro dów się to czy bar dzo nas

mę czy, nie mo że my czuć się bez piecz nie. Po nad 20 lat to -
czy my wal kę o utrzy ma nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

A dziś ro dzin ne ogro dy dział ko we są miej scem od po -
czyn ku i oa zą spo ko ju dla eme ry tów, ren ci stów, lu dzi ste -
ra nych cięż ką pra cą. Są gwa ran tem bez piecz nej i zdro wej
za ba wy dla dzie ci. Ma my kon takt z in ny mi dział kow ca mi,
szan sę uczest ni czyć w im pre zach kul tu ral nych w ogro -
dach, któ re nie ob cią ża ją na sze go skrom ne go bu dże tu do -
mo we go.

Ogro dy dział ko we 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.

Na szą cięż ką pra cą stwo rzy li śmy miej sca, w któ rych ca -

łe po ko le nia ro dzin znaj du ją wy tchnie nie i wy po czy nek.
Do świad cze nie ży cio we mó wi nam, iż w trud nych cza -

sach za wsze naj bar dziej na ra że ni są naj słab si, a my ja ko
śro do wi sko dość licz ne nie dys po nu je my wiel ki mi środ ka -
mi na ci sku by bro nić swych słusz nych praw.

Za na mi nie stoi wiel ki ka pi tał, nie re pre zen tu ją na szych
in te re sów rze sze lob by stów. Efek tem na sze go ist nie nia są
za do wo le ni zdro wi lu dzie, kwit ną ce ogro dy, czy ste po -
wie trze, śpie wa ją ce pta ki.

Skła da jąc wy ra zy naj wyż sze go sza cun ku, po zo sta je my
w na dziei, że Pan Pre mier po zo sta nie orę dow ni kiem 
i opie ku nem dział kow ców, po czy ni wszel kie sta ra nia by
nie do pu ścić do zmia ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 08 lip ca 2005 ro ku uchwa lo nej przez
Sejm Rze czy po spo li tej.

Pre zes ROD „Ko le jarz”
/-/ Ja ni na No wak

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Ber nard Kie rul

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Gra ży na Zuś ka

Ko le gium Pre ze sów ROD re jo nu Ko ni na

Sza now ny Pan Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Uczest ni cy po sie dze nia Ko le gium Pre ze sów Ro dzin -

nych Ogro dów Dział ko wych z Re jo nu Ko ni na ze bra ni 
w dniu 11 kwiet nia 2012 ro ku re pre zen tu ją cy kil ka ty się -
cy dział kow ców Ko ni na i oko lic wy ra ża ją swo je za nie po -
ko je nie i znie cier pli wie nie bra kiem re ak cji ze stro ny władz
pań stwo wych na List otwar ty uczest ni ków IX Kra jo we -
go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z dnia 16 grud nia 2011 ro ku.

Zgro ma dze ni na IX Zjeź dzie PZD De le ga ci w tro sce 
o dział kow ców i ogrod nic two dział ko we w Pol sce zwró -

ci li się do władz pań stwo wych o po moc w obro nie dział -
kow ców, ich praw na by tych oraz w obro nie do brze funk -
cjo nu ją cej usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra spraw dzi ła się w ży ciu 
i praw nie za bez pie cza in te re sy dział kow ców pol skich 
i ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Szcze gól nie na sze za nie po ko je nie bu dzą in for ma cje, że
w Mi ni ster stwie Trans por tu i Bu dow nic twa jest przy go -
to wy wa na no wa usta wa o ogrod nic twie dział ko wym, któ -
ra bu rzy do tych cza so we roz wią za nia praw ne i za bie ra
przy wi le je i pra wa dział kow ców za gwa ran to wa ne w usta -
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wie z 8 lip ca 2005 r. Dział kow cy ko niń scy opo wia da ją się
zde cy do wa nie za dal szym funk cjo no wa niem tej do brej
usta wy, któ ra spraw dzi ła się w prak ty ce.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Uczest ni cy po sie dze nia Ko le gium Pre ze sów ROD

zwra ca ją się do Pa na Pre mie ra o wspar cie na szych dzia łań
oraz ja sne i sta now cze okre śle nie sta no wi ska w spra wie
dal sze go funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go i po -
zo sta wie nie do tych cza so wych roz wią zań praw nych do ty -
czą cych funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku 
w imie niu uczest ni ków po sie dze nia

Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre ze sów ROD 
/-/ Mi ro sław Bart ko wiakKo nin, 11 kwiet nia 2012 r.

Mie czy sław Bo ho nos ze Świe bo dzi na

Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP 

Pa nie Pre mie rze za uwa żam że za pań skich rzą dów kraj
zmie nia się w sto sun ku do lat ubie głych.

W na szym spo łe czeń stwie jest ta ka gru pa oby wa te li któ -
ra nie ba cząc na wszel kie trud no ści eko no micz ne i po li -
tycz ne ro bi wiel ką pra cę dla in te gra cji spo łe czeń stwa, a
są ni mi dział kow cy.

Są to lu dzie któ rzy po cięż kiej pra cy za zna ją spo ko ju w
upra wie swych dzia łek na bie ra ją sił i ak tyw no ści do dal -
szej pra cy lub od po czy wa ją na do cze ka nej eme ry tu rze. 
W ogro dach spo ty ka ją się ro dzi ny z dzieć mi z kil ku po ko -
leń co świad czy o pro ro dzin nym dzia ła niu ogro dów w
obec nym kształ cie, (brak ta kie go pro gra mu w Pol sce na

dzień dzi siej szy).
Ogro dy w Pol sce dzia ła ją od po nad 100 lat i prze szły

wie le trans for ma cji ustro jo wych wy pra co wu jąc usta wę 
z dnia 8 lip ca 2005 r., któ ra to dział kow com w zu peł no ści
od po wia da.

Zwra cam się w swo im imie niu jak i 295 dział kow ców 
i ich ro dzin z ROD „Jed ność” w Świe bo dzi nie nie maj -
struj cie przy czymś co jest do bre dla oko ło mi lio na oby -
wa te li Rzecz po spo li tej Pol ski.

Obec na usta wa w zu peł no ści za pew nia pra wi dło we funk -
cjo no wa nie ogro dów, a Pol ski Zwią zek Dział kow ców dba
aby w/w usta wa wła ści we funk cjo no wa ła w na szym kra ju.

Z po wa ża niem

dział ko wicz ROD „Jed ność” w Świe bo dzi nie 
/-/ Mie czy sław Bo ho nos 

Świe bo dzin, 27 mar ca 2012 r.

Bo gu sław Dą brow ski z Gdy ni

Sza now ny Pan
Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
W „Ra tu szu” nr 1045 In for ma to rze Ra dy i Pre zy den ta

Mia sta Gdy nia z dnia 30 mar ca 2012 ro ku za miesz czo no
in for ma cję o od by tym w dniach 22-23 mar ca br. w Ko -
pen ha dze Eu ro pej skim Szczy cie Re gio nów i Miast 
z udzia łem Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Eu ro pej skiej Jo se
Ma nu ela Bar ro so i Prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu ro -
pej skie go Mar ti na Schult za.

W tej in for ma cji za war to ta kie oto stwier dze nia:
„Uczest ni cy Eu ro pej skie go Szczy tu Re gio nów i Miast

dys ku to wa li nad moż li wo ścia mi i kie run ka mi zrów no wa -
żo ne go roz wo ju miast, któ ry uwzględ niał by dba łość 
o prze strzeń miej ską, ale tak że po trze by miesz kań ców 
– sty mu lu jąc ich kre atyw ność i roz wi ja jąc ta len ty. Zgod -
nie z de kla ra cją, pod pi sa ną na za koń cze nie spo tka nia, wła -
dze lo kal ne i re gio nal ne po win ny dą żyć do stwo rze nia
miast eko lo gicz nych, w któ rych za go spo da ro wa nie prze -
strzen ne gwa ran tu je za cho wa nie i pro mo wa nie dzie dzic -
twa przy rod ni cze go, kul tu ro we go oraz ar chi tek to nicz-
ne go. Mia sta po win ny in we sto wać w ka pi tał ludz ki, roz -



151

wi jać no we tech no lo gie, sprzy jać kre atyw no ści swo ich
miesz kań ców, a wszyst ko po to, by za gwa ran to wać har -
mo nij ny roz wój i po pra wę wa run ków ży cia.”

Przy to czy łem te stwier dze nia, bo mó wi się w nich nie -
zwy kle du żo o po trze bach miesz kań ców, a prze cież nie
za prze czy Pan, że dział kow cy są przede wszyst kim miesz -
kań ca mi na szych miast i gmin. I je że li wie dzą to uczest -
ni cy te go szczy tu, to dla cze go ta „oczy wi sta oczy wi stość”
nie do tar ła jesz cze do świa do mo ści i umy słów przed sta wi -
cie li wła dzy pu blicz nej, szcze bla cen tral ne go.

Dla cze go wciąż i wciąż chce cie pań stwo uszczę śli wiać
nas dział kow ców na si łę i do te go wbrew na szej wo li?

Dla cze go w ta jem ni cy, w za ci szu swych ga bi ne tów
przy go to wu je cie zmia ny nas do ty ka ją ce bez za się ga nia
opi nii na sze go ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców
Kra jo wej Ra dy PZD?

Dla cze go za po mi na cie, że to my dział kow cy do bro wol -
nie zrze sze ni w na szym na ro do wym Związ ku na co dzień

re ali zu je my za sa dy spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, o któ -
rym tak czę sto Pan Pre mier mó wi?

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Od 22 wrze śnia 2011 ro ku, dnia za koń cze nia II Kon gre -

su Polskiego Związku Działkowców człon ko wie Związ ku
i ich sta tu to we or ga ny kie ru ją do Pa na set ki li stów zwra -
ca jąc się w nich z proś bą i ape lem o wspie ra nie na szych
dzia łań ce lem za cho wa nia Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku w nie zmie nio nym
kształ cie.

Dział kow cy, peł no praw ni Oby wa te le RP pi szą, a Pan
Pre mier mil czy!

Czy tak go dzi się czy nić?
Ja, je den z mi lio na 250 ty się cy człon ków Pol skie go

Związ ku Dział kow ców w dniu 11 lu te go 2012 ro ku skie -
ro wa łem tak że do Pa na swój oso bi sty List Otwar ty do po -
li ty ków RP, na któ ry tak że nie do cze ka łem się od po wie dzi.

Prze sy ła jąc dział ko we po zdro wie nie po zo sta ję 
z wy ra za mi po wa ża nia

/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Gdy nia, 30 mar ca 2012 r.

Ste fan Cho cho ło wicz z Brze gu
Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Je stem człon kiem Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

– użyt ku je dział kę od 32 lat Od ro ku 2001 peł nię funk cję
Pre ze sa Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Brzeg” w Brze gu, któ ry li czy 2481 dzia łek. Nasz Ro dzin -
ny Ogród Dział ko wy skła da się z 20 sek to rów – te re nów
znaj du ją cych się na te re nie mia sta Brzeg jak rów nież na
obrze żach mia sta. Ogro dy za ło żo ne zo sta ły na te re nach
prze ka za nych przez wła dze sa mo rzą do we i by ły to te re ny
po wy sy pi skach od pa dów ko mu nal nych, na te re nie grun -
tów iry ga cyj nych po by łej cu krow ni.

Ol brzy mim na kła dem pra cy wło żo nej w za go spo da ro -
wa nie otrzy ma nych te re nów – na kła dem środ ków fi nan so -
wych dział kow ców oraz Za kła dów pra cy po wsta ły te re ny
ogro dów dział ko wych sta no wią ce oa zy zie le ni na te re nie
mia sta.

Dział ki w okre sie lat ubie głych za wsze sta no wi ły te re -
ny po moc ne dla lu dzi pra cy, wspo ma ga jąc ich do cho dy
do mo we w for mie uzy ska nych owo ców, ja rzyn, a przede

wszyst kim sta no wi ły te ren od po czyn ku, re lak su dla ca -
łych ro dzin dział kow ców.

W ro ku 1981 dzię ki Usta wie o Pra cow ni czych Ogro -
dach Dział ko wych po wstał Pol ski Zwią zek Dział kow ców,
któ ry po dzień dzi siej szy ja ko or ga ni za cja związ ko wa
czyn nie po ma ga i ste ru je roz wo jem na szych Ogro dów. 
W okre sie prze mian ustro jo wych za cho dzą cych w Pol sce
oka zu je się, że na sze dział ki – te re ny, na któ rych są urzą -
dzo ne – są so lą w oku lu dzi, żąd nych te re nów, żąd nych
wła dzy na rze szą dział kow ców. Lu dzie ci dą żą do li kwi -
da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w ce lu prze ję cia
już za go spo da ro wa nych te re nów. Za mia rem ich jest li kwi -
da cja Ogro dów bez po trze by po no sze nia kosz tów zwią -
za nych z na leż ną re kom pen sa tą za urzą dze nia, za na sa-
dze nia dla użyt ku ją cych dział ki dział kow ców

Pa nie Pre mie rze,
Po przed ni Mi ni ster In fra struk tu ry Pan Ce za ry Gra bar -

czyk przy po mo cy gru py Po słów z Pra wa i Spra wie dli wo -

Mój ni niej szy list naj szyb szą i naj pew niej szą w dzi siej szych cza sach dro gą elek tro nicz ną prze sy łam tak że do:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą cej 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.
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ści jak rów nież gru py lu dzi bę dą cych w mi nio nym okre -
sie człon ka mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a któ rych
usu nię to z sze re gów Związ ku z po wo du ła ma nia prze pi -
sów obo wią zu ją cych w Pol skim Związ ku Dział kow ców 
i bar dzo za po bie gli wych o wła sne ko rzy ści ma te rial ne.
Gru pa tych wła śnie lu dzi two rzy tzw. Sto wa rzy sze nia i dą -
ży do prze ję cia już do brze zor ga ni zo wa nych te re nów
Ogro dów dział ko wych.

No wy de sy gno wa ny przez Pa na Pre mie ra Mi ni ster
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej Pan Sła -
wo mir No wak na dal ko rzy sta jąc z po rad tej sa mej gru py
po li ty ków i lu dzi chęt nych na ko rzy ści ma te rial ne pro wa -
dzi pra ce usta wo daw cze w spra wie li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, li kwi da cji przy wi le jów uzy ska -
nych przez dział kow ców na pod sta wie Usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z ro ku 2005. W pra cach
pro wa dzo nych przez Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu dow nic -
twa i Go spo dar ki Mor skiej nie bio rą udzia łu dział kow cy
człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

My dział kow cy chce my być trak to wa ni po waż nie, ja ko
or ga ni za cja związ ko wa re pre zen tu ją ca po nad je den mi -
lion Pol skich ro dzin, któ re trak tu ją swo je użyt ko wa ne
dział ki ja ko oa zy zie le ni i miej sce wy po czyn ku dla ca łych
ro dzin skła da ją cych się z kil ku po ko leń.

Pro si my więc o to by przy two rze niu no wych Ustaw 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych bra li udział na si
przed sta wi cie le Związ ku PZD, win ni być za pro sze ni do

wzię cia udzia łu w pra cach usta wo daw czych na te mat
dzia łek. 

Pro si my o zo bo wią za nie Mi ni stra Trans por tu, Bu dow -
nic twa i Go spo dar ki Mor skiej Pa na Sła wo mi ra No wa ka
do po wo ła nia wszyst kich stron za in te re so wa nych w wy -
pra co wa nie Ustaw ko rzyst nych dla ru chu dział ko we go. 

Uchwa lo na i przy ję ta przez Sejm po przed niej ka den cji
Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z ro ku 2005
jest Usta wą bar dzo do brą – za bez pie cza in te re sy spo łecz -
ne zwią za ne z roz wo jem go spo dar czym Pol ski i ogro dów
dział ko wych. Gwa ran tu je bez piecz ną li kwi da cję Ogro du
bez wy rzą dza nia krzyw dy dla dział kow ców, lu dzi, któ rzy
wło ży li wie le tru du i środ ków fi nan so wych w utrzy ma nie
swo ich wy ma rzo nych dzia łek i ona po win na być wy kład -
nią do pro wa dzo nych prac usta wo daw czych.

Pa nie Pre mie rze,
Chcia łem po in for mo wać że już przed pierw szą woj ną

świa to wą gru pa le ka rzy w Gru dzią dzu za ło ży ła te re ny
Ogro du pod na zwą „ Sło necz ne Ogro dy „Utwo rzo no tam
dział ki dla lu dzi bied nych, któ rych nie stać by ło na le cze -
nie, wy jaz dy do tzw. Wód”. Ogród ten speł niał swo je prze -
zna cze nie. Gru pa tych le ka rzy to by li lu dzie mą drzy i
my ślą cy o spo łe czeń stwie. W obec nym cza sie my dział -
kow cy czę sto za sta na wia my się czy te raz nie ma lu dzi mą -
drych, my ślą cych o spo łe czeń stwie?

Z po wa ża niem

/-/ Ste fan Cho cho ło wicz
Brzeg, 10 kwiet nia 2012 r.

Sta ni sław Go łąb ze Szcze ci na

Do Pa na Do nal da Tu ska 
Pre mie ra Rzą du RP

Kie dy by łem dziec kiem to mnie oj ciec uczył że by na
py ta nia od po wia dać szcze rze. Tą za sa dę wy zna je do dziś,
tak wy cho wu je swo je dzie ci.

Te raz jed nak ta kie cza sy, że do bre za sa dy wy cho wa nia
stra ci ły na zna cze niu. Lu dzie się lek ce wa żą. Przed wy bo -
ra mi wszy scy obie cu ją du żo, a po wy bo rach każ dy dba 
o swo je. Tyl ko wspól ne do bro stra ci ło na war to ści, źle wy -
cho wu je my mło dzież. Bez i de owo, tam gdzie pie niądz tam
jest praw da.

Co da lej bę dzie, co z na szy mi ogro da mi w któ re wło ży -
li śmy ty le pra cy i pie nię dzy, a są one nam po trzeb ne. Tyl -

ko bo li cza sem, że w ogro dzie po ja wia ją się bez dom ni,
zaj mu ją na sze al ta ny, pod kra da ją, co się uda i na nich nie
ma dys cy pli ny. Te go kie dyś nie by ło, a wła dza jest bez -
rad na.

Ma my do bre prze pi sy, ale nie wszy scy je do ce nia ją. Mu -
si my so bie ra dzić, ale je że li wo kół ogro dów po wsta je wie -
le róż nych wie ści to tyl ko pod sy ca to co jest nie do bre.

Pa nie Pre mie rze py ta my, ko mu tak na tym za le ży że by
wo jo wać z ogro da mi. Bo imy się, że ogro dy mo gą po le -
cieć tak jak kie dyś PGR-y i nikt te go już nie na pra wi.
Trak tu je cie nas po waż nie i licz cie się z na mi.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Sta ni sław Go łąbSzcze cin, 29 mar ca 2012 r.
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Je stem dział kow cem i zwra cam się do Pa na z proś bą 
o po moc w imie niu swo im i mo ich pra wie 2000 są sia dów
zza mie dzy. Zda ję so bie spra wę, że sy tu acja na sze go kra -
ju jest trud na tak jak wie lu kra jów i ma Pan na gło wie
więk sze pro ble my, ale…

Praw dą jest, że sy tu acja wy ma ga po świę ceń, że wy ma -
ga wzmo żo nej pra cy i trze ba wziąć się do ro bo ty… i do -
brze, bo wła śnie dział kow cy są ta ki mi ludź mi. My nie
bo imy się cięż kiej pra cy. Po świę ca my swój wol ny czas 
i si ły to two rze nia do bra. Do bra dla nas sa mych i oto cze -
nia, a oto cze nie to nasz kraj...

Z dru giej stro ny każ dy roz sąd ny pra co daw ca wie, że do -
bry pra cow nik to wy po czę ty pra cow nik, więc trze ba mu
tan wy po czy nek umoż li wić, a my wy po czy wa my pra cu -
jąc w ogro dzie. Week end, urlop spę dza my ry jąc w zie mi
nie po to że by za ro bić tyl ko od po cząć i wró cić do na szych
miejsc pra cy i wła śnie „dźwi gać” nasz kraj tak jak Pan.

Pro szę więc jesz cze raz o Pa na głos po par cia w spra wie
po zo sta wie nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku w nie zmie nio nej for mie,
któ ra nam dział kow com w zu peł no ści od po wia da. Bo
dział ko wiec to nie rol nik, nie ży je z upra wy zie mi on ją
upra wia że by mieć chęć do ży cia.

Z po wa ża niem

Dział ko wiec z ROD ,,1000-le cia” ze Świe bo dzi na

Dział ko wiec z ROD „1000-le cia” w Świe bo dzi nie

Pan
Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP

Świe bo dzin, 9 mar ca 2012 r.

Adam Gry gor ze wicz ze Szcze ci na

Pan 
Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP

Sza now ny Pa nią Pre mie rze,
Zwra cam się do Pa na ja ko czło nek Pol skie go Związ ku

Dział kow ców i wie lo let ni dział ko wiec. Je stem prze ko na -
ny, że wpro wa dze nie zmian w ar ty ku łach Usta wy za kwe -
stio no wa nych przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof.
Le cha Gar doc kie go przy nio sło by, szko dę wszyst kim. Po -
krzyw dze ni by li by dział kow cy sta no wią cy naj słab szą gru -
pę spo łecz ną, stra ci ły by śro do wi ska, w któ rych ogro dy
funk cjo nu ją i zo sta ły by za prze pasz czo ne za sa dy sa mo -
rząd no ści, któ re w Pol skim Związ ku Dział kow ców wy -
pra co wa li śmy i sto su je my. Zwra cam się do Pa na Pa nie
Pre mie rze, z proś bą o wspar cie na szych sta rań o utrzy ma -
nie usta wy o ROD w obec nym kształ cie. Kie ru jąc do Pa -
na proś bę po wo du ję się tro ską o to, aby nie prze my śla nym
po su nię ciem, po przez znie sie nie praw dział kow ców, nie

zo sta ła znisz czo na pra ca wie lu po ko leń i aby zwy kłym lu -
dziom nie ode bra no szan sy na zwy czaj ne, spo koj ne ży cie.
Li czę, że po mo że Pan w roz wią za niu trud nej sy tu acji
dział kow ców i ich go ści i sta nie po na szej stro nie, po stro -
nie ogro dów i Związ ku. Związ ku któ ry jest naj więk szą
po za rzą do wą or ga ni za cją, utrzy mu ją cą się z wła snych
środ ków, nie wy cią ga ją cą rę ki o pie nią dze z bu dże tu. Wie -
rzę, że po dej mie Pan mą drą de cy zję, któ ra da tym lu dziom
na dzie ję na moż li wość ochro ny ich praw. Nie zga dzam się
na eks pe ry men ty praw ne z usta wa mi, któ re pod rzą da mi
Kon sty tu cji naj pierw są z nią zgod ne, a poi kil ku la tach
już nie. Z przy kro ścią kon sta tu ję, że przez ta kie dzia ła nia,
Plat for ma Oby wa tel ska, któ rej Pan jest człon kiem i re pre -
zen tan tem, tra ci swój ka pi tał po li tycz ny i sym pa tie wśród
dział kow ców. Te go wszyst kie go nie moż na lek ce wa żyć.

Li cząc na peł ne zro zu mie nie pro ble mu 
z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Adam Gry go rze wiczSzcze cin, 22 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Zwra cam się do Pa na o za nie cha nie dzia łań w dą że niu

do li kwi da cji PZD i utrzy ma niu Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych wg obec nie obo wią zu ją cej Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 08 lip ca 2005 r.
Więk szość ogro dów ist nie je od 30 lat, ale hi sto ria ogro -
dów dział ko wych w Pol sce się ga po nad 110 lat. Wło żo ne
zo sta ło du żo pra cy i wy sił ku, aby nie użyt ki za go spo da ro -
wać i do pro wa dzić dział ki do ich pięk ne go za go spo da ro -
wa nia. Po dob nie jest z mo ją dział ką, któ rą wraz z ro dzi ną
użyt ku ję już od 30 lat. Dział ka jest jed ną z form re kre acji
i wy po czyn ku dla mnie i mo jej ro dzi ny. Po nie śli śmy du -
że na kła dy fi nan so we na urzą dze nie dział ki, aby za miast

chwa stów i dzi kie go wy sy pi ska by ło miej sce do wy po -
czyn ku, ale też do rob ku ży cio we go. Ja ko eme ry ta nie jest
mnie stać na wy jaz dy na wcza sy.

Dział ka to dla mo jej ro dzi ny oa za spo ko ju i wy po czyn -
ku, to źró dło si ły i ży cia. Bar dzo ser decz nie pro szę o po -
moc w utrzy ma niu na szych praw na by tych, aby zmia na 
w Usta wie o ROD nie po zba wi ła mnie i mo jej ro dzi ny
miej sca w któ rym od po czy wa my.

Ufam, że Pan Pre mier nie ze chce skrzyw dzić mnie, mo -
jej ro dzi ny i in nych dział kow ców w Pol sce.

Z na dzie ją na po zo sta wie nie na szych praw na by tych
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, użyt kow ni -
ków dzia łek w ROD w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Ja cek Siu ber

Ja cek Siu ber ze Szcze ci na

Pre mier RP 
Do nald Tusk

Szcze cin, 26 mar ca 2012 r.

Ma rian Paw łow ski ze Szcze ci na
Pan Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP

W imie niu i z upo waż nie nia 2 800 dział kow ców z No -
wej So li zwra cam się do Pa na Pre mie ra z proś bą o prze -
rwa nie dzia łań ma ją cych na ce lu li kwi da cję ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Ja ko dłu go let ni dział ko wiec od pew ne go cza su z nie po -
ko jem ob ser wu ję oba wy i po czu cie sta nu za gro że ni a
wśród dział kow ców na sze go re jo nu. Li kwi da cja Usta wy
o ROD z 2005 ro ku jest ni czym in nym jak za ma chem na
na sze do bro ja kim są upra wia ne przez nas dział ki. Nad -
mie niam, że wspo mnia na Usta wa do brze słu ży dział kow -
com i nie chce my żad nych zmian.

Dział ki to nie tyl ko płu ca miast, ale rów nież do sko na ły
me cha nizm po mo cy so cjal nej i miej sce ak tyw ne go od po -
czyn ku, któ re go nie mo że nam za pew nić Pań stwo czy
Rząd na cze le któ re go Pan stoi. Za te nędz ne eme ry tu ry
ani nie wy ży je my, ani nie od pocz nie my. Mam na dzie ję 
i li czę na opa mię ta nie i prze rwa nie drę cze nia po nad mi lio -
no wej rze szy dział kow ców.

Jed no cze śnie pra gnę Pa nu Pre mie ro wi przy po mnieć, że
wiecz nie nie bę dzie Pan Pre mie rem i przyj dzie czas, że
trze ba bę dzie spoj rzeć w oczy skrzyw dzo nym, sta rym
dział kow com.

Z po wa ża niem 

Użyt kow nik dział ki w ROD „Je dyn ka”
/-/ Sta ni sław Trzisz ka

Sta ni sław Trzisz ka z No wej So li

Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP

No wa Sól, 19 mar ca 2012 r.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Nie je stem człon kiem PZD ale od Wie lu lat ko rzy stam

z go ścin no ści przy ja ciół dział kow ców. Wiem na przy kła -

dzie przy ja ciół ja kie ko rzy ści i sa tys fak cję da je im po sia -
da nie dział ki. Wiem też jak przy jem nie czę sto po ma ga jąc
w drob nych pra cach za rów no ja, ja ki i mo ja ro dzi na spę -



155

dza my czas ko rzy sta jąc z ło na na tu ry. Wiem też ile pra cy
i wy sił ku kosz to wa ło mo ich przy ja ciół dział kow ców za ło -
że nie i or ga ni za cja ogro du. Spo ty ka jąc się na dział ce 
u przy ja ciół pa mię tam z opo wia dań w ja kich oko licz no -
ściach i z ja kim tru dem dzia ła li na rzecz po wsta nia PZD 
i zrze szo nych w nim ogro dów. Ko lej ne la ta to udo sko na -
la nie i za bez pie cza nie wspól nych in te re sów dział kow ców.
Rów nież mo ich i mo jej ro dzi ny gdyż ko rzy sta jąc z go -
ścin no ści wy po czy wa my na dział kach. Uchwa lo na usta wa
w ro ku 1981 i na stęp nie jej prze kształ ce nie w ro ku 2005
w usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych stwo rzy ło
peł ne za bez pie cze nie ogro dów i dzia łek ich użyt kow ni -
kom i nam go ściom.

Ro zu miem na szych przy ja ciół, z ja ki mi oba wa mi pa trzą
w przy szłość, kie dy prze ciw ni cy pró bu ją uszczę śli wić ich.
Cel ma ją ja sny i in ny, roz bi cie Związ ku i li kwi da cja ogro -
dów. Z wiel kim za in te re so wa niem i po wa gą śle dzę obro -
nę te go co po sia da ją oraz Związ ku do któ re go na le żą.
Je stem tym po ru szo ny kie dy wkra da się tu cwa niac two i
po li ty kier stwo. Nie zro zu mia łym jest dla mnie rów nież

fakt re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym przez Pa nów Sta ni sła wa Pię tę i An drze ja De rę,
któ rych sto su nek do idei ogrod nic twa dział ko we go jak 
i sa mych dział kow ców jest ne ga tyw ny i wręcz wro gi. 
W spra wie, w któ rej obiek ty wizm i rze tel ność są ab so lut -
nie nie zbęd ne, wy bój padł na oso by jaw nie nie chęt ne wo -
bec dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Li czę, że po mo że Pan w roz wią za niu trud nej sy tu acji
dział kow ców i ich go ści i sta nie po na szej stro nie, po stro -
nie ogro dów i Związ ku. Związ ku, któ ry jest naj więk szą
po za rzą do wą or ga ni za cją, utrzy mu ją cą się z wła snych
środ ków, nie wy cią ga ją cą rę ki o pie nią dze z bu dże tu, wie -
rzę, że po dej mie Pan mą drą de cy zję, któ ra da tym lu dziom
na dzie ję na moż li wość ochro ny ich praw. Nie zga dzam się
na eks pe ry men ty praw ne z usta wa mi, któ re pod rzą da mi
Kon sty tu cji naj pierw są z nią zgod ne, a po kil ku la tach już
nie. Z przy kro ścią kon sta tu ję, że przez ta kie dzia ła nia,
Plat for ma Oby wa tel ska, któ rej Pan jest człon kiem i re pre -
zen tan tem, tra ci swój ka pi tał po li tycz ny i sym pa tie wśród
dział kow ców. Te go wszyst kie go nie moż na lek ce wa żyć.

Li cząc na peł ne zro zu mie nie pro ble mu 
z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Ma rian Paw łow ski

Szcze cin, 19 mar ca 2012 r.

– List o tej sa mej tre ści prze sła li: Piotr Sza rek, Zbi gniew Ku łow ski, Bo gu sław Szy mo niak ze Szcze ci na

Jan Gwóźdź z Su le cho wa

Pre zes
Ra dy Mi ni strów RP
Donald Tusk

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Je stem od pra wie 30 lat człon kiem Pol skie go Związ ku

Dział kow ców i użyt ku ję przy dzie lo ną mi dział kę na grun -
cie, któ ry mu sia łem wraz z ro dzi ną do pro wa dzić do sta -
nu uży wal no ści od chwasz cza jąc go z perzu, róż nych
chwa stów i wzbo ga cić na wo zem na tu ral nym. Po wie lu
ty go dniach cięż kiej mo zol nej pra cy mo gli śmy wraz z żo -
ną i dzieć mi być dum ni, że ma my ka wa łek przy go to wa -
nej wła sny mi rę ka mi zie mi, ma my gdzie upra wiać
wa rzy wa i in ne ro śli ny i mo że my wraz ra zem spę dzać
wol ne chwi le.

Pra cu jąc i wy po czy wa jąc na dział ce, in we stu jąc w na sa -
dze nia krze wów ozdob nych i w ele men ty ma łej ar chi tek -
tu ry czu łem się bez piecz ny, gdyż funk cjo no wa nie
ist nie ją ce go pra wa w PZD, a szcze gól nie od 7 lat ist nie nie
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku utwier dza ło mnie o tym, że w na szym
pań stwie kie ro wa nym przez ko ali cję z udzia łem Plat for my

Oby wa tel skiej pod Pa na kie row nic twem, obo wią zu ją ca
na sza usta wa gwa ran tu je mi to bez pie czeń stwo.

Ostat nie jed nak la ta ata ków roż nych dzia ła czy po li tycz -
nych i nie któ rych or ga nów pań stwo wych na nasz zwią -
zek, a tym sa mym na ogro dy dział ko we do wo dzą, że za
wszel ką ce nę chce się po zba wić nas upraw nień wy ni ka ją -
cych z Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Do wo dem te go jest wy stą pie nie I Pre ze sa Sądu Naj-
wyższego do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie
nie zgod no ści Usta wy ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku 
z Kon sty tu cją RP.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Chce my spo koj nie go spo da ro wać na na szej dział ce,

chce my mieć ochro nę praw ną w po sta ci spraw dzo nej, do -
brze do tych czas funk cjo nu ją cej Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Dla te go też, zwra cam się do Pa na Pre mie ra i Po słów
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Plat for my Oby wa tel skiej o po moc w spra wie wy co fa nia
wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz za koń cze nie
dal szych prób pod wa ża nia za sad no ści ist nie nia wspo -

mnia nej usta wy.
Li czę na Pa na zro zu mie nie i pod ję cie kro ków sa tys fak -

cjo nu ją cych nas dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku 

dział ko wiec
Jan GwóźdźSu le chów, 23 mar ca 2012 r.

Ma ria Klim ków z Wał brzy cha

Pre mier Rzą du RP 
Pan Do nald Tusk

Od prze szło 30 lat je stem człon kiem Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców i użyt ku ję dział kę w jed nym z ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w Wał brzy chu. Tyl ko przez
10 lat by ło mi da ne użyt ko wać i in we sto wać w dział kę 
w spo ko ju i na dziei, że z bra ku sił na sta rość bę dą ją mia -
ły mo je dzie ci.

Od prze szło 20 lat ten urok i ko rzy ści z dział ki są za kłó -
ca ne ze stro ny al bo po li ty ków po wią za nych z biz ne sem,
ko mer cją, któ ra usil nie po szu ku je grun tów na re ali zo wa -
nie ko mer cyj nych in we sty cji, al bo ze stro ny or ga nów wła -
dzy pań stwo wej w rze ko mej tro sce o kon sty tu cyj ność
prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

W mo jej oce nie, ja ko dział kow ca i oby wa te la ży wot nie
in te re su ją ce go się wszyst ki mi ru cha mi wo bec Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w tym wo bec grun tów bę dą cych
w użyt ko wa niu wie czy stym Związ ku, wła dza pań stwo wa
wal czy z dział kow ca mi, wal czy z na szym Związ kiem, 
a w ostat nim cza sie wal ka ta jest na zwę wprost, prze ja -
wem wła dzy ab so lut nej. Ta kiej wła dzy spo łe czeń stwo pol -
skie jesz cze nie wy bra ło. Dla te go nie do za ak cep to wa nia
jest fakt, że pod le głe Pa nu Pre mie ro wi Mi ni ster stwo
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej w po -
śpie chu re ali zu je rzą do wą ini cja ty wę usta wo daw czą w po -
sta ci pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych i nie
kon sul tu je te go pro jek tu z Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców, bę dą cym usta wo wym re pre zen tan tem na szych in te -
re sów i praw.

Pa nie Pre mie rze,
Mam pra wo za py tać jak to jest z ty mi obiet ni ca mi

przed sta wi cie li Rzą du i Sej mu RP, w tym w więk szo ści z
pań skiej opcji po li tycz nej, skła da ny mi dla 4000 dział kow -
ców pod czas II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, któ ry ob ra do wał w dniu 22 wrze śnia 2011 r., że bez
udzia łu Związ ku nie bę dą pro wa dzo ne żad ne pra ce w za -

kre sie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce? Po dob ne
obiet ni ce skła da ne by ły pod czas IX Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD, któ ry ob ra do wał w dniach 16-17 grud nia
2011 roku.

Od kil ku mie się cy do ma ga my się re ali za cji tych obiet -
nic, kie ru je my do władz ty sią ce li stów, ape li o za ję cie sta -
no wi ska co do przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych. A wła dza nie od po wia da nam, mil czy ni czym
głaz, ale nie próż nu je, gdyż pra cu je nad pro jek tem usta wy
w na szej spra wie bez nas.

Za miast Pol skie go Związ ku Dział kow ców do kon sul ta -
cji nad tym pro jek tem Mi ni ster stwo za pro si ło sto wa rzy -
sze nia dział ko we. Sto wa rzy sze nia te, to oso by, któ re
ra żą co ła mią pra wo związ ko we i nie tyl ko np. pra wo bu -
dow la ne po przez wy bu do wa nie na dział kach nie mal do -
mów miesz ka ją na dział kach. Nie któ rzy spo śród tych
sto wa rzy szeń zo sta li wy da le ni ze Związ ku. I ta cy „kon -
sul tan ci”, jak się oka zu je, są au to ry te tem dla stro ny rzą do -
wej. Tak wła dza „re ali zu je” skła da ne nam obiet ni ce.

Pa nie Pre mie rze,
Jest nas po nad 1 200 000 ro dzin dział kow ców w na szym

kra ju. Czy go dzi się nas lek ce wa żyć i okła my wać? Czy
nie za słu ży li śmy na dia log z na mi, bo chce my użyt ko wać
dział ki na do tych cza so wych pra wach za gwa ran to wa nych
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i trwać 
w jed no ści pod na zwą Pol ski Zwią zek Dział kow ców?

Czy to, co nam do brze słu ży mu si być nam ode bra ne?
Mo że Pan Pre mier nam na to py ta nie od po wie dzieć? Czy
ma my się spo dzie wać od po wie dzi na tzw. „nie” w po sta -
ci uchwa lo nej no wej usta wy któ ra ma wy prze dzić Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny aby nie mu siał już zaj mo wać się
za skar żo ną przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go usta wą 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych?

/-/ 

Wał brzych, 31 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Uprzej mie pro szę Pa na o zwró ce nie uwa gi na pro ble my

licz nej gru py dział kow ców zrze szo nych w PZD.
Mam na dzie ję, że z ra cji swo je go urzę du przy czy ni się

Pan do pod nie sie nia pra wo rząd no ści w na szym pań stwie
i nie zlek ce wa ży pro ble mów dział kow ców.

Ja ko zwy kły czło nek Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych „Za mec ko” w Świe bo dzi nie zwra cam się do Pa na
Pre mie ra z proś bą o po moc w imie niu swo im i wie lu są -
sia dów zza mie dzy o obro nę na szej wła sno ści wy pra co wa -
nej prze ze mnie i mo ich ro dzi ców oraz In nych dział -
kow ców.

Pa nie Pre mie rze,
Uprzej mie pro szę jesz cze raz o opie kę nad ty sią ca mi ta -

kich jak ja, zwy kłych oby wa te li jesz cze wie rzą cych w ist -
nie nie Pań stwa Pra wa chro nią ce go tak że tych, któ rzy chcą
się cie szyć oa za mi zie le ni po dniach pra cy za wo do wej,
wie rząc w Pa na ludz kie po czu cie spra wie dli wo ści i o głos
po par cia w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 roku w nie zmie nio nej for mie,
któ ra nam dział kow com w zu peł no ści od po wia da. Bo
dział ko wiec to nie rol nik, nie ży je z upra wy zie mi on ją
upra wia, że by mieć chęć do ży cia.

Dział ko wiec ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie

/-/ An drzej Szu dra

An drzej Szu dra ze Świe bo dzi na

Pan
Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP

Świe bo dzin, 28 mar ca 2012 r.

Ro man Wa nat ko z Zie lo nej Gó ry

Pan Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP

Pa nie Pre mie rze za uwa żam, że za Pań skich Rzą dów kraj
zmie nia się w sto sun ku do lat ubie głych. W na szym spo -
łe czeń stwie jest ta ka gru pa oby wa te li, któ ra nie ba cząc na
wszel kie trud no ści eko no micz ne i po li tycz ne ro bi wiel ką
pra cę dla in te gra cji spo łe czeń stwa, a są ni mi Dział kow cy.
Są to lu dzie, któ rzy po cięż kiej pra cy za zna ją spo ko ju 
w upra wie swo ich dzia łek, na bie ra ją sił i ak tyw no ści do
dal szej pra cy lub od po czy wa ją na do cze ka nej eme ry tu rze.
W ogro dach spo ty ka ją się ro dzi ny z dzieć mi z kil ku po ko -
leń, co świad czy o pro ro dzin nym dzia ła niu ogro dów 
w obec nym kształ cie (brak ta kie go pro gra mu w Pol sce na

dzień dzi siej szy).
Ogro dy w Pol sce dzia ła ją od po nad 100 lat i prze szły

wie le trans for ma cji ustro jo wych. Wy pra co wu jąc usta wę
z dnia 8 lip ca 2005 r., któ ra to Dział kow com w zu peł no -
ści od po wia da. Zwra cam się w swo im imie niu jak i ro dzin
z ROD „nie maj struj cie przy czymś co jest do bre dla oko -
ło mi lio na oby wa te li Rzecz po spo li tej Pol skiej”.

Obec na usta wa w zu peł no ści za pew nia pra wi dło we
funk cjo no wa nie ogro dów, a Pol ski Zwią zek Dział kow ców
dba, aby w/w usta wa wła ści wie funk cjo no wa ła w na szym
kra ju.

Z po wa ża niem

/-/ Ro man Wa nat koZie lo na Gó ra, 6 kwiet nia 2012 r.

Uczest ni cy spo tka nia i De le ga tur Re jo no wych OZ Ślą skie go 

Sza now ny Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
W imie niu 100 ty sięcz ne go okrę gu ślą skie go, a przede

wszyst kim ja ko oby wa te le Rze czy po spo li tej Pol skiej
zwra ca my się do Pa na Pre mie ra z ape lem i proś bą o po -
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par cie dział kow ców i ich Związ ku w obro nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, a co się z tym wią że pol -
skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Ogrod nic two dział ko we go w Pol sce ma za so bą już po -
nad 100 lat tra dy cji. Pierw sze ogro dy dział ko we zo sta ły
za kła da ne już na po cząt ku XX wie ku. Przez la ta po mi mo
cięż kich okre sów za pi sa nych na kar tach na szej hi sto rii,
ruch ogrod nic twa dział ko we go sta le się roz wi jał i chce -
my że by roz wi ja ła się na dal. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko -
we go są istot nym i waż nym ele men tem in fra struk tu ry
miast i gmin. Peł nią funk cje wy po czyn ko wo – re kre acyj -
ne, a tak że wie le funk cji so cjal nych. Bar dzo dzi wi nas
fakt, że wy pra co wa ny przez la ta do ro bek chce nam się
ode brać i za prze pa ścić. Nie ukry wa my, że to dzię ki cięż -
kiej pra cy dział kow ców te re ny, nie gdyś zde gra do wa ne
sta ły się pięk ny mi ogro da mi dział ko wy mi, a ich po ziom
stoi na wy so kim po zio mie i jest po rów ny wal ny z ogro da -

mi funk cjo nu ją cy mi w ca łej Eu ro pie.
W obec nej chwi li to czy się po stę po wa nie przed Try bu -

na tem Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar żo nej usta wy 
o ROD. Na szym zda niem pod ję te w tym za kre sie dzia ła -
nia są bez pod staw ne i go dzą w in te re sy zwy kłych oby wa -
te li RP. Pra gnie my pod kre ślić, że Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we słu żą wie lu mi lio nom pol skich ro dzin. Są dla
nas czę ścią na sze go ży cia i chce my ich za cho wa nia za -
rów no dla nas jak i dla przy szłych po ko leń. Na to miast
obec na sy tu acja oraz nie ja sna po li ty ka pań stwa wo bec
ogro dów dział ko wych two rzy stan nie pew no ści i za nie -
po ko je nia wśród spo łecz no ści dział kow ców.

Stąd na sza go rą ca proś ba do Pa na Pre mie ra o po par cie
na szych in te re sów. Ma my na dzie je, że dzię ki Pa na sta ra -
niom i po par ciu obec na sy tu acja ule gnie jak naj szyb szej
zmia nie, dzię ki cze mu mi lion pol skich ro dzin bę dzie mo -
gło na no wo w spo ko ju cie szyć się swo im ogro dem.

/-/ 23 pod pi sy dział kow ców

Dział kow cy po wia tu Kłodz kie go

LIST 
dział kow ców z po wia tu Kłodz ko, woj. Dol no ślą skie do Pre mie ra RP Pa na Do nal da Tu ska

w spra wie obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
W obro nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, na szych

ogro dów i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
dział kow cy z ca łej Pol ski kie ru ją li sty, pro te sty i ape le do
Pa na Pre mie ra, do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP, do par la -
men ta rzy stów PO. Ocze ki wa li śmy, iż oso by pu blicz ne
spra wu ją ce wła dzę w pań stwie po win ny oby wa te lom 
– w więk szo ści swo je mu elek to ra to wi, udzie lić od po wie -
dzi. Od po wie dzi na te mat nas ży wot nie in te re su ją cy, 
a mia no wi cie, czy na sze ogro dy, Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców i na sza usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych ma ją szan sę po zo sta nia w do tych cza so wym sta nie
praw nym, czy nie ma ją i dla cze go.

Ma my pra wo do ma gać się te go, po nie waż ta spra wa do -
ty czy nas – 1 200 000 ro dzin dział kow ców w Pol sce.

Brak od po wie dzi na na sze li sty jest dla nas sy gna łem,
że wo bec na szej spra wy po dej mo wa ne są nie ko rzyst ne dla
nas roz wią za nia.

Usta wę o ro dzin nych ogro dach za skar żył do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go I Pre zes Są du Naj wyż sze go. Do tej po -
ry nie ma jesz cze wer dyk tu. Z uzy ska nych in for ma cji wie -
my, że nie cze ka jąc na roz strzy gnię cie Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go, w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej przy go to wa no pro jekt no wej usta -
wy o ogro dach dział ko wych, któ ry za wie ra nie ko rzyst ne
dla nas roz wią za nia.

O pod ję tych pra cach nad tym pro jek tem Mi ni ster stwo
nie po wia do mi ło, ani nie za pro si ło do kon sul ta cji Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców – usta wo we go re pre zen tan ta
in te re sów i praw dział kow ców.

Pro jekt ten był kon sul to wa ny ze sto wa rzy sze nia mi
dział ko wy mi, któ re nie ma ją żad ne go pra wa do re pre zen -
to wa nia na szych in te re sów i praw, po nie waż te sto wa rzy -
sze nia to nie Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Sto wa rzy -
sze nia te re pre zen tu ją je dy nie par ty ku lar ne in te re sy swo -
ich człon ków, któ rzy w spo sób ra żą cy na ru szy li prze pi sy
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, prze pi sy sta -
tu tu i re gu la mi nu oraz pra wa bu dow la ne go. Dla tych
człon ków nasz Zwią zek prze szka dza, gdyż nie chce
usank cjo no wać bez pra wia ja kie go się do pu ści li na użyt ko -
wa nych dział kach. Ten stan rze czy wska zu je do bit nie, że
Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał zlek ce wa żo ny prze
pod le głe Pa nu Pre mie ro wi Mi ni ster stwo. Zlek ce wa żo no
1200 000 ro dzin – oby wa te li, a za part ne ra do współ pra -
cy w tak waż nej spra wie dla ro dzin dział kow ców za pro -
szo no sto wa rzy sze nia re pre zen tu ją ce naj czę ściej by łych
dział kow ców, któ rzy bez praw nie zaj mu ją dział ki w na -
szych ogro dach i któ rzy swo ją ak tyw ność prze ja wia ją tyl -
ko na ła ma niu obo wią zu ją ce go pra wa w na szym Związ ku.

Nie zga dza my się tak że z tym, że na re pre zen tan tów Sej -
mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, któ ry bę dzie roz -
pa try wał wnio sek o stwier dze nie rze ko mej nie kon sty tu -
cyj no ści na szej usta wy, Mar sza łek Sej mu po przed niej ka -
den cji wy zna czył po słów: An drze ja De rę i Sta ni sła wa Pię -
tę. Szcze gól nie po seł An drzej De ra sły nie z wro gie go
sto sun ku do PZD. Jest oczy wi stym, że nie bę dzie obiek -
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tyw nie oce niał na szej spra wy.
W na szej tak waż nej spra wie or ga ny pań stwo we czy nią

wszyst ko, aby nasz Zwią zek, na sze ogro dy i dział kow ców
oce nić ne ga tyw nie i w au re oli pra wa znieść usta wę o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, a w jej miej sce uchwa -
lić no wą, któ ra bez wąt pie nia uświę ci cel po nad 20-let niej
wal ki wła dzy o wy rwa nie grun tów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Na te grun ty z nie cier pli wo ścią cze ka ją de -
we lo pe rzy. Wpły wy lob by de we lo per skie go na po li ty ków
– de cy den tów są wi docz nie tak sil ne, że de cy den ci nie

zwa ża ją, że za spra wą na szej usta wy stoi po nad 1.200 000
pol skich ro dzin.

Pa nie Pre mie rze – prze ka zu jąc Pa nu nasz list, wie rzy my
w bez stron ność i obiek ty wizm Pa na w na szej spra wie.
Ma my też na dzie ję, że zaj mie Pan sta no wi sko w od nie -
sie niu do po zo sta wie nia usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. 
w do tych cza so wym jej za pi sie. Ta usta wa do brze nam słu -
ży i za bez pie cza na by te pra wa dział kow ców. Te pra wa
ma ją też kon sty tu cyj ną ochro nę i chcie li by śmy aby tak po -
zo sta ło.

/-/ 31 pod pi sów

List nasz prze ka zu je my do wia do mo ści:
– Mi ni stro wi Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej,
– Klu bom par la men tar nym PO, PSL, SLD,
– Kra jo wej Ra dzie PZD,
– Okrę go we mu Za rzą do wi Su dec kie mu PZD.

Kłodz ko, 28 mar ca 2012 r.

Dział kow cy ROD „Han dlo wiec” z No wej So li

Do Pa na Do nal da Tu ska
Pre mie ra Rzą du RP
War sza wa

My człon ko wie Pol skie go Związ ku dział kow ców zrze -
sze ni w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych „Han dlo -
wiec” w No wej So li w ostry spo sób po tę pia my dzia ła nia
Pań skie go rzą du zmie rza ją ce do unie waż nie nia – li kwi -
da cji na szej usta wy z 8. VII.2005 r. o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. Je ste śmy do głęb nie obu rze ni nad ty mi
dzia ła nia mi, bo ta usta wa bar dzo do brze słu ży mi lio no wi
dział ko wi czom w Pol sce.

Li kwi do wać z po nad stu let nią tra dy cją ogrod nic two
dział ko we w Pol sce to bez dusz ność i ogrom na nie na wiść
do tych Po la ków, któ rzy są zrze sze ni w Polskim Związku
działkowców i pra cu ją na swych dział kach w ogro dach.
Od prze szło dwu dzie stu lat to czy się wal ka o li kwi da cję
Polskiego Związku Działkowców i ogrod nic two w Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, a my za wie rzy li śmy że
idąc do urn wy bor czych i gło su jąc na obec ny rząd, po mo -

że nam za koń czyć tę ha nieb ną wal kę o na sze dział ki i na -
sze usta wo we pra wa.

Pa nie Pre mie rze,
Pan i Pań ski Rząd nas za wiódł bo pro wa dzi dzia ła nia

prze ciw ko nam, tym któ rzy cięż ką pra cą two rzy li śmy na -
sze ogro dy.

W ostry spo sób po tę pia my Wa sze dzia ła nia i do ma ga my
się daj cie że nam spo kój – daj cie nam spo koj nie żyć i pra -
co wać na na szych cięż ką pra cą zor ga ni zo wa nych dział -
kach i ogro dach.

W przy szło ści bę dzie my bar dzo ostroż ni na ko go gło -
so wać i ko go wy bie rać do or ga nów pań stwo wych by ci
sza no wa li i do brze słu ży li swym oby wa te lom – Po la kom
na szej oj czy zny. 

Uprzej mie pro si my usza no wać na szą proś bę.

Za Za rząd ogro du

Pre zes Za rzą du
/-/ E. Do bruc ki -Sy bi rakNo wa Sól, 19 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ma -

ki” Pol skie go Związ ku Dział kow ców kie ru je my na szą
proś bę do Pa na, Pa nie Pre mie rze, li cząc na to, że nie jest
Pa nu obo jęt ny los mi lio na ro dzin dział ko wych.

Zwra ca my się do Pa na z ape lem, aby prze ciw sta wił się
Pan dą że niom do znisz cze nia ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce, do li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, zor ga ni zo wa -
ny w Pol skim Związ ku Dział ko wym jest sa mo rząd ną or -
ga ni za cją, za ło żo ną w 1981 ro ku.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we i dzia ła ją cy w nich sa mo -
rząd ogro do wy mo gą być dla wie lu przy kła dem spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go. Ta ka for ma pra cy spraw dzi ła
się i jest ak cep to wa na. Dla cze go chce się znisz czyć to, co

do brze dzia ła.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go struk tu ry ni gdy nie

blo ko wa ły pla nów roz wo ju miast, prze ciw nie  – dzię ki do -
brej współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi część te re nów
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych prze ka zy wa na, jest
na re ali zo wa nie ko niecz nych spo łecz nie za dań.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Kie ru jąc do Pa na, Pa nie Pre mie rze, na sze sta no wi sko

ma my na dzie je, że uży je Pan swe go au to ry te tu do prze -
ko na nia tych, któ rzy zaj mu ją się pro ble mem ogrod nic twa
dział ko we go, aby zre zy gno wa li z ata ków na Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców i aby za cho wa ne zo sta ły pra wa dział -
kow ców za pi sa ne w obec nie obo wią zu ją cej Usta wie 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

/-/ 17 pod pi sów

Dział kow cy ROD „Ma ki” w Ło dzi

Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

STANOWISKO
ROD „Ma ki” w Ju sty no wie w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Łódź, 24 mar ca 2012 r.

Dział kow cy ROD „Por to wa” w Płoc ku

Sza now ny Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
My dział kow cy z ROD „Por to wa” chce my wy ra zić na -

sze oba wy bra kiem re ak cji na wy stą pie nie de le ga tów 
II zjaz du Kra jo wej Ra dy PZD i nie tyl ko. Pi sa li śmy już
nie jed no krot nie do władz Par la men tu, przed sta wia jąc na -
sze sta no wi sko o Ro dzin nych Ogro dach.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych za pew -

nia nam spo kój i roz wój na sze go związ ku. Nie chce my in -
nej usta wy, żad na nie bę dzie lep sza. Już trze cie po ko le nie
wy cho wu je się na na szych ogro dach. Dziś mu si my swo -
ich praw do cho dzić przed są da mi, a prze cież ży je my 
w de mo kra cji.

Pa nie Pre mie rze na Pa na rę ce my dział kow cy skła da my
los na szych ogro dów dział ko wych.

W imie niu dział kow ców
Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Ali cja Sta siakPłock, 27 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej Okrę go -

we go Za rzą du Ślą skie go PZD, zgro ma dze ni na cy klicz -
nym szko le niu ogrod ni czo -sa dow ni czym zor ga ni zo wa -
nym w By to miu, zwra ca ją się do Pa na z proś bą o życz li -
we po chy le nie się nad pro ble ma mi na sze go ru chu, bę dą -
cy mi wy ni kiem nie spój nej oraz ma ło per spek ty wicz nej
po li ty ki władz w sto sun ku do ogro dów dział ko wych w na -
szym kra ju.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ ra
speł nia wszyst kie na sze ocze ki wa nia, jest od lat ata ko wa -
na, a w chwi li obec nej za skar żo na do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, sły szy my po nad to, że moż li we jest zło że nie w
Sej mie RP pro jek tu no wej usta wy z ini cja ty wy po sel skiej.

Re pre zen tu je my stu ty sięcz ną rze szę dział kow ców z te -
re nu Ślą ska, Za głę bia i Pod be ski dzia, gdzie ogro dy dział -
ko we – po dob nie jak w in nych czę ściach kra ju, funk c-
jo nu ją od po nad stu lat. Czę sto sta no wią wie lo po ko le nio -
wy do ro bek ro dzi ny, są miej scem re kre acji i wy po czyn ku,
ale tak że tu ro dzi się sze reg ini cja tyw spo łecz nych i kwit -
nie oświa ta ogrod ni cza. Wła śnie my tę wie dzę od kil ku -
dzie się ciu lat sta ra my się z po mo cą na sze go Związ ku
prze no sić do ogro dów i nie mo że my zro zu mieć – ko mu
to prze szka dza? Dla cze go kwit ną ce ogro dy ma ją być eli -
mi no wa ne z miast tyl ko dla te go, że są po ło żo ne w atrak -
cyj nych biz ne so wo miej scach? Dla cze go wła dze za miast

my śleć o po pra wie bez pie czeń stwa na ogro dach, o wy eli -
mi no wa niu ak tów wan da li zmu i kra dzie ży, kon cen tru ją
się tyl ko na zmia nie usta wy, któ ra rze ko mo ogra ni cza roz -
wój miast.

Pro si my Pa na Pre mie ra, aby spraw dził czy kie dy kol -
wiek ja kaś in we sty cja spo łecz nie uza sad nio na nie zo sta ła
zre ali zo wa na, gdyż na prze szko dzie sta nę ły ogro dy dział -
ko we. Ta kiej po pro stu nie ma. Zie leń two rzo na w ogro -
dach tak na praw dę jest da rem dział kow ców dla resz ty
spo łe czeń stwa – pań stwo, ani gmi ny z te go ty tu łu nie po -
no szą żad nych kosz tów, pod czas gdy utrzy ma nie śred niej
wiel ko ści par ku kosz tu je kil ka mi lio nów zło tych rocz nie.
Ogro dy dział ko we, to część eko sys te mu na sze go kra ju 
i chy ba o tej pro stej rze czy nie któ rzy po li ty cy nie wie dzą.

Pro si my Pa na Pre mie ra, aby dys ku sję na te mat przy szło -
ści na sze go ru chu pro wa dzić z na szym udzia łem, pro si -
my, aby w tej dys ku sji uczest ni czy li fa chow cy, a nie
przed sta wi cie le ka na po wych pseu do sto wa rzy szeń, mie -
nią cych się re pre zen tan ta mi dział kow ców. Ocze ku je my,
że rząd pod Pa na kie row nic twem go to wy jest do te go ro -
dza ju dys ku sji spo łecz nej – ra chu nek eko no micz ny nie za -
wsze jest wy kład ni kiem ra cji, waż ne są też kosz ty
spo łecz ne. Ogro dy w spo sób trwa ły za pi sa ły się w na -
szych lo kal nych kra jo bra zach i w na szych ser cach i chy -
ba na le ży o tym pa mię tać.

Z wy ra za mi sza cun ku! 

Uczest ni cy kon fe ren cji szko le nio wej
/-/ 50 pod pi sów

In struk to rzy SSI OZ Ślą skie go

Pan Do nald Tusk 
Pre zes Ra dy Mi ni strów

By tom, 26 mar ca 2012 r.

Dział kow cy z po wia tu Je le nia Gó ra

Pre mier Rzą du RP 
Do nald Tusk

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Sześć mie się cy te mu, zwo ła li śmy II Kon gres Pol skie go

Związ ku Dział kow ców, po nie waż Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców i ro dzin ne ogro dy dział ko we zna la zły się w nad -
zwy czaj nej sy tu acji w związ ku z za skar że niem usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go. Wy pra co wa li śmy wów czas swo je sta no wi -
ska w spra wie przy szło ści na szych ogro dów, w spra wie
zna cze nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
a tak że i ape le do władz pań stwo wych, aby ze chcia ły wy -
ra zić swo je sta no wi ska w na szych spra wach.

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców prze słał Pa nu
Pre mie ro wi list wraz do ku men ta mi, któ re wy pra co wa li -
śmy pod czas Kon gre su i po pro sił w na szym imie niu, aby
Pan Pre mier wy ra ził swo je sta no wi sko w od nie sie niu do
na szej usta wy, do przy szło ści ogro dów dział ko wych 
w Pol sce.

Nie ste ty, nie od po wie dział nam Pan na ten list, mi mo że
dział kow cy z ca łej Pol ski kie ro wa li do Pa na li sty, w któ -
rych do ma ga li się, aby za jął Pan sta no wi sko w tak waż nej
dla nas spra wie.

Jak się do wia du je my w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu -



162

dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej pro wa dzo ne są pra ce
nad pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych. Wie my
też, że pro jekt za kła da znie sie nie na szych praw, któ re
przy zna ła nam usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

Nikt jed nak do tej po ry nie ujaw nił, że ta ki pro jekt jest
two rzo ny. Nikt nie kon sul to wał te go pro jek tu z na szym
re pre zen tan tem – Pol skim Związ kiem Dział kow ców. Do -
szły do nas in for ma cje, że do kon sul ta cji zo sta li za pro sze -
ni przed sta wi cie le sto wa rzy szeń dział ko wych, któ re
sta no wią nie licz ne gru py osób ła mią cych pra wo związ ko -
we, naj czę ściej pra wo bu dow la ne a tak że prze pi sy usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Sto wa rzy sze nia
te, dla usank cjo no wa nia swo je go bez pra wia na dział kach
w na szych ogro dach, wi dzą je dy ne wyj ście – uchy lić usta -
wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i uni ce stwić nasz
Zwią zek.

Ta ki wła śnie „part ner”, jak się oka zu je, jest god ny dia -
lo gu i kon sul ta cji z re sor tem, któ ry pod jął się w imie niu
rzą du opra co wać pro jekt usta wy w na szej spra wie.

Pa nie Pre mie rze,
Po glą dy dział kow ców w spra wie obro ny usta wy o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych są jed no znacz ne i wy ra -
ża ne w ty sią cach li stów, sta no wisk, pro te stów kie ro -
wa nych do władz pań stwo wych i prze ka zy wa nych tak że
Pa nu do wia do mo ści. Jed nak wła dza nie za mie rza, jak do
tej po ry, pod jąć dia lo gu ze swo im spo łe czeń stwem w tak
waż nej spra wie.

Prze ka zu jąc Pa nu Pre mie ro wi ni niej szy list ocze ku je -
my, że bez wzglę du na to co już ewen tu al nie w na szej
spra wie po sta no wio no, ze chce Pan nas o tym po in for mo -
wać.

/-/ 21 pod pi sów

Je le nia Gó ra, 27 mar ca 2012 r.

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Opol skie -
go Polskiego Związku Działkowców w Opo lu wy ra ża ją
ubo le wa nie nad for mą dzia łal no ści re sor tu in fra struk tu ry
w spra wie pro wa dze nia kon sul ta cji dot. ewen tu al nych
zmian w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych bez
udzia łu przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Po zba wie nie nas udzia łu w kon sul ta cjach jest sprzecz ne
z pol skim pra wem, obo wią zu ją cym w na szym de mo kra -
tycz nym Pań stwie i sprzecz ne z za pew nie nia mi pu blicz -
ny mi na I i II Kon gre sie PZD – od by tych w ro ku 2009 
i 2011 przez przed sta wi cie li Rzą du.

Usta wa z lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych jest dla nas dział kow ców naj waż niej szym do ku men -
tem praw nym, gwa ran tu je nam trwa łość i dal szy roz wój
ru chu dział ko we go w Pol sce. Za war te w niej roz wią za nia
za pew nia ją dział kow com peł ną sa mo dziel ność i sa mo -
rząd ność. Usta wa ta sank cjo nu je na by te pra wa, któ re wy -
pra co wa ne zo sta ły na prze strze ni po nad 100-let niej dzia-
łal no ści, któ re po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ne zo sta ły przez
ży cie, Dla te go nie mo że my po go dzić się z po mi ja niem

nas, pra wo wi tych dział kow ców z udzia łu w kon sul ta cjach
pro wa dzo nych przez re sort w spra wach nas do ty czą cych.
Do ce nia my sta ra nia na sze go Rzą du o upo rząd ko wa nie 
i za bez pie cze nie moż li wo ści szer sze go roz wo ju ru chu
dział ko we go, dla ob ję cia więk szej ilo ści spo łe czeń stwa tą
so cjal ną opie ką – ale nie zga dza my się, aby te dzia ła nia
od by wa ły się kosz tem na szej pra cy i po nie sio nych na kła -
dów fi nan so wych w roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go.
Prze ka zy wać nasz ma ją tek in nym „nie ro bom” chcą cych
za rzą dzać cu dzym ma jąt kiem, do któ re go nie ma ją żad -
nych praw. W Pol sce jest bar dzo du żo do zro bie nia, są
wol ne te re ny, odło gi, niech po pra cu ją to zo ba czą ile tru du,
pra cy i pie nię dzy trze ba wło żyć, aby po wstał no wy ogród
dział ko wy. Na go to we – jest du żo chęt nych, ale do cięż -
kiej pra cy nie gar ną się prze ciw ne nam sto wa rzy sze nia,
któ re cze ka ją jak hie ny, aby do brać się do cu dze go.

Zwra ca my się do Pa na Mi ni stra z proś ba, po pa trz cie
Pań stwo na swo ich do rad ców – na ich ce le i dą że nia, któ -
re przy świe ca ją im w dą że niu do roz bi cia ru chu dział ko -
we go w Pol sce i wów czas w tym cha osie chcą prze jąć

VII. LISTY DO MINISTRA INFRASTRUKTURY

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu

Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster In fra struk tu ry 
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ma ją tek ogro dów i za rzą dzać ogro da mi. Li czy my na zdro -
wy roz są dek i spra wie dli wą oce nę sy tu acji pra wie mi lio -

na ro dzin dział ko wych w Pol sce i nie do pusz cza nia do
zmia ny usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Z po wa ża niem

/-/ 10 pod pi sów
Opo le, 23 mar ca.2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD w Rze szo wie

Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Dzia ła jąc w imie niu człon ków Pol skie go Związ ku

Dział kow ców z te re nu wo je wódz twa pod kar pac kie go
zwra ca my się do Pa na Mi ni stra z ape lem o udzie le nie ja -
snej i rze czo wej od po wie dzi w spra wie no wej re gu la cji
praw nej do ty czą cej ogrod nic twa dział ko we go, przy go to -
wy wa nej w kie ro wa nym przez Pa na re sor cie.

W dniu 5 mar ca 2010 r. w sie dzi bie ów cze sne go Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry od by ło się spo tka nie de le ga cji PZD
z Wi ce mi ni strem, pod czas któ re go uzgod nio no po wo ła -
nie wspól ne go ze spo łu ro bo cze go, któ re go za da niem mia -
ło być wy pra co wa nie roz wią zań do ty czą cych ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Je ste śmy pew ni, że usta le nia te ni -
gdy nie zo sta ły od wo ła ne.

Stąd też trud no do praw dy zro zu mieć, dla cze go istot ne
pro ble my do ty czą ce wszyst kich dział kow ców, są oma wia -
ne w głę bo kiej ta jem ni cy i bez udzia łu przed sta wi cie li Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Za dzi wia ją ce na to miast
jest to, że kie ro wa ny przez Pa na re sort pod jął roz mo wy 
z bli żej nie spre cy zo wa ną gru pą pseu do dzia ła czy sto wa -
rzy szeń ogro dów dział ko wych, któ ra nie po sia da żad nych
umo co wań do wy stę po wa nia w in te re sie człon ków Pols-
kiego Związku Działkowców. Pro wa dze nie prac nad no -
wą usta wą przy udzia le kil ku na stu osób wy rzu co nych 

z Pol skie go Związ ku Dział kow ców za nie prze strze ga nie
prze pi sów pra wa, jest zu peł ną far są i by ło by mo że na wet
śmiesz ne, gdy by nie to, że przy ję te przez tych „przed sta -
wi cie li” roz wią za nia do ty czyć mo gą wszyst kich dział -
kow ców.

Pa nie Mi ni strze,
Dzia ła nia po dej mo wa ne w za ci szu ga bi ne tów kie ro wa -

ne go przez Pa na re sor tu, z cał ko wi tym po mi ja niem Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, na ru sza ją wprost za sa dę
za ufa nia oby wa te li do or ga nów pań stwa oraz pew no ści 
i prze wi dy wal no ści sta no wio ne go pra wa. Dział kow cy
mie li jesz cze na dzie ję, że wła dza pu blicz na, je że li już ko -
niecz nie za mie rza roz po cząć pra cę nad zmia ną usta wy 
o ROD, po trak tu je ich Zwią zek ja ko głów ne go part ne ra do
roz mów. Nie ste ty, oka za ło się, że pol scy dział kow cy nie
ma ją pra wa za bie rać gło su w swo ich spra wach, a są po -
trzeb ni tyl ko na czas kam pa nii wy bor czej do par la men tu.

Sta now czo żą da my udzie le nia dział kow com od po wie -
dzi, czy i w ja kim za kre sie pro wa dzo ne są pra ce nad zmia -
ną ustro ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Do ma-
ga my się za ję cia jed no znacz ne go sta no wi ska od no śnie
przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym
kra ju.

Z wy ra za mi sza cun ku 
W imie niu Pre zy dium OZP

Skarb nik OZP PZD
/-/ Jó zef Śnie żek

Se kre tarz OZP PZD
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Pre zes OZP PZD
/-/ Agniesz ka Sycz

Rze szów, 3 kwiet nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
W ro dzin nych ogro dach dział ko wych tak jak co ro ku

od by wa ją się ze bra nia spra woz daw cze człon ków ROD
gdzie pod su mo wu je się do ro bek mi nio ne go ro ku oraz za -
twier dza spra woz da nie z dzia łal no ści za rzą du i uchwa la
bu dżet na rok bie żą cy.

Oprócz sta tu to wych pro ble mów, na wal nych ze bra nych
w tym ro ku pa da bar dzo du żo py tań do ty czą cych przy -
szłe go by tu ro dzin nych ogro dów dział ko wych a tym sa -
mych i dział kow ców.

Dział kow cy py ta ją co się dzie je – dla cze go wo kół ogro -
dów dział ko wych jest ty le szu mu?

Wszy scy wie dzą, że usta wa jest za skar żo na do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go. Na fo rach in ter ne to wych spo ty ka ją
róż ne wy po wie dzi a zwłasz cza przed sta wi cie li nie wiel -
kich grup mie nią cych się „sto wa rzy sze nia mi dział kow -
ców”, któ rzy ofi cjal nie gło szą, że zmia na usta wy jest
pew na, że pro wa dzo ne są kon sul ta cję rzą do we z ni mi,
zmie rza ją ce w kie run ku przy go to wy wa nia |pro jek tu no -
wej usta wy o ogro dach dział ko wych.

Z przed sta wi cie la mi mi lio no wej or ga ni za cji PZD nie
kon sul tu je się przy szłej usta wy.

O co tu cho dzi? Co to za no wy styl prac le gi sla cyj nych
– te py ta nia kie ro wa ne są do człon ków or ga nów sta tu to -
wych, bę dą cych na wal nych ze bra niach. Co ma my im od -
po wia dać, kie dy wła dza mil czy – na li sty nie od po wia da.

Czy tak trud no zdo być się na prze ka za nie dział kow com
praw dy i od po wie dzieć, że nic się nie dzie je, względ nie
od po wie dzieć, że pro wa dzi się pra ce i w ja kim kie run ku
one zmie rza ją.

Dział kow cy wie dzą, że to nie wzglę dy praw ne le żą 
w za ło że niu zmia ny usta wy, lecz in ne o któ rych się ja sno
nie mó wi.

Wie my, że są dą że nia tzw. „sto wa rzy szeń” o przej mo -
wa nie ogro dów. Ale dla cze go w sy tu acji, kie dy jest ty le
nie za go spo da ro wa nej zie mi le żą cej odło giem, nie przy -
dzie lić im, na ta kich sa mych wa run kach jak dla PZD.
Niech pro wa dzą ogro dy, or ga ni zu ją te i kon ku ru ją z PZD.

Dla cze go przy lgnię to tyl ko do ro dzin nych ogro dów
dział ko wych? Dla cze go nie cze ka się na roz strzy gnię cie
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny skar gi, a po dej mu je się
dzia ła nia zmie rza ją ce do zmia ny usta wy o ROD.

Sta no wi sko kie ru je my jed no cze śnie do Mar szał ka Sej -
mu, Pre mie ra Rzą du oraz Kra jo wej Ra dy PZD.

W imie niu Pre zy dium

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie

STANOWISKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie

z dnia 28.03.2012 r.
w spra wie sy tu acji w ro dzin nych ogro dach dział ko wych skie ro wa ne do Mi ni stra Trans por tu, 

Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mar skiej

Pre zes
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

V -ce Pre zes
/-/ Cze sław Sko nec ki

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

Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Pi le w imie niu 14 500 człon ków użyt ku -
ją cych dział ki w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych Pół -
noc nej Wiel ko pol ski zwra ca ją się do Pa na, kon sty tu-
cyj ne go mi ni stra w spra wach po dej mo wa nych dzia łań
wo bec dział kow ców i na sze go Związ ku w Mi ni ster stwie,
któ rym Pan kie ru je.

Od kil ku dni dział kow cy py ta ją nas czy praw dą jest, że
w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej, zo stał po wo ła ny „ze spół” do opra co wa nia no -

wej usta wy o ogro dach dział ko wych.
Wia do mość ta nas bul wer su je, gdyż pa mię ta my jak 

w dniu 5 mar ca 2010 ro ku Wi ce mi ni ster Ol gierd Dzie koń -
ski pod czas spo tka nia z de le ga cją Pol skie go Związ ku
Dział kow ców za pew nił, ze po wo ła ze spół do oma wia nia
i roz wią zy wa nia spraw ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Do dnia dzi siej sze go nic w Mi ni ster stwie w tej spra wie
nie zro bio no. Dział kow cy nie jed no krot nie py ta li się i na -
dal to czy nią, czy mi ni ster wy wią zał się ze zło żo nych
obiet nic, Dziś otrzy ma li śmy od po wiedź, co zna czą sło wa
Mi ni stra – po wo ła no ze spół, lecz za po mnia no o przed sta -
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wi cie lach naj więk sze go Związ ku re pre zen tu ją ce go mi lion
250 ty się cy człon ków.

Uzna je my tą de cy zję za skan da licz ną, bo oka zu je się, że
w skład ze spo łu po dob no po wo ła no przed sta wi cie li sto -
wa rzy szeń dział ko wych o nie zna nej licz bie człon ków i na
do da tek są to oso by wy klu czo ne z na szych ogro dów za
nie prze strze ga nie pra wa – usta wy Pra wo bu dow la ne.

Py ta my, więc Pa na Mi ni stra – jak jest moż li wym, aby
oso by nie prze strze ga ją ce prze pi sów pra wa po wszech nie
obo wią zu ją ce go w na szym Pań stwie mo gły opi nio wać no -
wy pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych? Mó wi my
NIE – dla ta kie go trak to wa nia nas dział kow ców – człon -
ków spo łe czeń stwa oby wa tel skie go oraz na sze go Związ -
ku. Pro te stu je my prze ciw ko ja kim kol wiek zmia nom 

w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca
2005 ro ku. W obro nie obo wią zu ją cej usta wy dział kow cy
i sa mo rzą dy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, Okrę -
go wych Za rzą dów i Kra jo wej Ra dy PZD skie ro wa li ty -
sią ce pism, li stów i ape li z na dzie ją na po waż ne ich
po trak to wa nie. Dzi siaj oka za ło się, że po nad mi lion ro -
dzin dział ko wych nie ma pra wa w na szym Pań stwie do
wy ra ża nia swo ich po glą dów i do trak to wa nia ich, ja ko
part ne rów do roz mów w spra wach dla nich waż nych. Pa -
nie Mi ni strze, dział kow cy li czą, że zde men tu je Pan Mi ni -
ster do cie ra ją ce do nas in for ma cje o ko lej nej pró bie
zmia ny na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z 2005 ro ku i przed sta wi w tej spra wie ja sne sta no -
wi sko. Dział kow cy te go ocze ku ją! 

Z dział ko wym po zdro wie niem

Na sze wy stą pie nie kie ru je my rów nież do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tu ska,
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz,
– Prze wod ni czą ce go Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry Zbi gnie wa Ry na sie wi cza,
– Se na to rów i Po słów Pół noc nej Wiel ko pol ski,
oraz do wia do mo ści Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Wi ce pre zes
/-/ Ma ria Fojt

Pre zes
/-/ Ma rian Pra czyk

Pi ła, 20 mar ca 2012 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju

Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju ob ra du -
ją ce w dniu 19 mar ca 2012 roku za po zna ło się z ak tu al ną
sy tu acją ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Człon ko wie Pre zy dium zbul wer so wa ni zo sta li in for ma -
cja mi, że w kie ro wa nym przez Pa na re sor cie trwa ją in ten -
syw ne pra ce nad no wą usta wą re gu lu ją cą funk cjo no wa nie
ogro dów dział ko wych.

Ol brzy mie wzbu rze nie w śro do wi sku dział kow ców su -
dec kich ro dzi fakt, że pra ce te są pro wa dzo ne bez kon sul -
ta cji z Pol skim Związ kiem Dział kow ców usta wo wo
upraw nio nym do re pre zen to wa nia in te re sów dział kow -
ców, Związ kiem któ re go za słu gą i osią gnię ciem jest po -
wsta nie po nad 1/3 ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w Pol sce i któ ry od po nad 30 lat sku tecz nie za rzą dza i kie -
ru je pol ski mi ogro da mi dział ko wym.

Wzbu rze nie jest tym bar dziej za sad ne, że do kon sul ta -
cji za pra sza ne są sto wa rzy sze nia dział ko we zrze sza ją ce

nie licz ne/ w sto sun ku do Związ ku/ gru py by łych naj czę -
ściej dział kow ców, któ rych je dy ną za słu gą jest to, że swo -
ją ak tyw ność sku pia ją na ła ma niu po wszech nie obo wią -
zu ją ce go pra wa w tym pra wa bu dow la ne go /sa mo wo le
bu dow la ne/ i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
/za miesz ki wa nie na dział kach/.

W imie niu 58 ty się cy dział ko wych ro dzin su dec kich ży -
wot nie za in te re so wa nych przy szło ścią swo ich dzia łek
ocze ku je my in for ma cji o pro wa dzo nych pra cach na usta -
wą o ogro dach dział ko wych i włą cze nia przed sta wi cie li
związ ku do pro wa dzo nych prac.

Pa nie Mi ni strze dział kow cy su dec cy pa mię ta ją za pew -
nie nie ów cze sne go Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men -
tar ne go PO Pa na Zbi gnie wa Chle bow skie go, któ ry na
Kon fe ren cji Dział kow ców Okrę gu Su dec kie go Polskiego
Związku Działkowców w dniu 9 czerw ca 2009 roku za -
pew niał, że Klub Plat for my Oby wa tel skiej nie po dej mie
żad nych kro ków w kie run ku zmia ny usta wy o ogro dach
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dział ko wych, sys tem funk cjo no wa nia ogro dów się spraw -
dził i nie po wi nien być bu rzo ny Ta kie sta no wi sko Plat for -
my Oby wa tel skiej przy spo rzy ło jej bar dzo wie lu zwo-
len ni ków wśród dział kow ców.

Dział kow cy chcie li by wie rzyć, że dziś jest to ta sa ma

Plat for ma Oby wa tel ska i na dal jest ak tu al ny przy wo ła ny
wy żej jej po gląd na funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Pa nie Mi ni strze dział kow cy ocze ku ją od Pa na ja sne go
sta no wi ska w tej tak ży wot nej dla nich spra wie.

Wi ce pre zes
/-/ Hen ryk Zio mek

Pre zes
/-/ Win cen ty Ku lik

Szczaw no Zdrój, 19 mar ca 2012 r.

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

Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster In fra struk tu ry

Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze, dzia ła jąc w imie -
niu trzy dzie stu ty się cy człon ków PZD – dział kow ców
upra wia ją cych dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych okrę gu zie lo no gór skie go po raz ko lej ny zwra ca się
do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, a do Pa na Mi ni stra po raz
pierw szy, z uprzej mą proś bą o in for ma cję do ty czą cą praw -
do po dob nie to czą cych się w re sor cie prac na te mat no we -
go kształ tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Wia do mo ści o pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie In fra -
struk tu ry pra cach nad zmia ną usta wy o ROD z 8 lip ca
2005 roku przy ję li śmy z du żym za nie po ko je niem i roz -
cza ro wa niem.

Pra ce te pro wa dzo ne są bez udzia łu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Dzie je się tak mi mo wie lo krot nych de kla -
ra cji skła da nych przez przed sta wi cie li Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry, że ja kie kol wiek roz mo wy w spra wie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych nie bę dą pro wa dzo ne z po mi nię -
ciem Pol skie go Związ ku Dział kow ców – or ga ni za cji, któ -
ra, re pre zen tu je bli sko mi lion ro dzin dział ko wych w kra ju
i jest naj bar dziej za in te re so wa na spra wa mi do ty czą cy mi
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i dział kow ców.

Fakt po mi ja nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców od -
bie ra my ja ko smut ny przy kład nie do trzy my wa nia sło wa,
a tak że ja ko wy raz lek ce wa że nia naj więk szej po za rzą do -
wej or ga ni za cji spo łecz nej w kra ju i jej człon ków,

A prze cież to na I Kon gre sie PZD w ro ku 2009 wi ce -
pre mier Wal de mar Paw lak, cy to wał przy go to wa ne przez
Mi ni stra In fra struk tu ry sta no wi sko w spra wie ogro dów
dział ko wych, w któ rym stwier dzo no, że „Pro jekt za ło żeń
no wych re gu la cji praw nych po wi nien być zda niem rzą du
wy ni kiem sze ro kich kon sul ta cji spo łecz nych z udzia łem

or ga ni za cji sku pia ją cych dział kow ców (...)”. Ni niej szym
li stem pra gnie my zwró cić uwa gę, iż przez sło wo „kon sul -
ta cje” ro zu mie my dys ku sję i gro ma dze nie po glą dów i opi -
nii w in te re su ją cych nas spra wach. Nie jest prze cież
kon sul ta cją do star cze nie do za po zna nia się z przy go to wa -
nym pro jek tem do ku men tu bez moż li wo ści wpły wa nia na
je go kształt.

Do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry zwra ca li śmy się kil ka -
krot nie wy ra ża jąc prze ko na nie, że pra ce nad usta wą 
o ROD nie bę dą dla nas ta jem ni cą i że do trzy ma ne zo sta -
ną obiet ni ce, iż o na szych spra wach nie bę dzie się mó wić
bez nas i de cy do wać bez nas. By li śmy w błę dzie.

Po raz ko lej ny też pro te stu je my prze ciw ko lek ce wa żą -
ce mu trak to wa niu dział kow ców i or ga ni za cji, w któ rej je -
ste śmy zrze sze ni. Po raz ko lej ny też do ma ga my się
jaw no ści dzia ła nia re sor tu w spra wach ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

Chcie li by śmy się też do wie dzieć w czy im in te re sie wy -
stę pu je re sort in fra struk tu ry, bo w na szym od czu ciu nie
re pre zen tu je in te re su spraw mi lio na ro dzin dział ko wych,
a za bie ga o za do wo le nie wą skiej gru py osób zrze szo nych
w sto wa rzy sze niach, osób, któ re sys te ma tycz nie ła ma ły
za pi sy usta wy o ROD, Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD.

Zwra ca my się do Pa na, Pa nie Mi ni strze, w prze ko na -
niu, że uzna Pan ra cje mi lio na ro dzin dział ko wych, opo -
wia da ją cych się za utrzy ma niem w nie zmie nio nym
kształ cie obec nej usta wy o ROD, bo jest to usta wa do bra,
gwa ran tu ją ca ist nie nie ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, ist nie nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Każ de in ne roz wią za nie mo że
być przy czy ną po waż nych za mie szek spo łecz nych.

/-/ Je rzy Ko mar nic ki
/-/ Ma rian Pa siń ski

Zie lo na Gó ra, 20 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go PZD,

ze bra ni na po sie dze niu w dn. 4 kwiet nia 2012 r., dzia ła jąc
w imie niu pod la skich dział kow ców, zwra ca ją się do Pa na
Mi ni stra z proś bą o udzie le nie in for ma cji o pra cach nad
zmia ną usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 roku.

Z ogrom nym za nie po ko je niem przy ję li śmy in for ma cję,
że ta kie pra ce zo sta ły pod ję te bez kon sul ta cji ze śro do wi -
skiem dział kow ców, mi mo wie lo krot nych de kla ra cji
przed sta wi cie li ów cze sne go Mi ni ster stwa In fra struk tu ry,
że wszel kie ewen tu al ne pra ce nad usta wą nie bę dą od by -
wa ły się z po mi nię ciem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Po zba wie nie nas udzia łu w kon sul ta cjach nad zmia ną pra -
wa, któ re nas do ty czy jest tym bar dziej przy kre, że obec -
ni na I i II Kon gre sie przed sta wi cie le Rzą du RP skła da li
za pew nie nia, że przy ewen tu al nych pra cach nad usta wą
bę dą li czyć się z na szą opi nią. Obec ne dzia ła nia Mi ni ster -
stwa od bie ra my ja ko lek ce wa że nie mi lio no wej rze szy

dział kow ców w kra ju, a tym sa mym naj więk szej po za rzą -
do wej or ga ni za cji spo łecz nej i jej człon ków.

Roz wią za nia za war te w obec nie obo wią zu ją cej usta wie
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, wy pra co wa ne na
prze strze ni po nad 100-let niej tra dy cji, po zy tyw nie zwe ry -
fi ko wa ne przez ży cie, spraw dza ją się w prak ty ce i wszel -
kie zmia ny mo gą tyl ko za szko dzić te mu, co do brze
funk cjo nu je.

Dla te go też zwra ca my się do Pa na Mi ni stra z za py ta -
niem:

• Czy są pro wa dzo ne pra ce nad zmia ną usta wy o ROD
z 8.07.2005 r.

• Ja kie są za mie rze nia Rzą du w sto sun ku do ro dzin nych
ogro dów dział ko wych?

Li czy my Pa nie Mi ni strze, że uzna Pan ra cje mi lio na ro -
dzin dział ko wych, dla któ rych dział ka jest sen sem ży cia 
i za pi sze się Pan w hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go ja -
ko obroń ca ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a nie ktoś,
kto przy czy ni się do ich po wol nej li kwi da cji.

Z po wa ża niem

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go PZD

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Sza now ny Pan 
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

LIST OTWAR TY

Bia ły stok, 4 kwiet nia 2012 r.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
W pi śmie z dnia 7 kwiet nia 2011 ro ku do Pre ze sa Kra -

jo wej Ra dy PZD ów cze sny Mi ni ster In fra struk tu ry Ce za -
ry Gra bar czyk po in for mo wał, że kie ro wa ny przez nie go
re sort „pro wa dzi pra ce w za kre sie mo ni to ro wa nia oto cze -
nia praw ne go, w ja kim funk cjo nu je ogrod nic two dział ko -
we w Pol sce”.

W sierp niu 2011 ro ku z prze ka zów me dial nych dział -
kow cy do wie dzie li się, że przy Mi ni strze In fra struk tu ry
dzia ła Ze spół Sto wa rzy szeń Dział ko wych ko or dy no wa ny
przez „wy bit ne go” znaw cę p. Ire ne usza Ja rząb ka ze Swa -
rzę dza; czło wie ka, któ re go za nie prze strze ga nie pra wa
związ ko we go, usta wy o ROD i pra wa po wszech nie obo -
wią zu ją ce go usu nię to z sze re gów na sze go Związ ku to już

wów czas by ło wia do mo, że re sort szy ku je nam przy sło -
wio wy „nie zły pasz tet”.

Dzia ła nia ta kie za kra wa ją na cał ko wi tą i to tal ną już te -
raz kpi nę t człon ków mi lio no wej or ga ni za cji spo łecz nej.

Kie ro wa ny przez Pa na re sort za po mniał naj wi docz niej,
że ni ko mu nie wol no po mi jać tak li czą cej się or ga ni za cji
przy po dej mo wa niu ja kich kol wiek roz mów do ty ka ją cych
na sze śro do wi sko.

Kie ro wa ny przez Pa na re sort pod jął za to roz mo wy 
i dzia ła nia z trud ną do okre śle nia kil ku oso bo wą gru pą,
któ ra nie po sia da ja kich kol wiek umo co wań, by wy po wia -
dać się w spra wach funk cjo no wa nia na sze go Związ ku.

Trud no nam po jąć i zro zu mieć, by kon sty tu cyj ny mi ni ster
po zwa lał na for mu ło wa nie zda nia na te mat ru chu ogrod nic -



168

twa dział ko we go i funk cjo no wa nia na szych ogro dów zrze -
szo nych w PZD w opar ciu o po glą dy nie licz nej gru py osób
usu nię tych ze struk tur or ga ni za cyj nych Związ ku.

Dla cze go bar dzo waż ne i istot ne pro ble my do ty czą ce
wszyst kich dział kow ców są po dej mo wa ne i oma wia ne 
w głę bo kiej ta jem ni cy bez udzia łu umo co wa nych praw -
nie przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców?

Przy po mi na my, że w dniu 5 mar ca 2010 ro ku w sie dzi -
bie mi ni ster stwa od by ło się spo tka nie 20-oso bo wej de le -
ga cji PZD z ów cze snym Wi ce mi ni strem Ol gier dem Dzie -
koń skim i za koń czy ło się uzgod nie niem o po wo ła niu
wspól ne go ze spo łu ro bo cze go z udzia łem przed sta wi cie -
li Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Związ ku, któ re go za da -
niem bę dzie oma wia nie i wy pra co wy wa nie roz wią zań
do ty czą cych ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Usta leń
wów czas pod ję tych nikt do tych czas nie od wo łał.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Nie do przy ję cia jest po mi ja nie PZD, ja ko jed ne go 

z part ne rów spo łecz nych dzia ła ją ce go w ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go a tak pre zen to wa na po sta wa ozna cza to -
tal ną mar gi na li za cję naj licz niej szej or ga ni za cji spo łecz nej,
Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz lek ce wa że nie pol -
skich dział kow ców, po nad mi lio na pol skich Oby wa te li.

Pro wa dze nie prac przy udzia le kil ku na stu osób po cho -
dzą cych ze sto wa rzy szeń za kła da nych przez by łych na -
szych człon ków, wy rzu co nych z na sze go związ ku za
nie prze strze ga nie pra wa w za kre sie za go spo da ro wa nia
dział ki i swo je bez praw ne dzia ła nia, za kra wa na kpi nę. Ich
dzia ła nia spro wa dza ją się w grun cie rze czy, tyl ko i wy -
łącz nie do uchy le nia usta wy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych i li kwi da cji Związ ku, by w ten spo sób za -
spo ko ić wła sne par ty ku lar ne in te re sy.

Je że li za tem ta cy pseu do dzia ła cze znaj du ją po słuch 
w kie ro wa nym przez Pa na re sor cie, to te raz już wie my, że
kon sty tu cyj na za sa da, Iz Pol ska jest pań stwem pra wa jest
tyl ko i wy łącz nie fik cją!

Per ma nent ne zmie rza nie do zmia ny, a na wet uchy le nia
do brze funk cjo nu ją cej Usta wy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych. Jest jaw nym dzia ła niem prze ciw ko mi lio -
no wej spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji, prze ciw ko
człon kom pol skie go spo łe czeń stwa.

Pod no szo ne za rzu ty i uży wa na ar gu men ta cja są chy bio -
ne I nie lo gicz ne go dząc jed no cze śnie w kon sty tu cyj ne
gwa ran cje i pra wa na by te przy na leż ne dział kow com.

W po wszech nej opi nii dział kow ców z praw dzi we go
zda rze nia te raz już wie my, że dzia ła nia po dej mo wa ne
przez by łe go I Pre ze sa SN, by łe go Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich, Naj wyż szą Izbę Kon tro li, Pro ku ra to ra Ge ne -
ral ne go oraz Mar szał ka Sej mu są wy ko rzy sty wa ne, ja ko
pre tekst do ra dy kal nej zmia ny obec ne go ustro ju funk cjo -
no wa nia ogrod nic twa dział ko we go.

Zmie rza ją do do pro wa dze nia do uchy le nia Usta wy 
o ROD, roz bi cia jed no ści ogól no pol skie go sa mo rzą du
dział kow ców zor ga ni zo wa ne go w Pol skim Związ ku

Dział kow ców. To wszyst ko ma się przy tym od być bez
po sza no wa nia praw i in te re sów nas dział kow ców, któ re
obec nie są gwa ran to wa ne przez na szą Usta wę.

Za rzu ty opie ra ją się na nie re al nych za ło że niach, ode -
rwa nych od re aliów funk cjo no wa nia na szych ogro dów.
Za po mi na się, że po trze ba szcze gól nych re gu la cji ochron -
nych wy ni ka z licz nych za gro żeń dla ist nie nia ROD. Za -
po mi na się, że na sze ogro dy dzia ła ją na grun tach pu b-
licz nych, któ re jak się oka zu je są na ty le cen ny mi do bra -
mi, że są bar dzo po dat ne na roz ma ite za bie gi zmie rza ją ce
do ich prze ję cia od nas dział kow ców.

Za po mi na się, że ogro dy dział ko we nie mo gą z na tu ry
rze czy funk cjo no wać na za sa dach ryn ko wych, gdzie pra -
wa po py tu i po da ży oraz kon ku ren cja dyk tu je i sa mo rzut -
nie re gu lu je dzia łal ność ogro dów. Czyż by ta ka wła śnie
kon cep cja przy świe ca ła wła dzy wy ko naw czej i usta wo -
daw czej? Do wo dzi się, że pra wa dział kow ców i PZD nie
po win ny pod le gać ochro nie ana lo gicz nie do praw in nych
pod mio tów za po mi na jąc jed no cze śnie, ze Kon sty tu cja RP
gwa ran tu je ochro nę nie tyl ko wła sno ści, ale i in nych praw
ma jąt ko wych, przy czym zgod nie z art.64 ust.2 Kon sty tu -
cji, za sa dy tej ochro ny są rów ne dla wszyst kich. 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Dzia ła nia po dej mo wa ne w skry to ści w Pa na re sor cie 

i w Sej mie RP zmie rza ją do na ru sze nia za sa dy za ufa nia nas
Oby wa te li do Pań stwa oraz sta no wio ne go przez nie go 
pra wa.

Da ją nam Oby wa te lom jed no znacz ny sy gnał, że za sa da
pew no ści i prze wi dy wal no ści pra wa nie do ty czy wszyst -
kich, w tym i pol skich dział kow ców, do bro wol nie zrze -
szo nych w na szym Związ ku, a jest za gwa ran to wa na tyl ko
dla wy bra nych grup spo łecz nych. Nie ro zu mie my po wo -
dów, któ ry mi od 2010 ro ku mi ni ster stwo wy ka zu je nie -
zwy kle „szcze gól ną tro skę” w spra wie obo wią zu ją cej od
po nad 5 lat na szej, do brej Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. Już po pierw szym wy stą pie niu by łe -
go Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich nie za da jąc so bie
żad ne go tru du i nie do ko nu jąc ja kiej kol wiek ana li zy po ru -
sza ne go pro ble mu, na tle roz wią zań obo wią zu ją cych w in -
nych or ga ni za cjach spo łecz nych, po za rzą do wych ogło -
szo no, że na le ży roz po cząć pra ce nad zmia ną tej usta wy.
Ta wy ka zy wa na wy jąt ko wa „tro ska” o Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we zrze szo ne w Pol skim Związ ku Dział kow ców.
Jest nie zro zu mia ła, bo wiem w żad nych nam do stęp nych
me diach nie spo tka li śmy się z ja kim kol wiek od nie sie niem
się do tre ści pi sma by łe go Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
czy też do wnio sków by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go za skar ża ją cych kon sty tu cyj ność na szej Usta wy o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych, nie mó wiąc już o ku rio -
zal nym ra por cie Naj wyż szej Izby Kon tro li.

Nie zna leź li śmy tak że żad ne go od nie sie nia do po glą -
dów dział kow ców w spra wie obro ny obec nie obo wią zu -
ją cej Usta wy o ROD wy ra ża nych od wie lu, wie lu
mie się cy i za war tych w ty sią cach li stów, pism, pro te stów
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czy sta no wisk kie ro wa nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go i prze ka zy wa nych rów nież Mi ni stro wi do wia do mo -
ści!

Z bra ku re ak cji na te wy stą pie nia wy ni ka, że los zwy kłych
dział kow ców jest nie waż ny! Waż ne na to miast są te re ny
zaj mo wa ne przez na sze Ogro dy, któ re moż na bę dzie prze -
jąć, gdy tyl ko do pro wa dzi się do zmia ny obec nie obo wią -
zu ją cej Usta wy o ROD i gdy znik nie ogól no pol ski sa mo-
rząd dział kow ców – Pol ski Zwią zek Dział kow ców!

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Dział kow cy nie tyl ko Okrę gu Gdań skie go do tej po ry

łu dzi li się, że ma so we re zo lu cje, sta no wi ska, ape le oraz
li sty po par cia dla do brze funk cjo nu ją cej Usta wy o ROD
bę dą przez wła dzę pu blicz ną ode bra ne, ja ko wy raz oby -
wa tel skiej świa do mo ści i po czu cia pra wo rząd no ści!

Pol scy dział kow cy mie li na dzie ję, Ze wła dza pu blicz -
na, a w tym i kon sty tu cyj ny mi ni ster, po trak tu je nasz na -
ro do wy Zwią zek, ja ko part ne ra do roz mów. Nic bar dziej
myl ne go, bo wiem oka zu je się, te pol scy dział kow cy nie
ma ją pra wa gło su.

Dzi siaj po in for ma cjach do nas do cie ra ją cych o pro wa -
dze niu in ten syw nych E sze ro ko za kro jo nych pra cach nad
no wą usta wą już wie my, że po przed nie me dial ne wy po -
wie dzi po li ty ków, zwłasz cza te w okre sie przed wy bor -
czym by ły fik cją i zwy czaj nym my dle niem oczu. 

Dzi siaj już nie pro si my!
Na ra zie dzi siaj żą da my udzie le nia pol skim dział kow -

com ja snej i kon kret ne] od po wie dzi czy i ja kie są pro wa -

dzo ne pra ce zmie rza ją ce do zmia ny ustro ju ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, a zmie rza ją ce na szym zda niem do
li kwi da cji na ro do we go związ ku dział kow ców.

Po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia
plo nu za rzą dza ją ce go, re wi zyj ne go i roz jem cze go w 247
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych na sze go Okrę gu
Gdań skie go wzy wa my wła dzę usta wo daw czą, wy ko naw -
czą i są dow ni czą, a zwłasz cza wy bie ral nych przed sta wi -
cie li pol skie go na ro du do za prze sta nia wal ki z na szym
na ro do wym Związ kiem, z na mi je go człon ka mi i z na szy -
mi Ogro da mi.

W cza sie oku pa cji hi tle row skiej oraz w okre sie pseu do
ko mu ny ogro dy ist nia ły i nikt nie wpa dał na po mysł, by je
li kwi do wać! Nikt też w tam tym cza sie nie wi dział w ogro -
dach swo je go wro ga, któ re go wszel ki mi me to da mi na le -
ży znisz czyć!

Ni ko mu nie wol no in ter pre to wać prze pi sów praw nych
tak, by pew ne Ich frag men ty oka za ły się zbęd ne a znać
usta wy to nie zna czy trzy mać się ich słów, lecz ro zu mieć
Ich sens i zna cze nie.

Czyż by w dzi siej szej Pol sce mia ła się speł nić jed na 
z pa re mii praw ni czych, „Ubi ius in cer tum, ibi lus nul lum”
(Gdzie pra wo nie pew ne, tam nie ma pra wa)? 

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my do ad re sa tów dro gą
elek tro nicz ną, bo wiem usłu ga mi świad czo ny mi przez
Pocz tą Pol ską jak do tych czas ża den or gan Pań stwa nie za -
jął się po waż nie, wo ląc zaj mo wać się dział kow ca mi, na -
szy mi Ogro da mi i na szym Pol skim Związ kiem 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 Okrę gu Gdań skie go

Pre zes 
/-/ 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

Gdańsk, 20 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Go rzo wie Wiel ko pol skim

Sz. P.
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Okrę go wy Za rząd PZD w Go rzo wie Wlkp. oraz pre ze -

si ROD dzia ła ją cy w imie niu po nad 15 tys. ro dzin dział -
kow ców okrę gu go rzow skie go na swo jej na ra dzie 
w udzia łem po słów RP, wi ce wo je wo dy lu bu skie go oraz
prze wod ni czą ce go i wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta

zwra ca się do Pa na z proś ba o obro nę ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

Do cie ra ją do dział kow ców okrę gu go rzow skie go nie po -
ko ją ce wia do mo ści do ty czą ce pro wa dze nia prac nad zmia -
ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
08 lip ca 2005 roku.
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Chce my wy ra zić swój zde cy do wa ny sprze ciw w po dej -
mo wa niu de cy zji za po nad 16 tys. ro dzin dział kow ców
na sze go okrę gu. W ostat nich mie sią cach czę sto pró bu je
się wpro wa dzać kon tro wer syj ne usta wy nie zwa ża jąc na
wo lę spo łe czeń stwa. Wma wia się nam, że ży je my w de -
mo kra tycz nym kra ju, ale po cho dzą ce z gre ki sło wo de -
mo kra cja ozna cza „rzą dy lu du” (de mos – lud) – ro zu-
mia ny ja ko ogół peł no praw nych oby wa te li oraz (kra teo 
– rzą dzę).

W tym ustro ju źró dło wła dzy sta no wi wo la więk szo ści
oby wa te li, za tem chcie li by śmy być peł no praw ny mi part -
ne ra mi w to czą cych się dys ku sjach i pra cach nad no wą
usta wą, a nie ludź mi trak to wa ny mi jak nie ma ją ca pra wa
gło su wy klu czo na spo łecz ność, cza sa mi ob raź li wie na zy -
wa na „le śny mi dziad ka mi”.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców zrze sza po nad mi lion ro -
dzin i spraw nie za rzą dza tak po tęż ną or ga ni za cją. Wśród
nas jest wie lu pa sjo na tów ogrod nic twa dział ko we go, któ -

rych nie stać na pięk ne wil le z du ży mi ogro da mi po za mia -
stem, któ rzy nie ma ją po sel skich pen sji, ale ma ją za to per -
spek ty wę pra cy aż do śmier ci, bez moż li wo ści wy jaz dów
wy po czyn ko wych na wło ską ri wie rę.

Dział ka sta no wi dla nas źró dło ra do ści i du my. Lu bi my
ja upra wiać nie mar twią się o nic, po nie waż pra cu ją ce spo -
łecz nie oso by na ogro dach dba ją o ład i bez pie czeń stwo,
a tak że o prze strze ga nie prze pi sów pra wa.

Pa nie Mi ni strze!
Py ta my i cze ka my na me ry to rycz na od po wiedź w ja kim

ce lu zmie niać coś co do brze funk cjo nu je od wie lu lat? Po
co nisz czyć dział kow ców, ro dzin ne ogro dy dział ko we 
i Pol ski Zwią zek  Dział kow ców? Znisz cze nie „NAS” nie
wpły nie zna czą co na po pra wę sy tu acji go spo dar czej 
w Pol sce, a je dy nie wy wo ła obu rze nie i nie po kój wie lu
mi lio nów lu dzi.

Czy te go wszy scy ocze ku je my?

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Pre zes
/-/ Piotr Wilms

Go rzów Wlkp., 2 kwiet nia 2012 r.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w War sza wie

Pan Sła wo mir No wak 
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Mi ni strze
My, człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej oraz

przed sta wi cie le Okrę go wych Ko mi sji Roz jem czych Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, spo łecz nie dzia ła ją cych or -
ga nów roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
uczest ni cy na ra dy szko le nio wej w dniach 25-26.04.2012 r.
w War sza wie, prze ka zu je my swo je sta no wi sko w spra wie
obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z 2005 roku. Pro si my Pa na Mi ni stra o oso bi ste za po zna -
nie się z na szym sta no wi skiem i udzie le nie me ry to rycz -
nej od po wie dzi.

W kwiet niu 2010 roku I Pre zes Są du Naj wyż sze go,
wniósł skar gę do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na za pi sy
na szej usta wy z 2005 r.

Sejm RP ubie głej ka den cji do obro ny uchwa lo nej usta -
wy po wo łał zde kla ro wa nych wro gów pol skich dział kow -
ców, po sła PiS pa na Sta ni sła wa Pię tę oraz by łe go już dziś
człon ka PiS An drze ja De rę. Wy wo łu je to obu rze nie pol -
skich dział kow ców, któ rzy na rę ce Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewy Ko pacz kie ru ją pi sem ne pro te sty. Nie ste ty nie
do cze ka li śmy się od po wie dzi w naj waż niej szej dla nas
spra wie tzn. po zo sta wie nia usta wy w nie zmie nio nej for -

mie. Pa ni Mar sza łek nie od po wia da, lek ce wa żąc nas, swo -
ich wy bor ców – mi lion pol skich dział kow ców.

Pa ni Mar sza łek Ewa Ko pacz nie zmie ni ła rów nież do
tej po ry skła du po słów do re pre zen to wa nia Sej mu przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Nie po koi nas brak od po wie dzi Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go na na sze me ry to rycz nie uza sad nio ne wnio ski o uzna -
nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców za stro nę w po stę-
po wa niu.

Pa nie Mi ni strze,
Pa na Mi ni ster stwo pro wa dzi in ten syw ne pra ce nad no -

wą usta wą do ty czą cą funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Bul wer su je nas fakt, że pra ce te pro -
wa dzo ne są z po mi nię ciem, a wręcz lek ce wa że niem śro -
do wi ska dział kow ców zrze szo nych w PZD. Re sort, któ -
rym Pan kie ru je lek ce wa ży po nad mi lio no wą or ga ni za cję
dział kow ców - PZD, a pro wa dzi roz mo wy i wy mia nę ko -
re spon den cji z przed sta wi cie la mi ma ło re pre zen ta tyw nych
or ga ni za cji, mię dzy in ny mi tzw. Sto wa rzy szeń sku pia ją -
cych garst kę osób naj czę ściej usu nię tych z PZD za ra żą -
ce na ru sze nia pra wa. Czyż by mi ni ster stwo, któ rym Pan
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kie ru je dzia ła ło na szko dę na szej or ga ni za cji? i zgod nie 
z po wie dze niem „wróg mo je go wro ga jest mo im przy ja -
cie lem” – do kon sul ta cji za pra sza oso by, któ re de kla ru ją
się ja ko wro go wie funk cjo no wa nia PZD.

Pa nie Mi ni strze,
Nie zmie nia się do brze funk cjo nu ją ce go pra wa, chy ba

że chce się ko muś zro bić krzyw dę. Czy skry tość prac pro -
wa dzo nych nad no wą usta wą o ogrod nic twie w Pol sce 
i po mi ja nie w kon sul ta cjach Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców ma my trak to wać ja ko prze jaw wro go ści Mi ni -
ster stwa Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej

w sto sun ku do mi lio no wej rze szy dział kow ców?
Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 

8 lip ca 2005 r. sta no wi przy kład do brze dzia ła ją ce go pra -
wa, w peł ni ak cep to wa ne go przez po nad mi lio no wą rze -
szę dział kow ców.

Nie zga dza my się, aby o nas de cy do wa no bez nas. Do -
ma ga my się jaw no ści pro wa dzo nych kon sul ta cji wg za -
sad ogól nie przy ję tych i obo wią zu ją cych w de mo -
kra tycz nym pań stwie. Żą da my aby Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców trak to wa ny był ja ko part ner, a nie wróg w roz -
mo wach o funk cjo no wa niu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

/-/ Ol ga Ochry miuk 
/-/ Zbi gniew Ma li szew ski 

/-/ Zo fia Ma ria Mróz
/-/ Jan Kacz ma rzyk 

/-/ Ro bert Kli ma szew ski 
/-/ Ta de usz Mań ko 

/-/ Szy mon Mar czew ski 
/-/ Zo fia Pa de rew ska 

/-/ Jó zef Pie trzak 
/-/ Jó zef Pi sar ski 

/-/ Ka zi mierz Szy mań ski 
/-/ Lech Plu ciń ski 

/-/ Ste fan Ży ła 
/-/ Ja nusz Cy bi chow ski 

/-/ Hen ryk Błoch 
/-/ Sta ni sław Dra bik 

/-/ Ma rian Am bro sie wicz 
/-/ Piotr Szulc

/-/ Alek san der Brze ziń ski 
/-/ An to ni Fal kow ski 

/-/ Je rzy Te luk 
/-/ Eu ge niusz Du dek 

/-/ Bar ba ra Ro ści szow ska
/-/ Lu cy na Waj da 
/-/ Jan Le śniew ski 

/-/ Je rzy Gra jek 
/-/ Jan Mi ko łaj czak 

/-/ Sta ni sław Wy rost kie wicz 
/-/ Eu ge niusz Do bosz 

/-/ Ja ni na Far mas

War sza wa, 26 kwiet nia 2012 r.

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

Sza now ny Pan Sła wo mir No wak 
Mi ni ster Trans por tuj Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go

Związ ku Dział kow ców po sia da jąc sta tu to we upo waż nie -
nie do re pre zen to wa nia pio nu re wi zyj ne go funk cjo nu ją -
ce go w 4 941 Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i 26
Okrę gach wzy wa ją Pa na, kon sty tu cyj ne go mi ni stra do za -
prze sta nia wal ki z oby wa te la mi zrze szo ny mi w spo łecz -
nej, po za rzą do wej or ga ni za cji.

Po dej mo wa ne w skry to ści dzia ła nia, w kie ro wa nym
przez Pa na re sor cie, zmie rza ją ce do zmia ny obec nie obo -
wią zu ją cej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 8 lip ca 2005 ro ku spo łecz ność dział ko wa od bie ra, ja ko
jaw ny za mach na dal sze ist nie nie ogrod nic twa dział ko we -
go re ali zo wa ne go w ra mach na sze go Związ ku.

Dzi siaj, gdy do dział kow ców do cie ra ją wia ry god ne in -
for ma cje już wie my, ile na praw dę są war te po li tycz ne de -
kla ra cje, wie lo krot nie pu blicz nie skła da ne przez re sort 
i Plat for mę Oby wa tel ską.

Dzi siaj już wie my, że by ły one przy sło wio wą „czczą ga -
da ni ną” i ni czym wię cej, do te go za wsze skła da ną 

w przed wy bor czych okre sach.
Czas ele ganc ko for mu ło wa nych słów już mi nął.
Dzi siaj pol scy dział kow cy już nie pro szą.
Dzi siaj żą da my, ko rzy sta jąc ze swo ich oby wa tel skich

upraw nień udzie le nia ja snej i kon kret nej od po wie dzi:
– skąd ty le za ja dło ści i wprost nie na wi ści do człon ków

jed ne go mi lio na 250 ty się cy na sze go Związ ku oraz na -
szych ogro dów ze stro ny or ga nów Pań stwa?

– dla cze go pro jek ty ustaw two rzo ne są bez udzia łu tych,
któ rych ma ją do ty czyć, i nie tyl ko cho dzi o nas dział kow -
ców?

– dla cze go z kon sul ta cji spo łecz nej czy ni się fik cję, bo
jak ina czej okre ślić za cią ga nie opi nii u tych osób, któ rych
sa mi dział kow cy usu nę li ze swo je go gro na za ewi dent ne
i udo wod nio ne ła ma nie pra wa związ ko we go i Usta wy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych?

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Czyż by Pan mi ni ster nie wie dział, że utrwa lo na lo ka li -

za cja na szych ogro dów w mia stach jest waż nym ele men -
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tem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go?
Czyż by umknę ło z pa mię ci, że na sze ogro dy są te re na -

mi zie lo ny mi w na szych wy so ko zur ba ni zo wa nych mia -
stach, utrzy my wa ny mi przez dział kow ców zmniej sza jąc
kosz ty sa mo rzą dów lo kal nych w tym za kre sie?

Czyż by nie war tym pa mię ci był fakt, że te ogro dy są do -
brze za rzą dza ne przez de mo kra tycz nie wy bie ra ny sa mo -
rząd dział kow ców i nasz Zwią zek?

Czy ta kie dzia ła nia nie są przy pad kiem na szym wkła -
dem w bu do wa nie i roz wój pań stwa oby wa tel skie go?

Czyż by w kie ro wa nym przez Pa na re sor cie za po mnia -
no o usta le niach pod ję tych w cza sie spo tka nia przed sta -
wi cie li na sze go Związ ku z ów cze snym Wi ce mi ni strem
Ol gier dem Dzie koń skim w dniu 5 mar ca 2010 ro ku? 

Pro si my nam wy ba czyć te po wyż sze sło wa, ale przy sło -
wio wa cza ra go ry czy już się prze peł ni ła.

Pan mi ni ster naj wi docz niej za po mniał, że Zwią zek to
nie ja kaś wy ima gi no wa na gru pa a są to dział kow cy wraz
ze swy mi ro dzi na mi użyt ku ją cy od dzie się cio le ci bez płat -
nie swo je dział ki w swo ich ogro dach.

Za po mniał Pan i Pa na for ma cja po li tycz na, że obec nie
obo wią zu ją ca usta wa za pew nia nam dział kow com sze reg
fun da men tal nych praw, dzię ki któ rym mo że my bez piecz -
nie i prze wi dy wal nie ko rzy stać ze swo ich dzia łek.

Sejm RP uchwa la jąc tą usta wę w 2005 ro ku świa do mie
na dał na szym ogro dom sta tus or ga nów uży tecz no ści pu -
blicz nej, dzię ki cze mu sta ły się one ele men tem so cjal nej
in fra struk tu ry, któ ra po wszech nie jest do stęp na dla wszys-
t kich człon ków lo kal nych spo łecz no ści.

Ini cja ty wa by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go nie tyl -
ko w oce nie dział kow ców, ale tak że wie lu sa mo rzą dow -
ców sta ła się wy łącz nie pre tek stem do znie sie nia prze-
pi sów dzi siaj sku tecz nie za bez pie cza ją cych na sze słusz ne
pra wa, pra wa na by te w do brej do brze i w za ufa niu do pań -
stwa pra wa.

Kon klu du jąc, Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ocze ku je od Pa na Mi ni stra i Pa na
for ma cji po li tycz nej za ję cia ja sne go i kon kret ne go sta no -
wi ska w tej tak waż nej i ży wot nej dla dział kow ców spra -
wie. Z dział ko wym po zdro wie niem

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków i
Związ ku Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej

PZD w War sza wie

Człon ko wie: 
/-/ Sta ni sław Bu rzyń ski

/-/ Ry szard Do rau
/-/ Ja dwi ga Drze wiec ka
/-/ Eu ge niusz Lu bosch

/-/ Ali cja Pa te rek
/-/ Do ro ta Ze rba 

/-/ Ro man Żur kow ski

Prze wod ni czą ca
/-/ Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Hen ryk To ma szew ski

Se kre tarz
/-/ Agniesz ka Bie sie kir ska

War sza wa, 22 mar ca 2012 r.

Na sze sta no wi sko prze sy ła my naj pew niej szą w dzi siej szych cza sach dro gą elek tro nicz ną tak że do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz,
- Mar szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza,
– Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP: Ce za re go Gra bar czy ka (PO), Eu ge niu sza Grzesz cza ka (PSL), Mar ka Kuch ciń skie go

(PiS), Wan dy No wic kiej (Ruch Pa li ko ta) i Je rze go Wen der li cha (SLD),
– Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych: PO - Ra fa ła Gru piń skie go, PiS - Ma riu sza Błasz cza ka, PSL-Ja na Bu -

re go, Ruch Pa li ko ta - Ja nu sza Pa li ko ta i SLD - Lesz ka Mil le ra,
– Prze wod ni czą ce go Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry Zbi gnie wa Ry na sie wi cza i Z -ców Prze wod ni czą ce go: An drze -

ja Adam czy ka, Lesz ka Alek san drza ka, Ja nu sza Pie cho ciń skie go, Krzysz to fa Tchó rzew skie go i Sta ni sła wa Żmi ja na,
oraz prze ka zu je my do wia do mo ści:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– człon ków Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
– Okrę go wych Ko mi sji Re wi zyj nych PZD.
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Żą da my ja sno ści dzia ła nia kie ro wa ne go przez Pa na re -

sor tu w spra wach nas do ty czą cych, w spra wach ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Je ste śmy naj więk szym sto wa rzy sze niem sku pia ją cym
mi lion Pol skich ro dzin, ro dzin na le żą cych do naj uboż szej
gru py spo łecz nej.

Ogro dy dział ko we to obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej,
słu żą ce za spo ko je niu re kre acyj nych, wy po czyn ko wych 
i so cjal nych po trzeb. Czu je my się za gro że ni przez Pań ski
re sort, któ ry przy go to wu jąc zmia nę usta wy, któ ra po zwa -
la ła nam dział kow com po czuć się bez piecz nie, ro bi to bez
na szych przed sta wi cie li, bez nas. Po mi ja się nas, oso by
naj bar dziej za in te re so wa ne w tej spra wie, gdyż skut ki de -
cy zji po dej mo wa nej przez Pań ski re sort bę dą mieć wy -
mier ny wpływ na do ro bek bę dą cy wy ni kiem na szej pra cy,
pra cy mi lio na po ko leń ro dzin go spo da ru ją cych i in we stu -
ją cych wła sne środ ki fi nan so we w ten ma ły skra wek zie -

mi, w dział kę.
Żą da my re ali za cji uzgod nień, któ re by ły pod ję te na spo -

tka niu przed sta wi cie li PZD w dn. 5 mar ca 2010 r. z Wi ce -
mi ni strem Ol gier dem Dzie koń skim.

Żą da my od Pa na Pa nie Mi ni strze po wo ła nia ze spo łu ro -
bo cze go z udzia łem na szych przed sta wi cie la mi tak jak by -
ło uzgod nio ne. Po wi nien Pan być kon ty nu ato rem pod -
ję tych de cy zji ja kie za pa dły i wi nien się Pan z te go wy wią -
zać. Nie ste ty wy co fał się Pan z tych form kon sul ta cji, 
a w miej sce przed sta wi cie li Polskiego Związku Dział-
kowców za pra sza człon ków sto wa rzy szeń któ rzy zo sta li
wy klu cze ni z na sze go Związ ku za nie prze strze ga nie obo -
wią zu ją cej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 8 lip ca 2005 r. jak rów nież Sta tu tu Polskiego Związku
działkowców i re gu la mi nu. Z te go moż na wy snuć je dy ny
wnio sek ja ki się na su wa „z de mo kra cją Pan się daw no
roz mi nął.” Ocze ku je my od po wie dzi a nie wrzu ca nia te go
ty pu sta no wisk do nisz czar ki.

Z dział ko wym po zdro wie niem

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 Roz jem -

czej PZD w Gdań sku

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Gdań sku

Gdańsk, dnia 22.03.2012 r.
Pan Sła wo mir No wak 
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my tak że do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz,
– Mar szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza,
– Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma rii Fojt,
– Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD Ol gi Ochry miuk,
– 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
/-/ Jó zef Pi sar ski

Z -ca prze wod ni czą ce go 
/-/ Ja ni na Far mas

Se kre tarz
/-/ Le onar da Ba char -Ko wal ska

/-/ Sta ni sław Wal czuk 
/-/ Je rzy Za cha rzew ski 

/-/ An ge li ka Za jąc

Człon ko wie:

/-/ Bo gu sław Bi nię da 
/-/ Hen ryk Kra siń ski

/-/ Ja dwi ga Le wan dow ska 
/-/ Ma rian Szym czak 

Gdańsk, 22 mar ca 2012 r.
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Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej okrę gu
słup skie go ze bra ni na spo tka niu w dniu 11 kwiet nia 2012 r.
kie ru ją do Pa na proś bę o do pusz cze nie do dys ku sji, na te -
mat usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych – gło -
sy dział kow ców. Re pre zen tu je my jed ną z naj więk szych
or ga ni za cji po za rzą do wych w Pol sce, któ rą nie do pusz cza
się do dys ku sji. Pra gnie my zwró cić uwa gę, że dział kow -
cy wła sną pra cą i za an ga żo wa niem stwo rzy li zie lo ne płu -
ca miast i za ple cze so cjal ne dla lu dzi z nie wiel ki mi
do cho da mi. Mia sta zy sku ją te re ny zie lo ne – utrzy my wa -

ne i mo der ni zo wa ne na koszt dział kow ców, bez do dat ko -
wych na kła dów bu dże to wych. Z ko lei dział kow cy uzy -
sku ją do stęp do prze strze ni, w któ rej mo gą re ali zo wać
dzia ła nia ogrod ni cze, kul tu ral ne, wy po czyn ko we i to wa -
rzy skie.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze 
ma my na dzie ję, że na sza proś ba moż li wa jest do speł -

nie nia, wspól nie two rzy my Pań stwo de mo kra tycz ne, pra -
wo rząd ne i być mo że oby wa tel skie.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ mgr Zdzi sław To ka rek

/-/ 4 pod pi sy

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Szczaw nie Zdro ju

Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

STANOWISKO
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju

z dnia 24 mar ca 2012 r.
w spra wie obro ny USTAWY z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD

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

Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej

Słupsk, 11 kwiet nia 2012 r.

W okre sie prze mian ustro jo wych w Pol sce, od 23 lat
grun ty, na któ rych zlo ka li zo wa ne są Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we, do pro wa dzo ne przez dział kow ców do wy so -
kiej kul tu ry użyt ko wej na bra ły du żej war to ści. Od te go
mo men tu za czę ły się po waż ne kło po ty dział kow ców 
i Związ ku. Śro do wi ska eko no micz no -biz ne so we róż ny mi
me to da mi dą żą do suk ce syw ne go li kwi do wa nia ROD 
i przej mo wa nia grun tów.

Pie niądz, pie niądz, pie niądz i jesz cze raz pie niądz stał
się naj wyż szą war to ścią, a czło wiek – dział ko wiec jest
sys te ma tycz nie spy cha ny na ubo cze, ja ko nie po trzeb ny
ele ment dzi siej szej rze czy wi sto ści. Jed nak de ter mi na cja
dział kow ców do pro wa dzi ła, że z ich wo li w obro nie ROD
i usta wy o ROP zo stał zwo ła ny 14 lip ca 2009 r. I Kon gres
PZD i 22 wrze śnia 2011 r. II Kon gres PZD, w któ rych
uczest ni czy ło po nad 7 ty się cy dział kow ców – de le ga tów
z ca łej Pol ski. Licz nie za pro sze ni go ście, tj. przed sta wi -
cie le Ra dy Mi ni strów i po li ty cy, w tym po li ty cy Plat for my
Oby wa tel skiej – de kla ro wa li po sza no wa nie wo li dział -
kow ców i obro nę usta wy o ROD. Fakt 120-let niej tra dy -
cji i zdo by tych do świad czeń ogrod nic twa dział ko we go 

w Pol sce oraz ze bra nie po nad 620 ty się cy pod pi sów 
w obro nie usta wy po twier dza ją spój ność i jed ność dzia ła -
nia wśród dział kow ców. Sku pia jąc po nad mi lion człon -
ków zwy czaj nych Związ ku, PZD po sia da po ten cjał po z-
wa la ją cy zmo bi li zo wać ol brzy mi ruch spo łecz ny na te re -
nie ca łe go kra ju.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Ko mi sje Roz jem cze – ja ko or ga ny sa mo rzą do we, dzia -

ła ją ce w struk tu rach or ga ni za cyj nych PZD, zaj mu ją ce się
roż ny mi zda rze nia mi dział kow ców – za wsze dzia ła ją
zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem i sto ją na stra ży prze -
strze ga nia pra wa przez człon ków zwy czaj nych PZD, wy -
ni ka ją cych z usta wy o rod, sta tu tu PZD, re gu la mi nu ROD
i in nych ustaw, któ re sta no wią pod sta wy praw ne do funk -
cjo no wa nia ROD – dla te go je ste śmy bar dzo obu rze ni i za -
wie dze ni, że w Pa na Mi ni ster stwie zo sta ły pod ję te pra ce
w za kre sie wpro wa dze nia ewen tu al nych zmian prze pi sów
re gu lu ją cych funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko we go
w na szym kra ju. Tak waż ne de cy zje dla ru chu dział ko we -
go od by wa ją się bez udzia łu przed sta wi cie li PZD, 
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a z udzia łem za pro szo ne go do kon sul ta cji tzw. ze spo łu sto -
wa rzy szeń dział ko wych – osób, któ re zo sta ły po zba wio -
ne człon ko stwa zwy czaj ne go PZD i pra wa użyt ko wa nia
dział ki /za na ru sze nie prze pi sów praw nych obo wią zu ją -
cych w Związ ku i in nych ustaw, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem usta wy  – Pra wo bu dow la ne/. Czyż by re sort
kie ro wa ny przez Pa na Mi ni stra utrwa lał w spo łe czeń stwie
prze ko na nie, że ci, któ rzy na ru sza ją obo wią zu ją ce pra wo
są szcze gól nie do ce nia ni i sza no wa ni jak rów nież sta ją się
przy kła dem do na śla do wa nia.

Ta kie dzia ła nie Mi ni ster stwa jest krót ko wzrocz ne i bar -
dzo nie bez piecz ne spo łecz nie, po nie waż do pro wa dza to
do anar chii i cwa niac twa w róż nych dzie dzi nach ży cia.

Na szym zda niem – Mi ni ster stwo pod Pa na kie row nic -
twem win no być przy kła dem bez względ ne go po sza no wa -
nia pra wa obo wią zu ją ce go w Pol sce.

Pa nie Mi ni strze!
Nie moż na i nie wol no lek ce wa żyć Pol skie go Związ ku

Dział kow ców, któ ry zrze sza po nad mi lion człon ków, 
a z mo cy usta wy o ROD jest ogól no pol ską, sa mo dziel ną
i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną po wo ła ną do re pre -
zen to wa nia, obro ny praw i in te re sów swych człon ków.

Uwa ża my, że PZD po wi nien być głów nym part ne rem
do pro wa dze nia przez Pa na Mi ni ster stwo wszel kich kon -
sul ta cji do ty czą cych ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Zwią zek ma bo ga te tra dy cje w pro wa dze niu ogro dów 
i sys te ma tycz nie dą ży do roz wo ju ROD. Do ro bek PZD
jest bar dzo do brze oce nia ny przez śro do wi sko dział kow -
ców jak rów nież przez związ ki na ro do we z po szcze gól -
nych kra jów Eu ro py i Ja po nii.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Ist nie je po wszech ne po par cie śro do wi ska dział kow ców

dla obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ROD. Jej zna cze nia
dla trwa ło ści i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce. Dla te go zwra ca my się do Pa na Mi ni stra o za cho wa -
nie usta wy o ROD w nie zmie nio nym kształ cie.

Je śli są in ne prze słan ki ze stro ny Mi ni ster stwa, to py ta -
my wprost – czy w Mi ni ster stwie przy go to wu je się pro jekt
usta wy o ogro dach dział ko wych? 

Pro si my Pa na Mi ni stra o za ję cie jed no znacz ne go sta no -
wi ska w przed mio to wej spra wie i prze ka za nie in for ma cji
tak nam jak rów nież dział kow com – za po śred nic twem
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z po wa ża niem
/-/ 7 pod pi sów

Otrzy mu ją: 
1/Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go PO. 
2/Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go PiS. 
3/Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go Ruch Pa li ko wa. 
4/Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go SLD. 
5/Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go PSL. 
6/Kra jo wa Ra da PZD.
7/Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD w Szczaw nie Zdro ju 8/a/a.

Szczaw no Zdrój, 24 mar ca 2012 r.

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

Sza now ny Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go

Związ ku Dział kow ców w Gdań sku bio rą cy udział w sta -
tu to wym po sie dze niu w dniu 26 mar ca 2012 ro ku z nie po -
ko jem i nie do wie rza niem przyj mu ją do cho dzą ce, z róż-
nych wia ry god nych źró deł, in for ma cje o pro wa dze niu 
w kie ro wa nym przez Pa na re sor cie in ten syw nych prac
zmie rza ją cych do zmia ny NASZEJ USTAWY O RO-
DZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH z 8 lip ca
2005 ro ku.

Z nie do wie rza niem, bo wiem wie lo krot nie przed sta wi -
cie le mi ni ster stwa oraz pro mi nent ni człon ko wie Plat for my
Oby wa tel skiej za pew nia li pol skich dział kow ców zrze szo -
nych w PZD, że ja kie kol wiek po dej mo wa ne dzia ła nia w
spra wie ROD nie bę dą pro wa dzo ne bez udzia łu na sze go
Związ ku.

Pro wa dze nie na der in ten syw nych prac, w któ rych udział
bio rą wszy scy oprócz przed sta wi cie li na sze go ogól no pol -
skie go sa mo rzą du dział kow ców – Kra jo wej Ra dy PZD
jest przy kła dem nie do trzy my wa nia da ne go sło wa.
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Obu rze nie na sze jest tym więk sze, bo wiem w dal szym
cią gu pra cow ni cy mi ni ster stwa po sił ku ją się wąt pli wym
zda niem nie licz nych człon ków sto wa rzy szeń, człon ków
usu nię tych z sze re gów na szej spo łecz nej or ga ni za cji za
ewi dent ne ła ma nie pra wa związ ko we go i po wszech nie
obo wią zu ją ce go, ta kie go jak cho ciaż by Pra wa Bu dow la -
ne go!

Ta kie poj mo wa nie kon sul ta cji spo łecz nej za kra wa na
jaw ną kpi nę z jed ne go mi lio na 250 ty się cy człon ków Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, człon ków pol skie go spo -
łe czeń stwa!

Pa mięć w re sor cie mu si być na praw dę bar dzo mier na,
sko ro się nie pa mię ta lub co bar dziej praw do po dob ne nie
chce się pa mię tać o usta le niach pod ję tych w cza sie spo tka -
nia przed sta wi cie li na sze go Związ ku z ów cze snym Wi ce -
mi ni strem Ol gier dem Dzie koń skim w dniu 5 mar ca 2010 r.

Nic nam nie wia do mo, aby ów cze sne usta le nia utra ci ły
swo ją waż ność!

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
To per ma nent ne „maj stro wa nie” przy na szej usta wie po -

wiedz my wprost zmie rza do po zba wie nia dział kow ców
sze re gu fun da men tal nych praw, dzię ki któ rym mo że my
bez piecz nie ko rzy stać z na szych dzia łek, a zwłasz cza do
po zba wie nia:

• pra wa do bez płat ne go uży wa nia grun tów pu blicz nych
pod ogro dy dział ko we,

• pra wa do użyt ko wa nia dzia łek na za sa dzie kon kret ne -
go ty tu łu praw ne go, pod le ga ją ce go ujaw nie niu w księ dze
wie czy stej,

• pra wa wła sno ści na sa dzeń i obiek tów usy tu owa nych
na dział ce,

• pra wa do zwol nień po dat ko wych z ty tu łu użyt ko wa nia
dział ki,

• pra wa do od szko do wa nia za utra co ną wła sność wsku -
tek li kwi da cji ogro du,

• pra wa do dział ki za mien nej w ra zie li kwi da cji ogro du,
• pra wa do za cho wa nia dział ki i po zo sta nia w ogro dzie

w ra zie za sad ne go żą da nia zwro tu te re nu ogro du przez by -
łych wła ści cie li,

• pra wa prze ję cia dział ki po zmar łym dział kow cu przez
je go oso by bli skie.

Czy wciąż ma my przy po mi nać, że na sze ogro dy to te re -
ny zie lo ne w mia stach utrzy my wa ne przez dział kow ców
i nasz Zwią zek z wła snych środ ków!

Czy cią gle trze ba przy po mi nać, że my dział kow cy je -
ste śmy miesz kań ca mi na szych miast i gmin i wno sząc po -
dat ki ma my peł ne pra wo do ko rzy sta nia z na szych dzia tek,
w na szych ogro dach!

Czy za po mi na się, że na sze ogro dy pro wa dzo ne przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców peł nią waż ną in te gra cyj ną
ro lą w spo łe czeń stwie oby wa tel skim a słu żąc ro dzi nom
dział ko wym słu żą lo kal nym spo łecz no ściom?

Sa mo rzą dy lo kal ne wspie ra ją dzia ła nia na sze go Związ -
ku, bo wiem wie dzą, że jest to istot ny wkład w bu do wa nie
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Sa mo rzą dy te w wie lu
mia stach, nie tyl ko na sze go wo je wódz twa, uczest ni cząc
w na szej dzia łal no ści po zna ją na sze pro ble my, by w kon -
se kwen cji po ma gać w ich roz wią zy wa niu dla do bra człon -
ków pol skie go spo łe czeń stwa.

Je że li tak czy nią lo kal ne sa mo rzą dy to, dla cze go od wie -
lu lat nie mo że my się do cze kać po mo cy od władz cen tral -
nych?

To my dział kow cy, w od róż nie niu od wie lu in nych spo -
łecz nych or ga ni za cji, ak tyw nie, na co dzień a nie od świę -
ta uczest ni czy my w ży ciu lo kal nych spo łecz no ści.

Jed no z chiń skich przy słów brzmi: „Za da niem sie ci jest
zła pa nie ryb, a kie dy zła pie się ry by o sie ci się za po mi na.
Za da niem po trza sku jest zła pa nie kró li ka, a gdy zła pie się
kró li ka o po trza sku się za po mi na. Za da niem słów jest zła -
pa nie idei, a gdy uchwy ci się idee, słów się za po mi na.
Gdzie znaj dę te go, któ ry za po mniał słów? To z nim chcę
roz ma wiać”.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia

pio nu re wi zyj ne go Okrę gu Gdań skie go spo łecz nie funk -
cjo nu ją ce go w 247 Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
ape lu je my o po zo sta wie nie za pi sów na szej usta wy, gwa -
ran tu ją cej nam do tych cza so we wa run ki funk cjo no wa nia.

Ni niej szym sta no wi skiem zwra ca my się do Pa na, kon -
sty tu cyj ne go mi ni stra i po zo sta łych ad re sa tów:

– po ma gaj cie dział kow com, a nie prze szka dzaj cie,
– nie uszczę śli wiaj cie nas na si łę i wbrew na szej wo li,
– nie niszcz cie do bre go, spraw dzo ne go i ak cep to wa ne -

go przez nas pra wa za war te go w Usta wie o ROD, bo 
w obec nym kształ cie speł nia na sze ocze ki wa nia,

– bierz cie przy kład z na sze go za chod nie go są sia da 
i two rze nia pra wa sta bil ne go i trwa łe go na rzecz nie miec -
kich ogro dów dział ko wych.

Z dział ko wym po zdro wie niem
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 

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 

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ma rian na Kraw czyk 

Se kre tarz
/-/ Jo lan ta Rut kow ska
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Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod
Kasz ta na mi” w Po zna niu zgro ma dze ni w dniu 30 mar ca
2012 r. na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym sta now -
czo do ma ga ją się uczci wej, peł nej in for ma cji o trwa ją cych
pra cach nad zmia ną na szej Usta wy z 2005 ro ku, gwa ran -
tu ją cej ist nie nie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce,
względ nie za prze cze nia ze stro ny Mi ni ster stwa o to czą -
cych się pra cach.

Oba wy na sze mu si bu dzić fakt kol por to wa nia in for ma -
cji, że krę gi nie chęt ne Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców, wy wo dzą ce się z wro gich nam sto wa rzy szeń, pod
au spi cja mi Mi ni ster stwa Trans por tu, Bu dow nic twa i Go -
spo dar ki Mor skiej pró bu ją pi sać pro jekt no wej usta wy.

Ce lem ich jest zli kwi do wa nie Związ ku i stwo rze nie pra -

wa do re ali za cji swo ich ce lów, za mie nie nia ogrod nic twa
dział ko we go w te re ny za miesz ka łe w al ta nach po wsta łych
na sku tek ła ma nia pra wa bu dow la ne go przy bier nej po -
sta wie Po wia to wych In spek to rów Nad zo ru Bu dow la ne -
go, któ rzy po mi mo licz nych zgło szeń przez Za rzą dy ROD
na ru sza nia pra wa, nie chęt nie po dej mu ją dzia ła nia. Człon -
ko wie sto wa rzy szeń to by li dział kow cy po zba wie ni człon -
ko stwa i dział ki za ła ma nie pra wa okre ślo ne go w Usta wie
z 2005 r. i Sta tu tu oraz re gu la mi nów PZD oraz pra wa bu -
dow la ne go!

Oba wy na sze po głę bia fakt nada nia 29.03.2012 r. pro -
gra mu „czar no na bia łym” TVN po godz. 20.00, ten den -
cyj nej au dy cji z udzia łem Pre ze sa PZD, Pre ze sa PZD 
i PZPN, po łą czo ne z wro gi mi dla nas wy po wie dzia mi Po -

Ni niej sze sta no wi sko dro gą elek tro nicz ną, w dzi siej szych cza sach nie ste ty naj szyb szą i naj pew niej szą prze sy ła my tak -
że do:

– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz,
– Mar szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza, 
– Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska,
– Wi ce mar szał ków Sej mu RP: Ce za re go Gra bar czy ka (PO), Eu ge niu sza Grzesz cza ka (PSL), Mar ka Kuch ciń skie go

(PiS), Wan dy No wic kiej (Ruch Pa li ko ta) i Je rze go Wen der li cha (SLD),
– Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych; PO - Ra fa ła Gru piń skie go, PiS – Ma riu sza Błasz cza ka, PSL - Ja na Bu -

re go, Ruch Pa li ko ta - Ja nu sza Pa li ko ta i SLD - Lesz ka Mfl le ra,
– Prze wod ni czą ce go Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry Zbi gnie wa Ry na sie wi cza i Z -ców Prze wod ni czą ce go; An drze -

ja Adam czy ka, Lesz ka Alek san drza ka, Ja nu sza Pie cho ciń skie go, Krzysz to fa Tchó rzew skie go i Sta ni sła wa Żmi ja na,
– Po słów na Sejm RP wy bra nych w Okrę gu Wy bor czym nr 25: Bauć Piotr Pa weł, Bla nik Le szek, Bo row czak Je rzy,

Fo ty ga An na, Gu zow ska Iwo na, Ma li Ka ta rzy na, Ja wor ski An drzej, Koz dron Je rzy, Ło pin skl Ma ciej, Neu mann Sła wo -
mir, No wak Sła wo mir i Po ma ska Agniesz ka, i Okrę gu Wy bor czym nr 26; Ar ci szew ska -Mie lew czyk Do ro ta, Azie wicz
Ta de usz, Bie droń Ro bert, Bier nac ki Ma rek, Bud nik Je rzy, Hop pe Te re sa, Kło sin Kry sty na, Kon wiń ski Zbi gniew, Lam -
czyk Sta ni sław, Mil ler Le szek, Ploc ke Ka zi mierz, Sel lin Ja ro sław, Szczy piń ska Jo lan ta i Śnia dek Ja nusz – aby pa mię ta -
li, że wśród ich wy bor ców by li ta kie człon ko wie PZD, oraz prze ka zu je my do wia do mo ści;

– 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 ne] 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.

/-/ Sta ni sław Or łow ski 
/-/ Ta de usz Sa ko wicz 

/-/ An drzej Zaj cew

Człon ko wie: 

/-/ Sa bi na Chi nal ska 
/-/ Ma riusz Dra nie wicz 

/-/ An drzej Jancz 
/-/ Piotr Mi ki tu ła 

Gdańsk, 26 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pod Kasz ta na mi” w Po zna niu

Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej
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seł Sta roń z PO i by łe go Po sła PiS, dziś już in ne go ugru -
po wa nia Po sła An drze ja De ry zde cy do wa nych wro gów
dział kow ców.

Ma ni pu la cja nada na w TVN świad czy o zma so wa nej
ak cji prze ciw nam, mil cze nie Wa sze go Mi ni ster stwa, któ -
re nie chce roz ma wiać z przed sta wi cie la mi mi lio na dział -
kow ców w Pol sce jest wy so ce nie etycz ne i świad czy 
o lek ce wa że niu nas Po lek i Po la ków zrze szo nych w PZD.

Rów nież nę ka ni je ste śmy przez I Sę dzie go Są du Naj -
wyż sze go, któ ry za skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
za pi sy Usta wy z 2005 r.

Po mi mo upły wu pra wie dwóch lat spra wa nie tra fi ła na
wo kan dę, co wzbu dza dal sze na sze nie po ko je.

Po wszech nie sza no wa ny ruch ogrod nic twa dział ko we -
go w EUROPIE w Pol sce od sze re gu lat sta le jest ata ko -
wa ny przez naj wyż sze wła dze na sze go kra ju!

Łą cząc po zdro wie nia ocze ku je my pil ne go za ję cia sta -
no wi ska i od po wie dzi.

W imie niu Ze bra nych Dział kow ców

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ 

Za rząd ROD
/-/ 5 pod pi sów

Kra jo wy In struk tor SSI
/-/ Ja nusz Cy bi chow ski

Po znań, 30 mar ca 2012 r.

Ze bra nie Spra woz daw cze ROD „No we Osie dle” w Wał brzy chu

Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

My dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„No we Osie dle” w Wał brzy chu na Dol nym Ślą sku, pro si -
my Pa na Mi ni stra, o wzię cie pod uwa gę na szej opi nii, 
w związ ku z pro wa dzo ny mi pra ca mi – jak są dzi my – nad
zmia ną w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 roku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Swo ją proś bę uza sad nia my na stę -
pu ją co:

– ro dzin ne ogro dy dział ko we i Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, w for mu le za pi sa nej w usta wie z dnia 8 lip ca
2005 r. – na szym zda niem – wła ści wie wy peł nia ją swą
funk cję, a przede wszyst kim słu żą kil ku mi lio nom oby -
wa te li, z któ rych zde cy do wa na więk szość po waż nie bo -
ry ka się z trud no ścia mi ży cia co dzien ne go,

– są ro dzin ne ogro dy dział ko we waż nym ele men tem
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, – kon ty nu uje my tra dy cje
ru chu dział ko we go, któ re go po cząt ki bio rą się z cza sów
za bor czych, bu do wy wiel kie go prze my słu, a na Zie mi
Wał brzy skiej – wte dy na ob sza rze Prus – się ga ją lat 60
XIX w.,

Od 1990 r. nasz Zwią zek, a za tym i nasz ogród, pod da -
wa ni są nie ustan nym ata kom ze stro ny elit po li tycz nych
oraz czę ści me diów  – nie upraw nio nym ata kom, wy ni ka -

ją cym czę sto z bra ku ele men tar nej wie dzy o tym czym są
ro dzin ne ogro dy. W tej nie zro zu mia łej kam pa nii, uczest -
ni czą nie któ rzy by li związ kow cy – nie sze re go wi dział -
kow cy. Wy star czy po słu chać ich wy po wie dzi, za po znać
się z ich opi nia mi, by prze ko nać się, że ta za ja dłość wzię -
ła się naj czę ściej z bra ku ro zu mie nia idei ru chu dział ko we -
go. To i nie speł nio ne am bi cje.

Nie mo że my przy jąć spo koj nie fak tu, że daw ni związ -
kow cy, któ rzy zo sta li usu nię ci z na szych sze re gów – za
ła ma nie nie tyl ko Sta tu tu PZD, mo gą słu żyć ra da mi urzęd -
ni kom Pa na Re sor tu, w pra cach nad zmia na mi w ogro do -
wej usta wie. Za kra wa na kpi nę nie za się ga nie opi nii w
tym wzglę dzie, od re pre zen tan tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

My dział kow cy z ROD „No we Osie dle” w Wał brzy chu,
uczest ni czą cy w ze bra niu spra woz daw czym, ape lu je my
do Pa na Mi ni stra o ludz kie, oby wa tel skie i zgod ne z in te -
re sem spo łecz no ści miast i mia ste czek, po trak to wa nie ca -
łe go śro do wi ska dział kow ców. Nie moż na wszyst kie go
za be to no wać, po kryć ma są bi tu micz ną i opleść sta lą. Nie
moż na do pro wa dzić do za gła dy ty się cy hek ta rów grun tu
– czę sto zre kul ty wo wa ne go wy sił kiem i cier pli wo ścią
dział kow ców, po przez usu nię cie ich z dzia łek.

/-/ 10 pod pi sów
Wał brzych, 31 mar ca 2012 r.
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Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
Kro kus w Wy so kiej uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra -
woz daw cze go w dniu 22 mar ca 2012 ro ku z nie po ko jem
od bie ra ją do cho dzą ce do nas dział kow ców In for ma cję 
z róż nych źró deł na te mat trwa ją cych w kie ro wa nym
przez Pa na Mi ni ster stwie pra cach nad no wą usta wą 
o ogro dach dział ko wych.

Pra ce te trwa ją bez udzia łu przed sta wi cie li sa mo rzą du
mi lio no we go Związ ku, a jesz cze pa rę mie się cy te mu par -
la men ta rzy ści Plat for my Oby wa tel skiej za pew nia li, że
każ da pro po zy cja zmian w pra wie dział ko wym bę dzie 
z na mi kon sul to wa na.

Dzi siaj oka zu je się, że by ły to pu ste sło wa. Je ste śmy
zbul wer so wa ni ty mi dzia ła nia mi, któ re ma ją na ce lu li -
kwi da cję na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z 2005 ro ku. I ob cią że nie nas dział kow ców 
i Zwią zek po dat ka mi, któ re na kła dać bę dzie na nas na sza
wła dza sa mo rzą do wa oraz li kwi da cję na sze go Związ ku,

któ ry wy peł nia swo je obo wiąz ki wo bec nas dział kow ców
i ogro dów i jest głów ną prze szko dą w li kwi da cji ogro dów
dział ko wych.

Jed nym sło wem po raz ko lej ny dziu rę bu dże to wą w na -
szym Pań stwie ma my za peł nić my dział kow cy – eme ry ci
i ren ci ści ze swo ich skrom nych eme ry tów.

Pa nie Mi ni strze!
Dział kow cy, sa mo rzą dy ogro do we zna ją bar dzo do brze

za pi sy obo wią zu ją cej usta wy, w któ rej za pi sa ne są na sze
pra wa gwa ran tu ją ce nam bez piecz ne ko rzy sta nie z na -
szych dzia łek.

Bę dzie my bro nić na szej usta wy, na szych ogro dów 
i Związ ku.

Pro si my aby nam po ma ga no a nie prze szka dza no. Nie
skłó caj cie nas z sa mo rzą da mi, bo one w prze ci wień stwie
do na sze go Rzą du zna ją na sze pro ble my i wspie ra ją na sze
dzia ła nia w obro nie usta wy.

Wal ne Ze bra nie ROD „Kro kus” w Wy so kiej

Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

Pre zes ROD
/-/ Grze gorz Sie musz ko

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ma rek J.

Na sze pi smo kie ru je my do wia do mo ści; 
– Pre zy den ta RP, 
– Mar szał ka Sej mu RP, 
– Mar szał ka wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, 
– Se na to ro wie i Po sło wie Pół noc nej Wiel ko pol ski, 
– Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Wy so ka, 22 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bra tek” w Brze zi nach

Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bra -
tek” w Brze zi nach ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz -
daw czym w dniu 25 mar ca 2012 r. z nie po ko jem przy ję li
in for ma cje o pro wa dze niu w kie ro wa nym przez Pa na re -
sor cie prac nad zmia na mi za sad funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych.

Pod ję te pra ce świad czą o igno ro wa niu sa mo rząd nej, po -
nad mi lio no wej or ga ni za cji dział kow ców. Jest to za mach

na pra wa dział kow ców, któ re zo sta ły wy pra co wa ne na
prze strze ni kil ku dzie się ciu lat, rów nież przez Sejm i do -
brze słu żą dział kow com i funk cjo no wa niu ogro dów.

Ogród nasz zo stał za ło żo ny w 1977 r. na nie użyt kach
rol nych, w czę ści na wy sy pi sku śmie ci, sku pia 195 człon -
ków. Na dział kach pro wa dzi my eko lo gicz ne upra wy
drzew owo co wych i wa rzyw. Po nad to po przez róż no rod -
ne na sa dze nia krze wów ozdob nych i kwia tów ogród stał
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się na miast ką ogro du bo ta nicz ne go. Od wie dza ny jest czę -
sto przez dzie ci z brze ziń skich przed szko li. Ob ser wu jąc
róż no rod no ść na sa dzeń i zmie nia ją ce się po ry ro ku, uczą
się re ago wać na pięk no przy ro dy.

W do tych cza so wym dzia ła niu dział kow cy po zy ska li so -
jusz ni ków we wła dzach sa mo rzą do wych mia sta. Skut ko -
wa ło to od da niem nie od płat nie na rzecz Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w użyt ko wa nie wie czy ste grun tu
ogro du i uję cie ogro du w pla nie prze strzen ne go za go spo -
da ro wa nia mia sta.

Ogród moc no wrósł w kra jo braz mia sta i stał się obiek -
tem uży tecz no ści pu blicz nej, ja ko te ren re kre acyj no -wy -
po czyn ko wy. Dział kow cy z Rodzinnego Ogrodu Dział-

kowego „Bra tek” po dob nie jak w in nych ogro dach dział -
ko wych w ra mach obo wią zu ją cych prze pi sów sta ra ją się
żyć ze so bą w zgo dzie, wza jem nej po mo cy i życz li wo ści.
Nie chcą zmie niać te go, co zo sta ło spraw dzo ne w ra mach
funk cjo no wa nia ogro du i przy no si ko rzy ści dla sze re go -
wych człon ków Związ ku i lo kal nej spo łecz no ści. Uwa ża -
my, że obec nie obo wią zu ją cy stan praw ny w peł ni
za bez pie cza ist nie nie i roz wój ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. 

Pro te stu je my prze ciw ko lej nym pró bom za ma chu na sa -
mo dziel ność i sa mo rząd ność Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Są waż niej sze spra wy do roz wią za nia w kra ju
niż po wta rza ją ce się ata ki na dział kow ców i ogro dy.

Pre zes Za rzą du 
/-/ Edward Wą sik

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ta de usz Mań ko

Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wie -
la to wo w Zło to wie uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra -
woz daw cze go w dniu 17 mar ca 2012 ro ku z nie po ko jem
ode bra li in for ma cję o trwa ją cych pra cach nad no wą usta -
wą o ogro dach w Mi ni ster stwie przez Pa na kie ro wa nym.
Od by wa to się bez udzia łu przed sta wi cie li na sze go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. W pra cach na to miast
uczest ni czą przed sta wi cie le Sto wa rzy szeń – oso by wy rzu -
co ne z na szych ogro dów za nie prze strze ga nie usta wy Pra -
wo bu dow la ne oraz re gu la mi nu ogro du. Py ta my Pa na
Mi ni stra Jak mo gą oso by nie prze strze ga ją ce pra wa być
twór ca mi no wej usta wy!!!

Nie zga dza my się, aby w ten spo sób trak to wa no nas
dział kow ców – a jest nas mi lion 250 ty się cy i nasz Zwią -

zek, któ ry wi nien nas tam re pre zen to wać. Pro wa dzo ne
pra ce zmie rza ją do zmia ny na szej usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, li kwi da cji
ogro dów dział ko wych i na sze go Związ ku, ob cią że nie nas
i Zwią zek po dat ka mi. Na ta kie dzia ła nia my się nie zga -
dza my.

Pa nie Mi ni strze!
Na sza usta wa obo wią zu je już 7 lat, zo sta ła wpro wa dzo -

na w ży cie. W niej ma my za pi sa ne na sze pra wa gwa ran -
to wa ne nam Kon sty tu cją na sze go Pań stwa  – do dział ki 
i do na szej wła sno ści w po sta ci na sa dzeń i na nie sień. Usta -
wa speł nia na sze ocze ki wa nia. Nie chce my, aby do ko ny -
wa no w niej ja kich kol wiek zmian.

Wal ne Ze bra nie ROD „Wie la to wo” w Zło to wie

Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

Pre zes
/-/ Ry szard Pi su la

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

/-/ 51 pod pi sów

Na sze pi smo kie ru je my do wia do mo ści: 
– Pre zy den ta RP, 
– Mar szał ka Sej mu RP, 
– Mar szał ka wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, 
– Se na to ro wie I Po sło wie Pół noc nej Wiel ko pol ski, 
– Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Zło tów, 17 mar ca 2012 r.
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My, wszy scy uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz -
daw cze go ja ko naj wyż sze go or ga nu sa mo rzą do we go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, bę dąc w peł ni świa do mi
za gro że niom ja kie nie sie za so bą za skar że nie i zmia ny 
w obo wią zu ją cej od 2005 r. Usta wie o ROD wy ra ża my jed -
no myśl nie pro test i żą da my za prze sta nia wszel kich dzia łań
zmie rza ją cych do zli kwi do wa nia praw dział kow ców.

Ogrom ny nie po kój w nas bu dzi fakt, że ko lej ny or gan
ad mi ni stra cji rzą do wej za miast two rzyć wa run ki praw ne
i eko no micz ne dla roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych roz po czy na nie rów ną wal kę ze słab szym prze -
ciw ni kiem. W peł ni zda je my so bie spra wę, że dla Pa na
Mi ni stra i Re sor tu któ ry Pan re pre zen tu je grun ty od da ne
dział kow com zgod nie z resz tą z li te rą pra wa, sta no wią in -
ną war tość niż dla nas. Bo dla nas zie mia i pra wo do niej
zna czy BYĆ, a nie MIEĆ i nie po zwo li my, aby trak to wa -
no nas przed mio to wo. Ni czym dla urzęd ni ków i po słów
jest zmia na pra wa, trze ba ją tyl ko prze gło so wać i moż na
ogło sić zwy cię stwo. Ale czym ono bę dzie, je że li po dro -
dze wy rzą dzi się krzyw dę po nad mi lio no wej rze szy dział -
kow ców ra do ści z użyt ko wa nia skraw ka zie mi. Czy to

ko niecz ne? Czy to ma sens? Czy na za go spo da ro wa nych
przez nas nie użyt kach, na nasz wła sny koszt tu i te raz mu -
szą po wstać no we obiek ty ko mer cyj ne? Py ta nia mno żą się
sa me, ale od po wiedź jest jed na. Nie!

Pa nie Mi ni strze!
Wie le już w tej spra wie na pi sa no do Pa na. Je ste śmy tyl -

ko ko lej nym nu me rem w ko re spon den cji, ale na pew no
nie ostat nim. Po tra fi my się bro nić i nie od da my w imię
idei czy spek ta ku lar ne go in te re su na wet jed ne go ogro du.
Aż się pro si na pra wiać dro gi, re mon to wać stocz nie czy
bu do wać biu row ce, ale nie go dzi się nisz czyć do rob ku po -
nad stu let niej tra dy cji ogród ków dział ko wych. Za pra sza -
my do dys ku sji i ne go cja cji przy uży ciu ar gu men tów 
z oboj ga stron. Po mi ja nie part ne rów w roz mo wie, a za ta -
kich się uwa ża my jest prze ja wem nie czy stych in ten cji.
Szko da, że o lo sach Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i ro dzin nych ogro dach dział ko wych roz ma wia ją i de cy -
do wać bę dą wy łącz nie je go prze ciw ni cy, a zwo len ni ków
sta wia się w ro li ob ser wa to rów. Dział kow cy ocze ku ją jaw -
no ści i peł ne go uczest nic twa w roz mo wach.

Wal ne Ze bra nie ROD im. 40-lecia Woj ska Pol skie go w Pi le

Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go

ROD im. 40-le cia Woj ska Pol skie go w Pi le
z dnia 31.03.2012 rok

w spra wie: zmian w Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał
/-/ Bar ba ra Py tlew ska

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Jan Do mań ski

Pre zes
/-/ Ta de usz Dauk sze wicz

Pi ła, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. mjr H. Su char skie go w Wej he ro wie

Pan
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. mjr

Hen ry ka Su char skie go w Wej he ro wie ze bra ni na Wal nym
Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 31.03.2012 r. z nie -
po ko jem przyj mu ją do wia do mo ści in for ma cje o przy łą -
cze niu się Pa na re sor tu do dzia ła nia prze ciw ko nam
dział ko wie żom i na szej or ga ni za cji Pol skie mu Związ ko -
wi Dział kow ców i usta wie z dnia 08.07.2005 o ROD.

Wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw ko włą cze niu się
Pa na i re pre zen to wa ne go przez Pa na re sor tu w dzia ła nia
zmie rza ją ce do po zba wie nia pol skich dział kow ców praw
ja kie da ła nam usta wa, po wszech nie przez nas ak cep to -
wa na, a któ ra przez na szych prze ciw ni ków zo sta ła w spo -
sób wy so ce prze my śla ny za skar żo na do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, ja ko rze ko mo nie zgod na z Kon sty tu cją
RP.
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Włą cze nie się Pa na re sor tu w ten ma newr, uzna je my ja -
ko ja sne i prze my śla ne ude rze nie w lu dzi – dział kow ców,
prze waż nie w je sie ni ży cia, dla któ rych dział ka sta no wi
do ro bek ży cia, wspo ma ga nasz skrom ny bu dżet i za pew -
nia je dy ną moż li wość wy po czyn ku na świe żym po wie -
trzu.

Ma my wra że nie, że do bro pol skich dział kow ców jest
obo jęt ne Pa na re sor to wi, któ ry z ra cji speł nia nych funk cji
wi nien dbać o nas, bro nić na szych praw i ogro dów, bo jak
stwier dzi ła to w swo im li ście do IX Zjaz du De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od był się w mie -
sią cu grud niu 2011 r. w War sza wie Pa ni Mar sza łek Sej -
mu cy tat: „Ko rzy sta jąc, ze spo sob no ści pra gnę po dzię -
ko wać za Pań stwa ak tyw ność w pro pa go wa niu zdro we go
ży cia, szcze gól nie osób star szych, a tak że za po dej mo wa -

ne dzia ła nia na rzecz ochro ny przy ro dy”.
Sło wa te da wa ły nam otu chę, że je ste śmy do strze ga ni 

i do ce nia ni, ale jak wy ni ka z po dej mo wa nych prze ciw ko
nam dzia łań, tyl ko oka zjo nal nie. 

Włą cze nie się w pod wa ża nie praw dział kow ców ja kie
da je nam usta wa o ROD spra wia, że czu je my się oszu ka -
ni i za gro że ni, bo mo że my bez pow rot nie utra cić do ro bek
wie lu po ko leń Pol skich Dział kow ców.

Żą da my za tym od Pa na Mi ni stra ak tyw ne go włą cza nia
się w obro nę na szej usta wy o ROD i praw ja kie ona nam
da je, o za cho wa nie ogro dów i na szej or ga ni za cji i Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców oraz nie do pusz cze nie aby
ogro dy miast oraz zie le ni sta ły się w rę kach de we lo pe rów
za mknię ty mi osie dla mi i za be to no wa ny mi par kin ga mi.

Nie zga dza my się na to.

Z wy ra za mi sza cun ku
Dział ko wy ROD im. mjr H. Su char skie go 

w Wej he ro wie

Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/

Pre zes
/-/

Swo je sta no wi sko prze sy ła my do wia do mo ści:
1. Mar szał ka Sej mu RP Pa ni Ewy Ko pacz.
2. Mar szał ka Se na tu RO Pa na B. Bo ru sie wi cza.
3. Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD Pa na E. Kon drac kie go.
4. Pre ze sa OZ PZD w Gdań sku Pa na Cze sła wa Smo czyń skie go.

Wej he ro wo, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sło necz nik” w Po zna niu

Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

STANOWISKO
ROD „Sło necz nik” Po znań

z dnia 01.04..2012 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 za skar ża ją ce go usta wę 

o ROD o nie zgod ność z Kon sty tu cją RP

Dział kow cy ROD „Sło necz nik” są bar dzo za nie po ko je -
ni fak tem ko lej ne go ata ku na dzia łal ność Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i człon ków Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych, któ rzy nie do pa tru ją się żad nych nie pra wi -
dło wo ści w usta wie o ROD, wręcz prze ciw nie wy ra ża ją
po par cie dla funk cjo nu ją cych prze pi sów praw nych. Wnio -
sek I Pre ze sa SN do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go go dzi 
w in te res każ de go z dział kow ców i za gra ża po zba wie niem
go ty tu łu praw ne go do dział ki oraz ty tu łu wła sno ści al ta -

ny, urzą dzeń i na sa dzeń, któ re zgod nie z art. 15 ust. 2 usta -
wy są je go wła sno ścią. Za gro żo ne sta ją się pra wa do zwol -
nień po dat ko wych i co raz bar dziej re al na mo że stać się
ko niecz ność dzier ża wy lub in nej płat nej for my użyt ko wa -
nia dział ki.

Za gro żo ny sta je się byt wie lu ogro dów dział ko wych 
z po wo du moż li wej li kwi da cji prze pi sów pra wa chro nią -
cych te te re ny przed nie uza sad nio ny mi li kwi da cja mi, 
w tym na ce le czy sto ko mer cyj ne.
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Wszyst ko, co znaj du je się na dział kach (al ta ny, ro śli ny,
krze wy i drzew ka) jest wie lo let nim do rob kiem dział kow -
ców i nie ma łym wkła dem fi nan so wym. I to ma nam się
ode brać? Prze cież wła śnie ta kie dzia ła nie jest nie zgod ne 
z Kon sty tu cją RP.

Dział kow cy zde cy do wa nie prze ciw sta wia ją się wszyst -

kim pró bom roz bi cia na sze go związ ku i wszel kim za ku -
som ogra ni cze nia na szych praw, któ re ma my za gwa ran -
to wa ne przez Usta wę o ROD.

Zwra ca my się do Pa na Mi ni stra z proś bą o za prze sta nie
prac nad no wą usta wą oraz o part ner skie trak to wa nie
dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 2 pod pi sy

Pre zes
/-/ Ce za ry Zdych

Po znań, 1 kwiet nia 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. ks. L. Przy łu skie go w Po zna niu

Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

STANOWISKO
w spra wie za gro że nia ist nie nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Dział kow cy z ROD im. ks. L. Przy łu skie go w Po zna niu
na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu
31.03.2012 r. z nie po ko jem od bie ra ją do cho dzą ce do nas
in for ma cje na te mat trwa ją cych w kie ro wa nym przez Pa -
na Mi ni ster stwie pra cach nad no wą usta wą o ogro dach
dział ko wych.

Mie li śmy za pew nie nia od par la men ta rzy stów, że każ da
pra ca nad usta wą bę dzie z na mi kon sul to wa na. Oka zu je
się, że to by ły pu ste sło wa.

Fakt po mi ja nia PZD od bie ra my, ja ko przy kład lek ce wa -

że nia mi lio na ro dzin dział ko wych któ rzy opo wia da ją się
za utrzy ma niem w nie zmie nio nym kształ cie obec nej usta -
wy o ROD, gdyż jest to usta wa do bra, gwa ran tu ją ca ist nie -
nie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Dział kow cy zna ją bar dzo do brze za pi sy obo wią zu ją cej
usta wy, w któ rej za pi sa ne jest na sze pra wo do bez piecz ne -
go ko rzy sta nia z na szych dzia łek.

Zwra ca my się do Pa na Mi ni stra z proś bą o za prze sta nie
prac nad no wą usta wą, a dział kow ców o part ner skie trak -
to wa nie.

Prze wod nic cy War ne go Ze bra nia
/-/ Hen ryk Gór ka

Pre zes ROD
/-/ Bar ba ra Cza pla

Po znań, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. St. Sta szi ca w Pi le

Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster Bu dow nic twa, Trans por tu 
i Go spo dar ki Mor skiej

Pan Zbi gniew Ry na sie wicz 
Prze wod ni czą cy Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry

LIST OTWAR TY
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD im. St. Sta szi ca w Pi le 

w dniu 31 mar ca 2012 ro ku

My uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go wy ra ża my dez apro ba -

tę wo bec dzia łań po dej mo wa nych przez naj wyż sze or ga -
ny wła dzy usta wo daw czej i wy ko naw czej skie ro wa ne na
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roz bi cie ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, uchy -
le nie na szej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku oraz na sze go Związ ku.

Od sze re gu lat róż ne si ły po li tycz ne, do któ rych w ostat -
nim okre sie cza su do łą czy li Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich, Naj wyż sza Izba Kon tro li oraz I Pre zes Są du Naj -
wyż sze go przy pusz cza ją atak na na szą usta wę i PZD.

W ubie głym ro ku mia ły miej sce dwa waż ne dla nas
dział kow ców wy da rze nia – II Kon gres PZD oraz IX Zjazd
PZD. Po tych wy da rze niach ocze ki wa li śmy i ocze ku je my
na dal na za ję cie sta no wisk przez Mar sza łek Sej mu RP 
o wspar cie pol skich dział kow ców w ich sta ra niach o za -
cho wa nie swych praw oraz przez Pre mie ra Rzą du RP 
o za ję cie sta no wi ska w kwe stii przy szło ści ogro dów dział -
ko wych i na sze go ru chu.

Nie ste ty po mi mo sła nia przez człon ków sa mo rzą dów
ogro do wych oraz in dy wi du al nych dział kow ców li stów 
i wy ra ża nych sta no wisk przed sta wi cie le tych władz po -
mi ja ją nas mil cze niem.

Mo że uspra wie dli wie niem dla ta kie go mil cze nia są już
opra co wa ne w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry roz wią za nia
do ty czą ce ogro dów dział ko wych. Do cie ra ją do nas in for -
ma cje, że w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, po za wie dzą kie -
row nic twa PZD zo stał przy go to wa ny no wy pro jekt
usta wy o ogro dach dział ko wych, nad któ rym pra co wa li
wy bra ni po sło wie oraz przed sta wi cie le sto wa rzy szeń
ogro do wych. Człon ko wie tych sto wa rzy szeń by li w prze -
szło ści człon ka mi PZD, lecz zo sta li usu nię ci z po wo du
nie prze strze ga nia na sze go pra wa. Pro jekt ten zo stał ukie -
run ko wa ny na roz bi cie ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce i roz wią za nie na sze go Związ ku.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy Sej mo wej Ko mi sji In -

fra struk tu ry. Czy to praw da, że po wstał (lub po wsta je) no -
wy pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych?

Czy to praw da, że pro jekt po wstał przy współ udzia le
przed sta wi cie li sto wa rzy szeń dział ko wych, któ rzy kie dyś
by li człon ka mi Polskiego Związku Działkowców, lecz zo -
sta li wy da le ni na sku tek nie prze strze ga nia pra wa związ ko -
we go wy ni ka ją ce go z usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dn. 8 lip ca 2005 roku uchwa lo nej w Pol skim
Sej mie?

Czy to praw da, że pro jekt prze wi du je roz wią za nie PZD
i na ja kiej pod sta wie? Czy je ste śmy or ga ni za cja prze stęp -
czą?

Czy to praw da, że ogro dy dział ko we ma ją być prze ka -
za ne w ad mi ni stra cję władz sa mo rzą do wych?

Czy to praw da, że bę dzie my dzier żaw ca mi (a nie jak do -
tych czas użyt kow ni ka mi) dzia łek i z te go ty tu łu bę dzie -
my opo dat ko wa ni z ty tu łu dzier ża wy, po dat ku od nie ru -
cho mo ści i in ny mi opła ta mi?

Czy to praw da, że zo sta nie my po zba wie ni ochro ny
praw nej, a w przy pad ku li kwi da cji na szych dzia łek od -
szko do wa nia za na sa dze nia i na nie sie nia bę dzie my mu -
sie li do cho dzić oso bi ście w są dzie?

Dla cze go do ewen tu al nych pro po zy cji zmian do ty czą -
cych ogro dów dział ko wych nie za pra sza się do sto łu
przed sta wi cie li na sze go Związ ku, re pre zen tan ta po nad mi -
lio no wej rze szy dział kow ców i ich ro dzin? Dla cze go ko -
rzy sta się z rad ma ło zna czą cych przed sta wi cie li sto wa-
rzy szeń ogro do wych, któ rzy re pre zen tu ją tyl ko swo je par -
ty ku lar ne in te re sy?

Czy nie na le ży po cze kać na roz strzy gnię cie za skar żo -
nej usta wy w Try bu na le Kon sty tu cyj nym, a po tem wspól -
nie z przed sta wi cie la mi na sze go Związ ku „po pra wić”
obec nie obo wią zu ją cą usta wę, któ ra się spraw dzi ła i speł -
nia na sze ocze ki wa nia?

Ni niej szy list otwar ty kie ru je my do wia do mo ści:
– Mar sza łek Sej mu RP,
– Pre mie ra Rzą du RP,
– Z -cy Prze wod ni czą cych i człon ko wie Ko mi sji In fra struk tu ry,
– Par la men ta rzy ści Zie mi Pil skiej,
– Kra jo wa Ra da PZD.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ro man Gry zło

Prze wod ni czą ca Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Elż bie ta Zdu nek

Pi ła, 31 mar ca 2012 r.
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My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Re -
laks” w Bia łym sto ku, ze bra ni na wal nym ze bra niu spra -
woz daw czym w dniu 31 mar ca 2012 roku w peł ni so li -
da ry zu je my się i po pie ra my tre ści za war te w Li ście
Otwar tym Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców prze sła ne go na Pa na rę ce w dniu
28.03.2012 r.

W Li ście opi sa ne są szcze gó ło wo pro ble my po nad 
20-let niej ba ta lii skie ro wa nej prze ciw ko Związ ko wi 
i dział kow com. Rząd re ali zu jąc swo je re for my nie za wsze

kon sul tu je je z za in te re so wa ny mi gru pa mi i śro do wi ska -
mi. Ta kim ra żą cym przy kła dem jest po mi ja nie w kon sul -
ta cjach spo łecz nych śro do wi ska dział kow ców, człon ków
PZD, a glo ry fi ko wa nie wro gów Związ ku. Ta kie za cho wa -
nia Rzą du po wo do wać bę dą ko lej ne pro te sty i nie po ko je
spo łecz ne. Dla te go też zwra ca my się do Pa na Mi ni stra 
o przed sta wie nie kla row ne go sta no wi ska na te mat kie run -
ków prac na no wą usta wą jed no cze śnie jed no znacz nie
okre śla my się za po zo sta wie niem na szej Usta wy z 2005 r.
bez zmian.

Z po wa ża niem 
W imie niu uczest ni ków wal ne go ze bra nia

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Bia łym sto ku

Pan Sła wo mir NOWAK
Mi ni ster
Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

STANOWISKO

Prze wod ni czą cy 
/-/ Sta ni sław Bud nik 

Pre zes ROD 
Lu cy na Bed narz

Bia ły stok, 31 mar ca 2012 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pre dom” w Nie wia do wie

Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

STANOWISKO
Dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pre dom” w Nie wia do wie 

z dnia 28 mar ca 2012 ro ku
pod ję te w cza sie Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go

w spra wie obro ny usta wy z 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Na sza usta wa za wie ra sze reg prze pi sów, któ re ak cen tu -

ją isto tę i spo łecz ne funk cje Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych dla śro do wi ska
oraz lo kal nych spo łecz no ści.

Na sza usta wa okre śla waż ne i waż kie zna cze nie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych dla przy ro dy i śro do wi ska,
po przez udo wod nio ny na uko wo po zy tyw ny wpływ na na -
tu ral ne oto cze nie czło wie ka i re wi ta li za cję zde gra do wa -
nych te re nów po przed nio nam prze ka za nych w użyt ko-
wa nie.

Przy go to wy wa ne zmia ny, a na wet uchy le nie do brze

funk cjo nu ją cej Usta wy o ROD jest dzia ła niem prze ciw ko
mi lio no wej spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji, prze -
ciw ko człon kom pol skie go spo łe czeń stwa.

Dla cze go bar dzo waż ne i istot ne pro ble my do ty czą ce
wszyst kich dział kow ców są po dej mo wa ne i oma wia ne 
w Mi ni ster stwie w głę bo kiej ta jem ni cy bez udzia łu umo -
co wa nych praw nie przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Po mi ja nie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, ja ko jed ne go z part ne rów spo łecz nie dzia ła ją ce go 
w ru chu ogrod nic twa dział ko we go to mar gi na li za cja naj -
licz niej szej or ga ni za cji spo łecz nej i lek ce wa że nie pol skich
dział kow ców, po nad mi lio na pol skich Oby wa te li.
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Po mi ja nie Związ ku w kon sul ta cjach i pra cach ana li tycz -
nych do ty czą cych usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych jest co naj mniej nie ele ganc kie i nie świad czy 
o czy stych i przej rzy stych za mia rach ini cja to rów tych że

prac. Dzia ła nia po dej mo wa ne w Pa na Re sor cie i w Sej -
mie RP nie po win ny na ru szać za ufa nia nas Oby wa te li do
Pań stwa oraz sta no wią ce go przez nie go praw.

Pod pi sy człon ków Związ ku
/-/ 29 pod pi sów

Nie wia dów, 28 mar ca 2012 r.

Kon fe ren cja Spra woz daw cza ROD im. Bo ha te rów We ster plat te w Słup sku

Pan Sła wo mir No wak 
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej

De le ga ci Kon fe ren cji Spra woz daw czej Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go im. Bo ha te rów We ster plat te, re pre -
zen tu ją cy 1519 dział kow ców, są za nie po ko je ni nie przy -
chyl ną sy tu acją wy twa rza ną wo kół Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych, któ rych dzia łal ność usank cjo no wa na jest
Usta wą o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, no we li zo -
wa ną w lip cu 2005 ro ku do wy mo gów obo wią zu ją ce go
pra wa, za twier dzo ną przez Par la ment i Pre zy den ta RP. Nie
pierw szy raz pró bu je się po zba wić nas pra wa do dóbr wy -
pra co wa nych wła sną pra cą, kwe stio nu jąc za pi sy Usta wy
o ROD ma ją ce fun da men tal ne zna cze nie dla mi lio na pol -
skich ro dzin, dzię ki któ rym mo gą one czyn nie od po czy -
wać na dział kach. Dla wie lu dział kow ców – lu dzi
star szych – jest to je dy na moż li wość peł niej sze go wy peł -
nia nia wol ne go cza su z po żyt kiem dla zdro wia i skrom ne -
go bu dże tu. Ma my na dzie ję, że ży je my w tej sa mej
Rzecz po spo li tej i w myśl za sa dy o spra wie dli wo ści spo -
łecz nej, na dro dze kon sul ta cji spo łecz nej i przej rzy ste go
dia lo gu bę dzie my wspól nie udo sko na lać pra wo dział ko we
w kie run ku słu żą cym ogó ło wi spo łe czeń stwa, na to miast

sprze ci wia my się dys kre dy to wa niu PZD, cy to wa niu wy -
biór czo ar ty ku łów obo wią zu ją cej Usta wy o ROD oraz da -
wa niu po słu chu przed sta wi cie lom ka na po wych sto wa -
rzy szeń, nie ma ją cych man da tu do re pre zen to wa nia sze ro -
kiej rze szy dział kow ców.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go był i jest for mą wspar -
cia dla mniej za moż nych ro dzin, dla eme ry tów i ren ci stów
i choć by dla te go za słu gu je na po moc i wspar cie pań stwa,
a nie na ata ki ze stro ny nie któ rych je go urzęd ni ków, da ją -
cych wia rę wi chrzy cie lom, na ru sza ją cym Re gu la min 
i Sta tut Polskiego Związku Działkowców, ma ją cych za nic
pra wo bu dow la ne – do pusz cza jąc się sa mo wo li bu dow la -
nych na ogro dach, pró bu ją cych wy ko rzy stać na wet Kon -
sty tu cję RP dla osią gnię cia po li tycz nych i ko mer cyj nych
ce lów.

Ocze ku je my od Pa na Mi ni stra za ję cia sta no wi ska w ży -
wot nej dla praw dzi wych dział kow ców spra wie -ja ką jest
przy szłość ogrod nic twa w Pol sce – oraz rze tel nej dys ku -
sji na te mat ROD z udzia łem przed sta wi cie li or ga nów sta -
tu to wych PZD.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Wie sław To kar ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów 
/-/ An drzej Dą brow ski

Słupsk, 31 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD im. Ka ta rzyn ki w Bra nie wie
Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
W związ ku z pod ję ciem za po śred nic twem Kra jo wych

i Okrę go wych struk tur Pol skie go Związ ku Dział kow ców
o po dej mo wa niu w kie ro wa nym przez Pa na re sor cie dzia -
łań zmie rza ją cych do zmia ny obec nie obo wią zu ją cej usta -

wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca
2005 ro ku, Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
Ka ta rzyn ki w Bra nie wie re pre zen tu ją cy 350 ro dzin dział -
kow ców ape lu je do Pa na Mi ni stra o za nie cha nie oma wia -
nych prac le gi sla cyj nych.
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Uwa ża my, że ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa jest opty -
mal na w za kre sie praw ne go funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych, a wszel kie dzia ła nia w kie run ku jej pod wa -
że nia to „szu ka nie dziu ry w ca łym”. Do tych cza so we roz -
wią za nia praw ne w spo sób wła ści wy re gu lu ją kwe stie
użyt ko wa nia ogro dów dział ko wych, co gwa ran tu je dział -
kow com po czu cie sta bi li za cji i da je moż li wość prze ka za -
nia dział ki na stęp com. Ma my świa do mość, że te re ny
ogro dów dział ko wych znaj du ją się na ob sza rach sta no -
wią cych wła sność ko mu nal ną lub Skar bu Pań stwa i są
atrak cyj ne do sprze da nia i ko mer cyj ne go ich za go spo da -
ro wa nia. Jed nak ja ko te re ny zie lo ne po win ny po zo stać
„płu ca mi mia sta”, speł nia ją cy mi stan dar dy eko lo gicz ne,
wzbo ga ca ją cy mi dzi siej sze zde gra do wa ne śro do wi sko na -
tu ral ne. Do te go zo sta ły po wo ła ne ogro dy dział ko we ja ko
urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej i z mo cy art. 5 usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych pod le ga ją ochro -
nie prze wi dzia nej w prze pi sach ustaw i o ochro nie grun -

tów rol nych i le śnych, o ochro nie przy ro dy oraz ochro nie
śro do wi ska.

Użyt kow ni ka mi dzia łek są w więk szo ści eme ry ci i ren -
ci ści, dla któ rych jest to nie tyl ko miej sce re kre acji, ale też
spo sób na wspo mo że nie bu dże tów do mo wych w sy tu acji
ogól nie zna nych skraj nie ni skich do cho dów tej gru py spo -
łecz nej.

Dla te go też uwa ża my, że nie ma po trze by zmian obo -
wią zu ją cej Usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych,
al bo wiem PZD z je go struk tu rą or ga ni za cyj ną po przez
Kra jo wą Ra dę, Okrę go we Za rzą dy, Za rzą dy ROD, Ko mi -
sje Re wi zyj ne i Roz jem cze wszyst kich szcze bli oraz pra -
wo we wnętrz ne tj. Sta tut oraz Re gu la min ROD da je nam
gwa ran cje dzia łal no ści zgod nie z pra wem.

Li czy my, że Pan Mi ni ster i pod le gły mu re sort sta nie 
w obro nie dział kow ców i na szej usta wy i nie do pu ści do
od da nia zie mi, któ rą wy ko rzy stu ją ogro dy bo ga tym kosz -
tem po trze bu ją cych.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Cze sław Zien kie wicz

V -ce Pre zes Za rzą du 
/-/ An to ni Da lak

Pre zes 
/-/ Sta ni sław Ka nia

Bra nie wo, 12 kwiet nia 2012 r.

Za rząd ROD „Pod miej ski” w Ko lusz kach

Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

STANOWISKO
Za rzą du ROD „Pod miej ski” w Ka let ni ku 

z dnia 26 lu te go 2012 ro ku
pod ję te w spra wie obro ny usta wy z 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Na sza usta wa za wie ra sze reg prze pi sów, któ re ak cen tu -

ją isto tę i spo łecz ne funk cje Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych dla śro do wi ska
oraz lo kal nych spo łecz no ści.

Na sza usta wa okre śla waż ne i waż kie zna cze nie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych dla przy ro dy i śro do wi ska,
po przez udo wod nio ny na uko wo po zy tyw ny wpływ na na -
tu ral ne oto cze nie czło wie ka i re wi ta li za cję zde gra do wa -
nych te re nów po przed nio nam prze ka za nych w użyt ko -
wa nie.

Przy go to wy wa ne zmia ny, a na wet uchy le nie do brze
funk cjo nu ją cej Usta wy o ROD jest dzia ła niem prze ciw ko
mi lio no wej spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji, prze -

ciw ko człon kom pol skie go spo łe czeń stwa.
Dla cze go bar dzo waż ne i istot ne pro ble my do ty czą ce

wszyst kich dział kow ców są po dej mo wa ne i oma wia ne w
Mi ni ster stwie w głę bo kiej ta jem ni cy bez udzia łu umo co -
wa nych praw nie przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Po mi ja nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko jed -
ne go z part ne rów spo łecz nie dzia ła ją ce go w ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go to mar gi na li za cja naj licz niej szej
or ga ni za cji spo łecz nej i lek ce wa że nie pol skich dział kow -
ców, po nad mi lio na pol skich Oby wa te li.

Po mi ja nie Związ ku w kon sul ta cjach i pra cach ana li tycz -
nych do ty czą cych usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych jest co naj mniej nie ele ganc kie i nie świad czy 
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o czy stych i przej rzy stych za mia rach ini cja to rów tych że
prac. Dzia ła nia po dej mo wa ne w Pa na Re sor cie i w Sej -

mie RP nie po win ny na ru szać za ufa nia nas Oby wa te li do
Pań stwa oraz sta no wią ce go przez nie go praw.

Z upo waż nie nia 120 człon ków PZD 
i wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Za rzą du
/-/ Je rzy Jak sońKo lusz ki, 28 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD im. kpr. Be ne dy w Byd gosz czy

Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją ist nie ją -

cą już od po nad trzy dzie stu lat, cie szą cą się bo ga tą tra dy -
cją i za ufa niem swo ich człon ków. Jest to or ga ni za cja
sa mo rząd na a uczest nic two w niej jest do bro wol ne. Dział -
kow cy zrze sze ni w PZD są za do wo le ni z funk cjo no wa nia
Związ ku i chęt nie wspie ra ją je go dzia ła nia i ini cja ty wy.

Człon ko wie ROD są za nie po ko je ni in for ma cja mi o pro -
wa dzo nych pra cach nad no wą usta wą o ogro dach dział -
ko wych. Od bie ra my to, ja ko za mach na obo wią zu ją cą
usta wę z 8 lip ca 2005 ro ku i Zwią zek ja ko gwa ran tów dal -
sze go ist nie nia i roz wo ju ogro dów w Pol sce. Żą da my 
i ocze ku je my, aby udzie lo no nam od po wie dzi, dla cze go
w tak waż nej dla nas spra wie nie są pro wa dzo ne kon sul -

ta cje z przed sta wi cie la mi Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców?

Od kil ku lat ogro dy dział ko we i dział kow cy są obiek -
tem ata ków, któ rych ce lem jest usu nię cie nas z zaj mo wa -
nych te re nów. Zna jąc rze czy wi stość, w ja kiej funk cjo nu ją
ogro dy, my dział kow cy do strze ga my zna cze nie, ja kie dla
obro ny na szych praw ma usta wa, któ ra sku tecz nie za bez -
pie cza nas przed wy rzu ce niem z dzia łek.

Pa nie Mi ni strze,
Nie do ma ga my się ni cze go po nad to, co nam da ła usta -

wa. Pro si my o po sza no wa nie, wspar cie i obro nę dział kow -
ców, uczest nic two w kon sul ta cjach oraz prze strze ga nie 
w wo bec nas praw na by tych.

Se kre tarz ROD
/-/ Jan Ra ko ciń ski

Pre zes 
/-/ Lech Stu dziń ski

Byd goszcz, 3 kwiet nia 2012 r.

Za rząd ROD „Po mor ska” w Star gar dzie Szcze ciń skim

Mi ni ster In fra struk tu ry 
War sza wa

Człon ko wie Za rzą du Ogro du Dział ko we go „Po mor ska”
w Star gar dzie Szcze ciń skim re pre zen tu ją cy 220 dział kow -
ców z nie po ko jem ob ser wu je dzia ła nia Mi ni ster stwa In -
fra struk tu ry do ty czą ce funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych w Pol sce. Mi ni ster stwo pro wa dzi pra ce
w za kre sie praw nym w ja kim funk cjo nu ją ogro dy dział ko -
we któ rych wy nik uza leż nia od wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go. Usta wa o ROD do brze słu ży dział kow com
i w na le ży ty spo sób chro ni na by te pra wa i gwa ran tu je od -
szko do wa nia w przy pad ku ich li kwi da cji.

Dzia ła nia Mi ni ster stwa to ko lej na pró ba ude rze nia 
w ogro dy, dział kow ców, Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i Usta wę o ROD.

W ostat nich la tach je ste śmy obiek tem cią głych dzia łań,
któ re pod wa ża ją na sze ist nie nie, ja ko ogro dy i Pol ski
Zwią zek Dział kow ców.

Chce my go spo da rzyć i żyć w na szych Ogro dach Dział -
ko wych i jest nam nie po trzeb na zmia na, a po trzeb ny jest
nam spo kój i sta bi li za cja praw na by ko rzy stać z upraw 
i re kre acji na na szych dział kach.
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Ro dzin ny Ogród Dział kow ców „Po mor ska” w Star gar -

dzie ape lu je o po waż ne po trak to wa nie mi lio na pol skich

ro dzin. Do ma ga my się jaw no ści pro wa dzo nych kon sul ta -
cji wg za sad ogól nie przy ję tych i obo wią zu ją cych w de -
mo kra tycz nym pań stwie.

Za Za rząd

Se kre tarz
/-/ Bar ba ra Pa rzy but

Pre zes
/-/ Ry szard Kacz ma rek

Star gard Szcz., 5 kwiet nia 2012 r.

Ko mi sja Re wi zyj na ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu

Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 
Pan Sła wo mir No wak 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Ko mi sja Re wi zyj na ROD Ro dzin ne go Ogro du Dział -

ko we go im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu ja ko
sta tu to wy or gan li czą ce go 640 dział kow ców Ogro du,
zwra ca się z za py ta niem, ape lem i proś bą o w spra wie prac
nad no wa usta wa o ogro dach dział ko wych, któ re zo sta ły
za ini cjo wa ne w pod le głym Pa nu re sor cie bez udzia łu naj -
licz niej szej or ga ni za cji pol skich dział kow ców – Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

Py ta my Pa na Mi ni stra dla cze go tak się dzie je, że pro -
wa dzi się pra ce o ogrom nym zna cze niu dla przy szło ści
pol skie go ogrod nic twa dział ko we go bez kon sul ta cji spo -
łecz nych i wbrew wo li po nad 620 tys. pol skich dział kow -
ców, któ rzy uzna li obo wią zu ją cą usta wę za do bre pra wo,
gwa ran tu ją ce ist nie nie i roz wój ogro dów dział ko wych.
Wzbu rze nie na sze go śro do wi ska ta in for ma cja jest tym
więk sze, że do prac jest za pra sza ne zo sta ły sto wa rzy sze -
nia dział ko we ma ją ce zde cy do wa nie wro gi sto su nek do
PZD i wy stę pu ją cy w więk szo ści w imię swo ich par ty ku -
lar nych in te re sów. Wszak w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
kon sul tan tem do spraw no wej usta wy zo stał Ire ne usz Ja -
rzą bek ze Swa rzę dza, któ re go „al ta nę” o po wierzch ni oko -
ło 60 m2 przed sta wił na zdję ciu ostat ni nu mer „dział-
kow ca”. Py ta my rów nież, dla cze go nie roz ma wia się 
z PZD po mi mo wcze śniej szych uzgod nień po czy nio nych

z ów cze snym wi ce mi ni strem In fra struk tu ry Ol gier dem
Dzie koń skim?

Ape lu je my do Pa na Mi ni stra o za nie cha nie po wyż szych
dzia łań. Nie słu żą one pol skim dział kow com na le żą cym w
swej zde cy do wa nej więk szo ści do uboż szej sfe ry spo łe -
czeń stwa. Kon se kwen cje zmia ny obo wią zu ją ce go pra wa
mo gą przy nieść li kwi da cję wie lu ogro dów po przez uła -
twio ny do stęp do te re nów zaj mo wa nych przez nie. Oba -
wia my się te go i bo imy utra ty do rob ku na szych po przed-
ni ków i na szej pra cy, przy no szą cej nam ra dość i od po czy -
nek na ło nie na tu ry.

Pro si my na to miast Pa na Mi ni stra o wzmo że nie nad zo -
ru nad prze strze ga niem pra wa bu dow la ne go w ogro dach
dział ko wych i sku tecz ne dzia ła nie nad zo ru bu dow la ne go,
pro wa dzą ce do li kwi da cji zja wi ska na ra sta ją cej sa mo wo -
li bu dow la nej w nie któ rych ogro dach. Bez po mo cy or ga -
nów Pań stwa dział kow cy nie upo ra ją się z ty mi pro b-
le ma mi sa mi po mi mo, że re stryk cyj ne ob wa ro wa nia za -
war te we wcho dzą cym od 1 ma ja br. Re gu la mi nie ROD 
w za kre sie ob ro tu dział ka mi z wa dą praw ną po win ny przy -
nieść w tym za kre sie po pra wę. Pro si my rów nież o po par cie
ro dzą cej się ini cja ty wy zrów na nia praw dział kow ców 
z ogro dów miej skich pod miej skich i no we li za cję pra wa bu -
dow la ne go po le ga ją cą na ujed no li ce niu do pusz czal nej po -
wierzch ni al tan w ogro dach i usta le nie jej na 35 m2.

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Ro man My śli wiec

Po znań, 23 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie!
Człon ko wie sta tu to wych or ga nów na sze go Ro dzin ne go

Ogro du Dział ko we go im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go
w Gdy ni, któ ry w bie żą cym ro ku ob cho dzi ju bi le usz 
50-le cia swe go ist nie nia zwra ca ją się do Pa na Mi ni stra z
proś bą i ape lem o za prze sta nie wal ki z na mi dział kow ca -
mi, peł no praw ny mi Oby wa te la mi na szej Oj czy zny.

Dzi wi nas, że przy ogro mie pro ble mów wy stę pu ją cych
w dzie dzi nie za in te re so wa nia kie ro wa ne go przez Pa na re -
sor tu, znaj du je cie Pań stwo czas na uszczę śli wia nie nas na
si łę i do te go wbrew na szej wo li oraz na nisz cze nie do -
brze funk cjo nu ją ce go w Pol sce spo łecz ne go ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go re ali zo wa ne go przez nasz, na ro do wy
Zwią zek.

Do cie ra ją ce do nas z róż nych źró deł in for ma cje o przy -
go to wy wa nym przez Pa na re sort za ma chu na pod sta wo we
pra wa na sze go śro do wi ska dział ko we go są nie zwy kle
groź ne i do te go po zba wio ne ja kie go kol wiek lo gicz ne go
sen su i uza sad nie nia.

Pro wa dze nie ta kich prac bez udzia łu na sze go kra jo we -
go re pre zen tan ta sa mo rzą du dział kow ców jest jaw nym
kpie niem z po nad mi lio no wej rze szy człon ków naj więk -
szej w Pol sce spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji – Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Pro wa dze nie tzw. kon sul ta cji z by ły mi człon ka mi na -
szej or ga ni za cji, wy rzu co ny mi z niej za ła ma nie wszel kie -
go pra wa jest po my le niem po jęć.

Mo że war to przy po mnieć, co ozna cza po ję cie kon sul -
ta cja; zgod nie z en cy klo pe dią jest nią in sty tu cja de mo kra -
cji bez po śred niej, po le ga ją ca na wy ra że niu przez człon-
ków zbio ro wo ści opi nii w przed sta wio nej spra wie.

Do tych czas nikt z wła dzy pu blicz nej nie zgło sił chę ci

ta kiej kon sul ta cji, lecz za to po sił ku je się zda niem by łych
człon ków na sze go Związ ku.

Wstyd nam za ta kie poj mo wa nie kon sul ta cji!
Dział kow cy na sze go ogro du zwra ca ją się do nas z py ta -

nia mi:
– dla cze go od po nad 20 lat de mo kra tycz na wła dza pu -

blicz na pro wa dzi ze Związ kiem woj nę,
– dla cze go prze ciw ko nam człon kom wy ta cza się dzia -

ła naj więk sze go ka li bru,
– dla cze go chce się nas po zba wić te re nów użyt ko wa -

nych, któ re swy mi środ ka mi i na sze go Związ ku przy wró -
ci li śmy na tu rze i spo łe czeń stwu,

– dla cze go za wszel ką ce nę chce się nas po zba wić na -
szych praw i do praw na by tych w słusz nej i do brej wie rze
oraz za ufa niu do sta no wio ne go pra wa?

Sza now ny Pa nie!
Je ste śmy prze ko na ni, że kie ro wa ne przez Pa na mi ni ster -

stwo win no w pierw szej ko lej no ści za jąć się spra wa mi 
i pro ble ma mi do ty czą cy mi sta nu kra jo wych dróg, sta nu
pol skiej ko lei czy też sta nem na szej go spo dar ki mor skiej.

Ta ka pro ble ma ty ka win na do mi no wać w dzia ła niach re -
sor tu, a nie zaj mo wać się usta wą o ROD, któ ra jest dla nas
do bra i któ rą ak cep tu je my. Świad czą o tym cho ciaż by
pod pi sy w jej obro nie zło żo ne przez po nad 620 ty się cy
pol skich Oby wa te li.

Re asu mu jąc, zwra ca my się do Pa na Mi ni stra o po in for -
mo wa nie nas, pol skich dział kow ców zrze szo nych z wła -
snej wo li w Pol skim Związ ku Dział kow ców czy są po dej-
mo wa ne dzia ła nia w spra wie na sze go spo łecz ne go ru chu
i na szej Usta wy o ROD. Ocze ku je my ja snej i kon kret nej
od po wie dzi.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

Pre zes 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 
/-/ Ka zi mierz Maj na

Na sze wy stą pie nie dro gą elek tro nicz ną prze sy ła my tak że do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz,
– Mar szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza,
– Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska
oraz prze ka zu je my do wia do mo ści:
– 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.

Gdy nia, 23 mar ca 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Na stro nie in ter ne to wej Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców opu bli ko wa no list skie ro wa ny w dniu 27.03.2012 r.
(znak: BNlr-L -1115/2011 (2)) do Pre ze sa Związ ku Eu ge -
niu sza Kon drac kie go przez Pa na Pio tra Stycz nia.

W li ście tym po za zna ny mi nam dział kow com in for ma -
cja mi praw ny mi z za kre su prac Ra dy Mi ni strów i Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, nie mo gę do szu kać się kon kret nej
od po wie dzi na set ki li stów dział kow ców i Kra jo wej Ra dy
PZD w przed mio to wej spra wie.

W li ście tym na to miast po ja wi ły się ta kie oto stwier dze -
nia: „re sort nie pro wa dzi obec nie prac nad zmia ną prze pi -
sów ww. usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro-
dach dział ko wych” oraz „...pod ję cie w naj bliż szym okre -

sie prac nad zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych nie zo sta ło prze wi dzia ne w ww. wy ka zie”.

Z przy to czo nych cy ta tów wy ni ka, że sko ro „obec nie”
się tych prac nie pro wa dzi to by ły one pro wa dzo ne, bo -
wiem w prze ciw nym wy pad ku Pan Piotr Sty czeń na pi sał -
by, wprost, że ta kich prac nie pro wa dzo no i nie za mie rza
się ich pro wa dzić. Po nad to uży cie słów „w naj bliż szym
okre sie” też ni cze go wy ja śnia.

Ocze ki wa łem ja snej i kon kret nej od po wie dzi, a do cze ka -
łem się tre ści peł nej ogól ni ków ni cze go nie wy ja śnia.

Je stem jed nak prze ko na ny, że praw dzi wy i peł ny ob raz
dzia łań kie ro wa ne go przez Pa na re sor tu uka że się po
otrzy ma niu przez Kra jo wą Ra dę PZD od po wie dzi udzie -
lo nej w try bie usta wy o do stę pie do in for ma cji pu blicz nej. 

Z dział ko wym po zdro wie niem 
Czło nek PZD w ROD 

im. kmdr ppor. J. Gru dziń skie go w Gdy ni

/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Bo gu sław Dą brow ski z Gdy ni

Sza now ny Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

Ni niej szy list prze ka zu ję tak że do wia do mo ści:
– 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.

Gdy nia, 10 kwiet nia 2012 r.

Hen ryk To ma szew ski z Wro cła wia

Pan Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Ja ko dział ko wiec od 1958 ro ku, obec nie czło nek Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Obroń ca” we Wro cła -
wiu, z ogrom nym nie po ko jem do wia du ję się o ko lej nych
pró bach zmia ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. Nie po kój mój po tę gu je fa łu, że te bul wer su ją ce
zmia ny na szej usta wy z 8.07.2005 r., wy wo ła ne zo sta ły
wnio skiem I -go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Ja ko czło -
wiek, któ ry prze żył po nad 80 lat, wie le w swym ży ciu wi -
dział i sły szał, nie mo gę zro zu mieć, dla cze go w tym kra ju
nisz czy się to co do brze funk cjo nu je, co za do wa la ty sią ce
lu dzi po sia da ją cych dział ki w ogro dach Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Uwa żam, że obec na usta wa o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych jest opty mal na w za kre sie

praw ne go funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych, 
a wszyst kie dzia ła nia w kie run ku jej pod wa ża nia – to szu -
ka nie „dziu ry w ca łym”. Mam świa do mość, że te re ny
ogro dów dział ko wych znaj du ją się na ob sza rach ad mi ni -
stro wa nych przez sa mo rzą dy miast i sta no wią „ła ko my
ką sek” do sprze da nia i ko mer cyj ne go ich za go spo da ro wa -
nia. Uwa żam jed nak, że ja ko te re ny zie lo ne po win ny za -
stać „płu ca mi miast”, speł nia ją cy mi stan dar dy eko lo -
gicz ne, wzbo ga ca ją cy mi dzi siej sze zde gra do wa ne śro do -
wi sko na tu ral ne. Pa nie Mi ni strze pra gnę pod kre ślić, że
użyt kow ni ka mi dzia łek są w więk szo ści eme ry ci i ren ci -
ści, dla któ rych jest to nie tyl ko miej sce re kre acji, ale też
spo sób na wspo mo że nie bu dże tów do mo wych w sy tu acji
ogól nie zna nych skraj nie ni skich do cho dów tej gru py lu -
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dzi. Uwa żam, że dzia ła nia Rzą du RP nie mo gą iść w kie -
run kach for so wa nych w pro jek tach PiS, któ re od da ją
ogro dy pod wła dzę sa mo rzą dów. Ta kie dzia ła nie zmie rza
do wy własz cze nia dział kow ców i znacz ne go pod nie sie -
nia kosz tów użyt ko wa nia dział ki. Zgod nie z ak tu al ną usta -
wą art. 26 or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą du

te ry to rial ne go po win ny chro nić i wspie rać funk cjo no wa -
nie ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pa nie Mi ni strze w świe tle opi sa nych ar gu men tów zwra -
cam się do Pa na z proś bą o za nie cha nie prac nad zmia ną
na szej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Hen ryk To ma szew ski Wro cław, 22 mar ca 2012 r.

Bo gu mi ła i An drzej But kie wi czo wie z Zie lo nej Gó ry

Pan
Sła wo mir No wak
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, wła śnie dzi siaj tj. w pierw -
szy dzień ka len da rzo wej wio sny, kie dy na sze my śli sku -
pia ją się nad roz po czę ciem prac na na szych dział kach,
do cie ra ją do nas nie po ko ją ce wie ści o pro wa dzo nych 
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry pra cach nad zmia ną usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Za sta na wia nas, dla cze go wciąż sia ny jest nie po kój
wśród dział kow ców, czy to co do brze słu ży spo łecz no ści
dział ko wej, a jest nim POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁ-
KOWCÓW ma być ode bra ne?

Je ste śmy dłu go let ni mi użyt kow ni ka mi dział ki. Dział ka
jest to miej sce, gdzie wspól nie z dzieć mi i wnu kami spę -

dza my wol ny czas. Wspól ny ro dzin ny po byt na dział ce
sca la na szą ro dzi nę, co nie jest bez zna cze nia dla na szej oj -
czy zny.

Prze ciw ni je ste śmy, by dla speł nie nia ocze ki wań za in te -
re so wa nej gru py lu dzi znisz czo na zo sta ła idea ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce.

Zwra ca my się do Pa na z uprzej mą proś bą o za prze sta -
nie do ko ny wa nia zmian w obec nej usta wie o ROD i pro -
si my o part ner skie trak to wa nie na szej or ga ni za cji, ja ką jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Wie rzy my, że weź mie Pan na szą proś bę do ser ca, a spo -
łecz ność dział ko wa Pa nu bę dzie wdzięcz na.

Z wy ra za mi sza cun ku 

/-/ Bo gu mi ła But kie wicz 
/-/ An drzej But kie wicz

Ur szu la i Ka zi mierz Sie lic cy z Zie lo nej Gó ry

Sła wo mir No wak 
Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej 

Pa nie Mi ni strze,
Je ste śmy użyt kow ni ka mi działki w ROD „Lu mel” od

ro ku 1963 r. By li śmy naj młod szy mi dział kow ca mi, mie -
li śmy wów czas po 25 lat. Do sta li śmy dział kę w ogro dzie
za kła do wym Lu bu skich Za kła dów Apa ra tów Elek trycz -
nych. Te ren pod dział kę był nie upra wia nym pod mo kłym
ugo rem. Trze ba by ło du żo pra cy by od wod nić te ren i do -
pro wa dzić dział kę do pra wi dło wej kul tu ry upra wo wej. 
W cza sie mo jej pra cy za wo do wej w Za kła dzie ca ły czas
uno wo cze śnia łem i roz bu do wy wa łem in fra struk tu rę dział -
ki. Dzie ci na sze syn i cór ka w wol nym cza sie po ma ga ły

nam w drob nych pra cach na dział ce. Wszyst kie pra ce wy -
ko ny wa li śmy z my ślą, o na szym wol nym cza sie na eme -
ry tur ce. Te raz kie dy je ste śmy na eme ry tu rze i mo że my
wy po czy wać czyn nie na dział ce są po dej mo wa ne pra ce
usta wo daw cze ma ją ce na ce lu po zba wie niu wie lo let nich
dział kow ców ich owo ców pra cy i moż li wo ści wy po czyn -
ku. Pra ce te po le ga ją na zmia nie ak tu al nie obo wią zu ją cej
usta wy o ogro dach ROD. Ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa
umoż li wia bez piecz ne użyt ko wa nie dzia łek przez set ki ty -
sią ce dział kow ców.

Dla te go ka te go rycz nie sprze ci wia my się zmia nie ak tu -
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al nej obo wią zu ją cej usta wy o ogro dach Rodzinnych
Ogrodach Działkowych.

Wpro wa dze nie no wej usta wy o ogro dach dział ko wych
uszczu pla ją cej ich pra wa do użyt ko wa na dzia łek mo że
spo wo do wać od pływ elek to ra tu wy bor cze go PO w ilo ści

oko ło 2 mi lio nów gło sów. Jest to po waż na stra ta gło sów i
ten aspekt po wi nien być po waż nie bra ny przy zmia nie
usta wy o ROD.

W pod su mo wa niu: wno si my ka te go rycz ny pro test prze -
ciw ko zmia nie ak tu al nie obo wią zu ją cej usta wy o ROD.

/-/ Ur szu la Sie lic ka
/-/ Ka zi mierz Sie lic kaZie lo na Gó ra, 24 mar ca 2012 r.

Dział kow cy szcze ciń scy

APEL
dział kow ców z Szcze ci na do Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa, Go spo dar ki Mor skiej 

w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Wo lą naj wyż szej wła dzy usta wo daw czej – Sej mu RP,

by ło aby funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych ure gu lo wać do pa so wu jąc ich dzia ła nie do zmie nio -
nej rze czy wi sto ści, a jed no cze śnie za pew nić im sta bi li -
za cje.

W okre sie od jej uchwa le nia po ja wia ło się jed nak sze reg
po my słów na pod wa że nie jej war to ści i do ko na nie zmian.

Przez ten okres prze ko nu je my wszyst kich, iż jest to do -
bry do ku ment praw ny, za pew nia ją cy dział kow com pra wo
do wła sno ści na sa dzeń i urzą dzeń po cho dzą cych z ich
środ ków fi nan so wych.

Ale jed nak na sze mo ni ty to za ma ło. Da lej trwa wiel ka
ba ta lia o zmia nę usta wy, bo wiem da lej są pró by jej zmia -

ny a ze stro ny dział kow ców jej obro ny.
Py ta my Pa na Mi ni stra – kie dy wresz cie usta ną te nie -

po ko je?
Chce my w ogro dach mieć spo kój, a nie nie pew ność 

i kon flik ty.
W in ter ne cie nie któ rzy pseu do -dzia ła cze od trą bi li już

zwy cię stwo, gło sząc, że rząd zmie ni usta wę. Ta ma ła
garst ka lu dzi nie za wsze od po wie dzial nych jest ho no ro -
wa na, a mi lio no wa or ga ni za cja Polskiego Związku Dział-
kowców po mi ja na mil cze niem.

Pa nie Mi ni strze – do syć tych ga bi ne to wych roz wa żań.
Czas skoń czyć te „utaj nio ne” pra ce nad usta wą Usta wę 
o ROD po zo sta wić w for mie nie zmie nio nej, bo wiem lep -
szej usta wy dla dział kow ców nie bę dzie.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 27 pod pi sów

Szcze cin, 27 mar ca 2012 r.

In struk to rzy Kra jo wi i Okrę go wi SSI OZ Opol skie go PZD w Opo lu

Sza now ny Pan Sła wo mir No wak 
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now na Pa ni  Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pan Do nald Tusk 
Pre mier Rzą du RP

STANOWISKO
In struk to rów Kra jo wych i Okrę go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej Okrę go we go Za rzą du 

Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu

In struk to rzy spo łecz nej służ by in struk tor skiej zgro ma -
dze ni na na ra dzie w dniu 28 mar ca 2012 r., z wiel kim nie -

po ko jem pa trzą na dzia ła nia, ja kie pro wa dzo ne są od wie -
lu lat prze ciw ko dział kow com i wo kół usta wy z 08 lip ca
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2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

Dzia ła nia te dą żą do znisz cze nia ru chu dział ko we go w
Pol sce oraz do li kwi da cji ogro dów w du żych mia stach, po
to tyl ko, aby prze zna czyć grun ty użyt ko wa ne przez dział -
kow ców na ko lej ne in we sty cje. Po raz ko lej ny czyn nik
ma te rial ny sta je się waż niej szy od do bra jed nost ki, a prze -
cież w spo łecz no ści dział ko wej jest wie le osób star szych,
dla któ rych wła sność al ta ny, na sa dzeń i urzą dzeń ogro do -
wych jest bar dzo istot na a od po czy nek na dział ce wręcz
nie zbęd ny do pra wi dło we go funk cjo no wa nia.

Po pie ra my sta no wi sko więk szo ści pol skich użyt kow ni -
ków dzia łek, któ rzy bro nią obo wią zu ją cej usta wy o ROD.
Usta wa ta przez ca ły okres swo je go obo wią zy wa nia sta no -
wi dla dział kow ców na le żą cych do Pol skie go Związ ku
Dział kow ców akt praw ny, któ ry w naj lep szy moż li wy
spo sób chro ni ich pra wa, Czu je my się w obo wiąz ku opo -
wie dzieć się prze ciw ko ta kie mu trak to wa niu „na sze go”
ak tu praw ne go, na szych praw i wresz cie na szej cięż kiej
pra cy, któ rą wkła da my w roz wój i pro pa go wa nie ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce. Nie moż na do pro wa dzić

do za prze pasz cze nia te go, co osią gnę li śmy wspól ną pra cą
przez po nad 120 lat trwa nia tra dy cji ogrod nic twa dział ko -
we go tyl ko po to, by za spo ko ić ko niunk tu ral ne in te re sy
czy też ko mer cyj ne po bud ki wy raź nie le żą ce u pod staw
dzia ła nia osób re pre zen tu ją cych sta no wi sko po dob ne do
wy ra żo ne go we wnio skach Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją ist nie ją -
cą już trzy dzie ści lat, cie szą cą się bo ga tą tra dy cją i za ufa -
niem swo ich człon ków. Jest to or ga ni za cja sa mo rząd na, 
a uczest nic two w niej jest do bro wol ne. Dział kow cy zrze -
sze ni w PZD są za do wo le ni z funk cjo no wa nia Związ ku 
i chęt nie wspie ra ją je go dzia ła nia i ini cja ty wy.

Zło żo ny mi pod pi sa mi wy ra ża my sta now cze „nie” wo -
bec ta kie go trak to wa nia nas i na sze go Związ ku. Udzie la -
my peł ne go po par cia usta wie o ROD i wno si my ostry
pro test prze ciw ko wszel kim pró bom jej zmian krzyw dzą -
cych człon ków na sze go Związ ku. Ma my na dzie ję, że ten
głos zo sta nie wy słu cha ny i bę dzie nam da ne na dal spo -
koj nie pra co wać na swo ich dział kach i pa trzeć z opty mi -
zmem w przy szłość na szych ogro dów.

Z wy ra za mi sza cun ku in struk to rzy kra jo wi i okrę go wi
SSI Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu

/-/ 22 pod pi syOpo le, 28 mar ca 2012 r.

W dniu 22.09.2011 r. w War sza wie od był się II Kon gres
Pol skie go Związ ku Dział kow ców pod ha słem „Dziś i ju -
tro ro dzin nych ogro dów dział ko wych”. Bez po śred nią
prze słan ką je go zwo ła nia by ło za gro że nie praw dział kow -
ców oraz ist nie nia ogro dów wy ni ka ją ce z za skar że nia
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ska la Kon gre su, je go prze bieg oraz obec ność na
nim wie lu przed sta wi cie li z za gra ni cy i naj wyż szych osób
w Pol sce po zwa la ją na stwier dze nie, że by ło to wy da rze -
nie do nio słe. Obec ność Pa na Mar szał ka na Kon gre sie 
i wy stą pie nie z try bu ny kon gre su uzna li śmy za wy da rze -
nie bar dzo waż ne, mo gą ce mieć wpływ na dal sze lo sy Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Ja ko wie lo let ni dzia łacz

po li tycz ny, spo łecz ny i zna ko mi ty praw nik ma Pan
ukształ to wa ny po gląd na wie le spraw i jest Pan da rzo ny
po wszech nym uzna niem i sza cun kiem. W swo im wy stą -
pie niu w spo sób przej rzy sty w opar ciu o prze pi sy praw
wska zu je Pan na nie lo gicz ność w za skar ża niu ustaw do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, co w przy pad ku prze pi sów
o ogro dach dział ko wych jest szcze gól nie wi docz ne. Po -
nad to, ja ko czło nek Związ ku za pew nia Pan o swo im
udzia le w two rze niu ochro ny praw nej ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Ja ko Ko mi sja sa mo rzą do wo -praw na
przy Okrę go wym Za rzą dzie Łódz kim w peł ni ro zu mie my
Pa na wy stą pie nie, ja ko po li ty ka, praw ni ka i człon ka
Związ ku. W peł ni zga dza my się z Pa na sta no wi skiem
przed sta wio nym na II Kon gre sie i je po pie ra my. Dla te go

VIII. LISTY DO PARLAMENTARZYSTÓW

Ko mi sja Sa mo rzą do wo -Praw na Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go

Sza now ny Pan Mar sza łek
Jó zef Zych
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też po zwa la my so bie zwró cić się z proś bą do Pa na Mar -
szał ka o pod ję cie sta rań w za kre sie no we li za cji usta wy,
aby sta ła się ona przy ja zna dla dział kow ców a nie utra pie -
niem dla mi lio na ich ro dzin. Uwa ża my, że Pan, ja ko oso -

ba po wszech nie zna na, czo ło wa po stać ży cia spo łecz no-
po li tycz ne go i go spo dar cze go przy chy li się do na szej
proś by i nie za wie dzie nas w trud nych chwi lach dla dział -
kow ców w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Ko mi sja Sa mo rzą do wo -Praw na OZŁ:

Wie sła wa Sen cerz, An drzej Skup, Ta de usz Mań ko,
Je rzy Adam ski, Wło dzi mierz Gór czak, 

Ste fan Fa mul ski, Wie sław Ry sze lew ski, 
Hen ryk So bie raj, Ta de usz Wie czor kow skiŁódź, 25 mar ca 2012 r.

Jan Gwóźdź w Su le cho wie

Prze wod ni czą cy Ru chu Pa li ko ta
Pan Po seł Ja nusz Pa li kot
War sza wa

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy!
Je stem od pra wie 30 lat człon kiem Pol skie go Związ ku

Dział kow ców i użyt ku ję przy dzie lo ną mi dział kę na grun -
cie, któ ry mu sia łem wraz z ro dzi ną do pro wa dzić do sta nu
uży wal no ści od chwasz cza jąc go z perzu, róż nych chwa -
stów i wzbo ga cić na wo zem na tu ral nym. Po wie lu ty go -
dniach cięż kiej mo zol nej pra cy mo gli śmy wraz z żo ną 
i dzieć mi być dum ni, że ma my ka wa łek przy go to wa nej
wła sny mi rę ka mi zie mi, ma my gdzie upra wiać wa rzy wa i
in ne ro śli ny i mo że my wraz ra zem spę dzać wol ne chwi le.

Pra cu jąc i wy po czy wa jąc na dział ce, in we stu jąc w na sa -
dze nia krze wów ozdob nych i w ele men ty ma łej ar chi tek -
tu ry czu łem się bez piecz ny, gdyż funk cjo no wa nie ist nie -
ją ce go pra wa w PZD, a szcze gól nie od 7 lat ist nie nie Usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca
2003 ro ku utwier dza ło mnie w tym, że w na szym pań stwie
pra wa, obo wią zu ją ca na sza usta wa gwa ran tu je mi to bez -
pie czeń stwo.

Ostat nie jed nak la ta ata ków roż nych dzia ła czy po li tycz -
nych i nie któ rych or ga nów pań stwo wych na nasz Zwią -

zek, a tym sa mym na ogro dy dział ko we do wo dzą, że za
wszel ką ce nę chce się po zba wić nas upraw nień wy ni ka ją -
cych z Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Do wo dem te go jest wy stą pie nie I Pre ze sa SN do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści
Usta wy Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lip -
ca 2003 ro ku z Kon sty tu cją RP.

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy!
Chce my spo koj nie go spo da ro wać na na szej dział ce,

chce my mieć ochro nę praw ną w po sta ci spraw dzo nej, do -
brze do tych czas funk cjo nu ją cej Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Dla te go też, zwra cam się do Pa na Prze wod ni czą ce go 
i Po słów Ru chu Pa li ko ta o po moc w spra wie wy co fa nia
wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz za koń cze nie
dal szych prób pod wa ża nia za sad no ści ist nie nia wspo -
mnia nej usta wy.

Li czę na Pa na zro zu mie nie i pod ję cie kro ków sa tys fak -
cjo nu ją cych nas dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Jan Gwóźdź

Su le chów, 22 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Go rzo wie Wiel ko pol skim

Sz. P.
Bar tosz Ar łu ko wicz
Mi ni ster Zdro wia

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Okrę go wy Za rząd PZD w Go rzo wie Wlkp. oraz pre ze -

si ROD dzia ła ją cy w imie niu po nad 15 tys. ro dzin dział -

kow ców okrę gu go rzow skie go zwra ca się do Pa na z proś -
ba o obro nę ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Do szły nas nie po ko ją ce wia do mo ści do ty czą ce prac 
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w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej nad zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 08 lip ca 2005 r. Ak tu al nie obo wią zu ją ca
usta wa o ROD bro ni praw po nad mi lio na ro dzin dział kow -
ców zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców czę -
sto uboż szych i star szych. 

Pan ja ko le karz wie naj le piej, że pra ca w ogro dzie, na
świe żym po wie trzu, ob co wa nie z ro śli na mi po zwa la od re -
ago wać stres zwią za ny z pro ble ma mi dnia co dzien ne go.
Re gu lar ny ruch wpły wa ko rzyst nie na stan zdro wia szcze -
gól nie lu dzi star szych np. w ce lu ob ni że nia ci śnie nia krwi,
czy wal ki z oty ło ścią. 

W me diach co raz czę ściej mó wi się o de pre sji – cho ro -
bie XXI w. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we po ma ga ją lu -

dziom młod szym i star szym, sa mot nym i ca łym ro dzi nom
wspól nie spę dzać czas, roz ma wiać oraz żyć w gru pie lu -
dzi, któ rych łą czy mi łość do na tu ry. Upra wa ro ślin uczy
po ko ry, a pra ca na dział ce to swo ista hor ti te ra pia.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców to po tęż na i spraw nie
dzia ła ją ca or ga ni za cja spo łecz na w któ rej wie le osób bez -
in te re sow nie pra cu jąc re ali zu jąc swo je pa sje.

Pa nie Mi ni strze!
Zwra ca my się do Pa na z proś bą o po par cie na szych

praw i na szej usta wy, bo gdy znisz czy się dział kow ców,
ro dzin ne ogro dy dział ko we i PZD to sy tu acja go spo dar cza
w Pol sce nie ule gnie zmia nie, a w/w dzia ła nia je dy nie wy -
wo ła ją obu rze nie i nie po kój wie lu mi lio nów lu dzi.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Pre zes
/-/ Piotr Wilms

Go rzów Wlkp., 2 kwiet nia 2012 r.

ROD „Re ze da” we Wro cła wiu

Biu ro Se na tor skie Bog da na Bo ru se wi cza 
Mar szał ka Se na tu RP

STANOWISKO

Pol skie ogro dy dział ko we kon ty nu ują 100-let nią tra dy -
cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Speł nia ją po zy -
tyw na ro lę w za spo ka ja niu po trzeb spo łecz nych,
so cjal nych i re kre acyj nych spo łecz no ści lo kal nych, nie za -
leż nie od sy tu acji po li tycz nych w na szym kra ju. By ło i na -
dal jest to moż li we dzię ki usta wie o ROD z 2005 r.
Roz wią za nia praw ne za war te w tej usta wie jed no znacz -
nie okre śli ły Sta tut jak i Re gu la min ROD. Dla te go uwa ża -
my, że wszel kie zmia ny le gi sla cyj ne są dzia ła nia mi
nie po żą da ny mi, ne ga tyw ny mi, któ re na ru sza ją za sa dy
obo wią zu ją ce w de mo kra tycz nym pań stwie.

Przy po mi na my, że ogro dy dział ko we w Pol sce są waż -
nym ele men tem funk cjo no wa nia pol skich ro dzin. Dzię ki

ogro dom na sze ro dzi ny ma ja do stęp do zdro we go i ak tyw -
ne go wy po czyn ku, do stęp do zdro wej żyw no ści, są do -
sko na łą for mą za go spo da ro wa nia wol ne go cza su oraz
za pew nia ją w ca łej Pol sce do dat ko we te re ny zie lo ne,
utrzy my wa ne i mo der ni zo wa ne na koszt dział kow ców,
bez do dat ko wych na kła dów bu dże to wych ze stro ny pań -
stwa i sa mo rzą dów. Przy po mi na my rów nież, że do tych -
cza so we roz wią za nia praw ne za war te w usta wie, spraw -
dza ją się w prak ty ce, do brze słu żą nam dział kow com oraz
nie na ru sza ją in te re sów osób praw nych i fi zycz nych.
Uwa ża my, że dal sze ist nie nie ru chu dział ko we go win no
być w in te re sie ca łe go spo łe czeń stwa nie za leż nie od po -
glą dów i przy na leż no ści par tyj nej.

Z po wa ża niem

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Ewa Szaj ne man 

W -ce Pre zes Za rzą du
/-/ Ro man Ka czor

Skarb nik Za rzą du
/-/ Bo gu sław Ko rol

Se kre tarz
/-/ Elż bie ta Ka siń ska

Wro cław, 31 mar ca 2012 r.
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Wal ne Ze bra nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
„Ży wioł” w Wo ło wie pro te stu je prze ciw ko li kwi da cji
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 8 lip -
ca 2005 r. i po zba wie nia nas ty tu łu praw ne go do użyt ko -
wa nia dzia łek. Pro te stu je my prze ciw ko wnio skom zło żo-
nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o li kwi da cji w ca ło ści usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych oraz wnio sek Mar szał ka Sej mu
Pa na Grze go rza Sche ty ny, po pie ra ją ce go wnio ski, jak
rów nież wnio sek pro ku ra to ra ge ne ral ne go. 

Wal ne Ze bra nie w ca ło ści pro te stu je prze ciw ko ta kie mu
dzia ła niu, jak do wia du je my się, że obec na Pa ni Mar sza łek
Sej mu, Ewa Ko pacz, po ci chu dzia ła w Sej mie nad no we -

li za cją usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Wy ra ża my sprze ciw wo bec ko lej nej pró bie li kwi da cji
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Jest to nie -
zgod ne ze sta no wi skiem Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, jak rów nież ze sta no wi skiem Pre zy den ta Rze czy-
po spo li tej Pol skiej, Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
któ ry prze słał list do uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców z wy ra za mi
po dzię ko wa nia za 120 lat tra dy cji i tak pięk ne go dzia ła nia
spo łecz no ści lo kal nej w ca łym kra ju.

Na do wód na sze go pro te stu przed kła da my li stę osób po -
pie ra ją cych nas w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Wal ne Ze bra nie, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

STANOWISKO
Wal ne go Ze bra nia ROD „Ży wioł” w Wo ło wie do Klu bu Par la men tar ne go „Pol ska So li dar na”

Pre zes
/-/ mgr Wi told Stan kie wicz

Za rząd
/-/ 6 pod pi sów

Sta no wi sko tej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ło rów nież do Klu bów Par la men tar nych:
– Pra wo i Spra wie dli wość, 
– So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej, 
– Plat for ma Oby wa tel ska, 
– Pol skie Stron nic two Lu do we, 
– Ruch Pa li ko ta. 

Za rząd ROD „Ży wioł” w Wo ło wie

STANOWISKO
Za rzą du ROD „Ży wioł” w Wo ło wie do Klu bu Par la men tar ne go So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej

Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Ży wioł”
w Wo ło wie za po znał się ze wszyst ki mi ma te ria ła mi skie -
ro wa ny mi do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, mia no wi cie z
wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, pi smem Mar -
szał ka Sej mu Pa na Grze go rza Sche ty ny i wnio skiem Pro -
ku ra to ra Ge ne ral ne go o li kwi da cji usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dn. 8 lip ca 2005 r. i po zba wie -
niu nas, dział kow ców, ty tu łu praw ne go do użyt ko wa nia
dzia łek.

Za rząd wy ra ża zde cy do wa ny sprze ciw wo bec ko lej nej

pró by li kwi da cji PZD. Nad mie nia my, że obec ny Sejm pod
kie run kiem Pa ni Mar sza łek Ewy Ko pacz czy ni sta ra nia 
o no we li za cję ust. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Jest to wbrew sta no wi sku Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców oraz ca łej rze szy ogrod nic twa dział ko we go z 620 tys.
pod pi sów w obro nie usta wy o ROD.

Na do wód na sze go sta no wi ska prze sy ła my li stę z pod -
pi sa mi Wal ne go Ze bra nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych z dn. 8 lip ca 2005 r.

Pre zes
/-/ mgr Wi told Stan kie wicz

/-/ 6 pod pi sów

Sta no wi sko tej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ło rów nież do Klu bów Par la men tar nych:
– Pra wo i Spra wie dli wość, 
– Pol ska So li dar na, Plat for ma Oby wa tel ska, 
– Pol skie Stron nic two Lu do we, Ruch Pa li ko ta.
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Sza now ny Pa nie Po śle!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców w Pi le wraz z Prze wod ni czą cy -
mi Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej in for-
mu ją Pa na Po sła, że je ste śmy za nie po ko je ni in for ma cja mi
na te mat trwa ją cych prac nad usta wą o ogro dach dział ko -
wych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry bez udzia łu Związ -
ku.

Pro si my Pa na Po sła o zba da nie i po in for mo wa nie dział -
kow ców czy w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry trwa ją pra ce
nad no wą usta wą o ogro dach dział ko wych i dla cze go mi -
lio no wy Zwią zek nie uczest ni czy w tych pra cach.

Pro si my rów nież o zło że nie w tej spra wie in ter pe la cji
po sel skiej.

Pa nie Po śle!
Pod czas spo tkań z sa mo rzą da mi ro dzin nych ogro dów

dział ko wych na sze go okrę gu, pod czas Okrę go we go Zjaz -
du PZD, I i II Kon gre su PZD pod kre ślał Pan, że NIC O
WAS – BEZ WAS, że wszel kie zmia ny w na szej usta wie
mu szą być kon sul to wa ne z dział kow ca mi i ze Związ kiem.

Dział kow cy na sze go okrę gu i ca łej Wiel ko pol ski zna -
jąc Pa na Po sła po zy tyw ne po glą dy na po trze bę ist nie nia
ogro dów dział ko wych, ich ro lę dla po nad mi lio na ro dzin
dział ko wych i spo łecz no ści lo kal nych oraz do tych cza so -
we ogrom ne za an ga żo wa nie w obro nie usta wy o ROD 
z 2005 ro ku li czą na sku tecz ne dzia ła nia Pa na Po sła w na -
szej spra wie.

Z po wa ża niem

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Po seł na Sejm RP 
Sta ni sław Kalem ba

Pre zes OZ PZD
/-/ Ma rian Pra czyk

Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Edward Ma met

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Ma ria Fojt 

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Se kre tarz OZ PZD
/-/ An drzej Kierz kow ski

Skarb nik
/-/ Bru non Sem rau

Człon ko wie:
/-/ Zyg munt Czar ny 

/-/ Ma rian Osta szew ski
/-/ Sta ni sław Le miesz ka 

/-/ Ewa Za włoc ka 
/-/ Alek san der Ma ni kow ski 

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ Ja ro gniew Skrzyp czak

Pi ła, 20 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD „Eden” w Wią zow nej

Klub Sej mo wy Ru chu Pa li ko ta
Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej

Zwra ca my się do Was Pa nie i Pa no wie Po sło wie, z proś -
bą o ak tyw ność przy de le go wa niu do re pre zen to wa nia
Par la men tu w po stę po wa niu przed Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym w spra wie ba da nia zgod no ści z Usta wą Za sad -
ni czą Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Przed sta wi cie la mi Par la men tu w tej spra wie ma ją być
po sło wie An drzej De ra i Sta ni sław Pię ta. Obaj pa no wie
po sło wie nie jed no krot nie kry tycz nie wy po wia da li się
o sa mej idei Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, jak wiec
moż na ocze ki wać od nich po zy tyw nej ak tyw no ści w po -
stę po wa niu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym. To tak
jak by li so wi po wie rzyć pil no wa nie kur ni ka.

Usta wa ta jest dzie łem i osią gnię ciem Par la men tu i ja ko
ta ka za słu gu je na obro nę przez je go przed sta wi cie li.

Ogro dy dział ko we nie są, wbrew te mu co twier dzą ich

do gma tycz ni prze ciw ni cy, two rem ko mu ni stycz no -no -
men kla tu ro wym.

Ogro dy dział ko we to po mysł z cza sów, kie dy szczyt
roz kwi tu świę ci ły roz licz ne ru chy spo łecz ni kow skie. Po -
czą tek XX wie ku był cza sem kie dy roz bu dzo ne in te lek -
tu al nie rze sze lu dzi pra cy uzy ska ły czas i moż li wość
ak tyw ne go wy po czyn ku. Z te go dą że nia wziął się rów nież
po mysł na two rze nie ogród ków gdzie nie za moż ni ro bot -
ni cy, urzęd ni cy, mi ło śni cy ogrod nic twa i na tu ry a po tem
już eme ry ci mo gli od po czy wać, re ge ne ro wać si ły w kon -
tak cie z przy ro dą i czer pać ra dość z osią gnięć w ho dow li
ro ślin ozdob nych, wa rzyw i owo ców.

Dziś, co nie uchron ne, spo sób wy po czyn ku „na dział -
kach” uległ ewo lu cji. Nie zmier nie jed nak po zo sta ły ra -
dość z po sia da nia ka wał ka zie mi, od po czy nek w spo ko ju
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wśród zie le ni, sa tys fak cja z wy ni ków ho dow la nych, moż -
li wość spo tkań na ło nie przy ro dy z dzieć mi, wnu ka mi 
i przy ja ciół mi.

Być mo że licz ni „świa tow cy” czy eu ro fa na ty cy wi dzą
kres ru chu dział ko we go wo bec po stę pu ją cej glo ba li za cji 
i ła two ści, ni skich kosz tów po dró żo wa nia. Sęk w tym, że
pol skie spo łe czeń stwo na dal po zo sta je nie za moż ne, jest

na do rob ku i jesz cze bar dzo dłu gie la ta dział ko wa nie bę -
dzie dla bar dzo wie lu lu dzi je dy ną do stęp ną for mą re kre -
acji, a dla mi ło śni ków ogrod nic twa je dy ną do stęp ną for mą
po sia da nia ka wał ka ogród ka.

Ocze ku jąc życz li we go wspar cia przez Pań stwa ugru po -
wa nie.

Z po wa ża niem,
Za rząd ROD

Z up. Pre ze sa
/-/ Mal ca nów, 16 mar ca 2012 r.

ROD „Tram wa jarz” w To ru niu

Pan Je rzy Wen der lich 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
Wiel ce so bie ce niąc zna ną nam wraż li wość Pa na na pro -

spo łecz ną dzia łal ność za rów no te re no wych or ga nów wła -
dzy jak i or ga nów przed sta wi ciel skich lo kal nych spo łecz-
no ści, chcie li by śmy za po znać Pa na Mar szał ka ze spra wą,
któ ra bu dzi nasz zde cy do wa ny sprze ciw i obu rze nie. Otóż,
mi mo so len nych obiet nic i skła da nych w tej spra wie de -
kla ra cji przez ak tu al nych rad nych mia sta To ru nia z So ju -
szu Le wi cy De mo kra tycz nej pod czas po dej mo wa nia
uchwa ły zmie nia ją cej per spek ty wicz ny plan za go spo da -
ro wa nia te re nu przy le głe go do ul. Gru dziądz kiej, li kwi -
du ją cej znaj du ją cy się tam Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
„Tram wa jarz” mi mo zde cy do wa ne go sprze ci wu dział -
kow ców, jak i spo łecz no ści wspól not miesz ka nio wych –
Rad ni SLD za gło so wa li za li kwi da cją ogro du. Pre ce den -
so wa w tej spra wie uchwa ła po par ta w czerw cu 2011 r.
m.in. przez rad nych SLD zo sta ła pod ję ta, co spo wo do wa -
ło moż li wość prze zna cze nia te go te re nu pod in we sty cje,
za któ ry mi stoi „miej sco wa fi nan sje ra”. Wszyst ko to od -
bę dzie się kosz tem dział kow ców i spo łecz no ści miesz ka -

nio wej, któ rych zda nie w tej spra wie zo sta ło cał ko wi cie
po mi nię te. Sy gna li zo wa ne Ra dzie Mia sta To ru nia (we
wrze śniu 2011 r.) na ru sze nia Usta wy o ROD z dnia 8 lip -
ca 2005 ro ku, zo sta ły skwi to wa ne je dy nie pi smem Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Mia sta To ru nia p. Ma ria na Frąc -
kie wi cza z 6.10.2011 r. (na ad res pre ze sa OZ PZD w To -
ru niu) o moż li wo ści wnie sie nia skar gi do WSA w Byd -
gosz czy w po wyż szej spra wie.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Z wiel kim ża lem stwier dza my, że po pie ra jąc dzia łal ność

przed sta wi cie li SLD we wła dzach cen tral nych jak i lo kal -
nych, nie ste ty nie mo że my li czyć na ich wspar cie w roz -
wią zy wa niu na szych co dzien nych pro ble mów czę sto
de cy du ją cych o na szej przy szło ści nie tyl ko w dzia łal no -
ści związ ko wej, ja ką jest pra ca na ogro dzie dział ko wym
„Tram wa jarz”, ale tak że o po sza no wa niu na szych osią -
gnięć i moż li wo ści eg zy sten cji na szych ro dzin w trud nych
cza sach.

Z po wa ża niem 

Pre zes ROD „Tram wa jarz”
/-/ Ja nusz Pią tekTo ruń, 8 mar ca 2012 r.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie

Pa ni Pre zy dent War sza wy 
Han na Gron kie wicz -Waltz

Sza now na Pa ni Pre zy dent,
Zwra ca my się do Pa ni o usta le nie ter mi nu spo tka nia z

gru pą dział kow ców war szaw skich. Chce my po ru szyć te -
mat te re nów ROD i na szej usta wy, po nie waż od dłuż sze -

go cza su spo ty ka my się z ne ga tyw nym, na szym zda niem,
po dej ściem do ogro dów dział ko wych w na szym mie ście.

Ogro dy są po mi ja ne w stu dium uwa run ko wań i pla nie
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta. W ich miej sce
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wpro wa dza ne są in ne funk cje; prze my sło we, bu dow nic -
two itp. Na sze wnio ski o za cho wa nie ogro dów ja ko ta niej
i zie le ni, utrzy my wa nej przez sa mych dział kow ców nie
znaj du ją zro zu mie nia. Sta ra my się rów nież współ pra co -
wać z mia stem w za kre sie gro ma dze nia do ku men ta cji for -
mal no praw nej ogro dów. Kon se kwen cją tych dzia łań są
jed nak kie ro wa ne do Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie -
go i ogro dów żą dań o wno sze nie opłat za bez u mow ne ko -
rzy sta nie z grun tu. Dzi siaj to nas mia sto pró bu je ob cią żyć
błę da mi, ja kie mia ły miej sce pod czas prze ka zy wa nia
grun tów Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców.

Od kil ku lat uczest ni czy my w 171 po stę po wa niach są do -
wych o wy da nie po szcze gól nych dzia łek geo de zyj nych zaj -
mo wa nych przez 101 ogro dów. Tyl ko przy kła do wo w dniu
17 kwiet nia br. Zwią zek zmu szo ny bę dzie uczest ni czyć w

5 po stę po wa niach przed są dem. Na zgod ny wnio sek stron
spra wy są za wie sza ne, ale wy star czy na wet jed no uchy bie -
nie, aby za padł wy rok nie ko rzyst ny dla dział kow ców. Wie -
lu z nas trak tu je to jak szan taż emo cjo nal ny.

Dział kow cy ma zo wiec cy po kła da li wiel kie na dzie je,
pod czas ubie ga nia się przez Pa nią o Urząd Pre zy den ta m.
st. War sza wy. Li czy li śmy na wspar cie i zro zu mie nie 
z stro ny no wej wła dzy Go ści li śmy Pa nią w na szych ogro -
dach i chęt nie po wi ta my Pa nią dzi siaj. Jed nak czy bę dzie -
my mie li ta ką moż li wość?

Pro si my o spo tka nie z Pa nią, aby usły szeć, ja kie jest sto -
su nek Pa ni Pre zy dent do ogro dów I ich funk cjo no wa nia 
w na szym mie ście, któ re go je ste śmy miesz kań ca mi, oraz
ja kie sta no wi sko pre zen tu ją wła dze mia sta w spra wie na -
szej usta wy.

Z po wa ża niem,

Pre zes OZM PZD
/-/ mgr Gra ży na Fran ke

Pa nie Mar szał ku,
War sza wa, 8 mar ca 2012 r.

Za rząd ROD im. Fr. Wal cza ka w Go rzo wie Wlkp.

Sza now ny Pan 
Ma rek Kuch ciń ski
Wi ce mar sza łek Sej mu 

Pra gnie my po in for mo wać Pa na Mar szał ka, że zwra ca -
my się z proś bą do Pa ni Mar sza łek Ewy Ko pacz o do ko -
na nie zmia ny re pre zen tan tów Sej mu przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar że nia usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku. Wy zna -
cze ni re pre zen tan ci wte dy by li człon ka mi Pra wa i Spra-
wie dli wo ści a ni mi są Sta ni sław Pię ta i An drzej De ra. Czę -
sto wśród dział kow ców za sta na wia my się skąd w jed nym
czło wie ku jest ty le nie na wi ści do Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i do mi lio no wej ro dzi ny dział ko wej. Oba -
wia li śmy się, że ta pa to lo gicz na nie na wiść ma bar dzo głę -

bo kie uwa run ko wa nia nie tyl ko oso bi ste, ale rów nież śro -
do wi sko we. Nie ocze ku je my od Pa na in ter wen cji w spra -
wie zmia ny tych re pre zen tan tów, ale po zwa lam so bie
stwier dzić, że chce my w spo ko ju pra co wać na na szych
dział kach, ale na pew no nie chce my by na sze zie lo ne oa -
zy za mie nio ne zo sta ły w be to no we pu sty nie i na peł nia ły
kie sze nie de we lo pe rów. Bro nić bę dzie my na szych ogro -
dów.

W za łą cze niu prze sy ła my wy stą pie nie do Pa ni Mar sza -
łek Ewy Ko pacz.

Pre zes Za rzą du
/-/ Al fred Wój to wic

Go rzów Wlkp. 25 lu te go 2012 r. 

Sza now ny Pan 
Je rzy Wen der lich 
Wi ce mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
8 lip ca 2005 r. przez RP zo sta ła uchwa lo na usta wa o Ro -

dzin nych Ogro dach Dział ko wych mię dzy in ny mi dzię ki

po słom So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej. Za cho wu je my
wdzięcz ność dla wszyst kich po słów le wi cy, a w szcze gól -
no ści dla by łych po słów Ja na Ko cha now skie go i Ja ku ba
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De re cha Krzyc kie go re pre zen tu ją cych na sze go rzow skie
śro do wi sko. Ci po sło wie dys ku to wa li z na mi za ło że nia
no wej tak po trzeb nej dla na sze go śro do wi ska usta wy.
Wspo mnia na usta wa gwa ran tu je nam dział kow com okre -
ślo ną sta bil ność. Woj ny ma my do syć.

Na sze na dzie je oka za ły się płon ny mi bo sej mo we
śro do wi sko pra wi co we od sa me go po cząt ku wy po wie -

dzia ło woj nę wspo mnia nej usta wie a tym sa mym nam
wszyst kim po nad mi lio no we mu śro do wi sku ro dzin dział -
ko wym. W tej wal ce li de rem jest po seł wte dy PiS, a dziś
So li dar nej Pol ski An drzej De ra – ujaw nia jąc wręcz pa to -
lo gicz ną nie na wiść do PZD a przez to do wszyst kich dział -
kow ców.

De cy zją po przed nie go Mar szał ka Sej mu po sło wie An -
drzej De ra i Sta ni sław Pię ta otrzy ma li upo waż nie nie do
re pre zen to wa nia Sej mu RP a trud na do zro zu mie nia, ze

naj więk si prze ciw ni cy tej usta wy ma ją ją re pre zen to wać
ma je stat Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym 
i pod wa żać de cy zje po przed nie go Sej mu i Pre zy den ta któ -
ry pod pi sał tą usta wę.

Pa nie Mar szał ku, skie ro wa li śmy apel o Pa ni Mar sza łek
Ewy Ko pacz z proś ba o zmia nę re pre zen tan tów Sej mu
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym. Pro si my Pa na o po -
moc w spra wie pod ję cia de cy zji dla do bra dział kow ców 
i prze ciw dzia ła nia ośmie sza niu Sej mu przez wspo mnia -
ny po słów co nie jed no krot nie już czy ni li. Wie rzy my, że
tak jak w 2005 ro ku z de ter mi na cją po sło wie le wi cy do -
kła da li wszel kich sta rań by usta wa zo sta ła uchwa lo na tak
dziś w trud nym cza sie dla dział kow ców Pa na Mar sza łek
po prze na sze dzia ła nia. W za łą cze niu prze sy łam wy stą -
pie nie do Pa ni Mar sza łek.

Pre zes Za rzą du
/-/ Al fred Wój to wicz

Go rzów Wlkp. 25 lu te go 2012 r. 

Sza now na Pa ni 
Wan da No wic ka 
Wi ce mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Skie ro wa li śmy do Pa ni Mar sza łek Ewy Ko pacz proś bę

o zmia nę re pre zen tan tów Sej mu RP przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar żo nej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku. Po przed -
ni Mar sza łek Sej mu pod jął de cy zje by re pre zen tan ta mi
Sej mu zo sta li po sło wie Sta ni sław Pię ta i An drzej De ra.
Wy mie nie ni po sło wie pa ła ją wprost pa to lo gicz ną nie chę -
cią do dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Pro si my Pa nią Mar sza łek o po moc dla Pa ni Mar sza łek

Ewy Ko pacz w pod ję ciu de cy zji w spra wie zmia ny tych
po słów na in nych, któ rych stać na bez stron ność we wspo -
mnia nej spra wie. Chce my wie rzyć, że Pa ni Mar sza łek za -
in te re su je się na szą proś bą i udzie li nam po mo cy. Na si
dział kow cy chcą w spo ko ju upra wiać swo je mi ni go spo -
dar stwa – miej sce z któ re go ma my świe że owo ce i wa rzy -
wa a tak że jest to miej sce na któ rym wy po czy wa my.
Pro si my o po moc.

W za łą cze niu prze sy łam wy stą pie nie do Pa ni Mar sza -
łek Ewy Ko pacz.

Pre zes Za rzą du
/-/ Al fred Wój to wicz

Go rzów Wlkp. 25 lu te go 2012 r. 

Sza now ny Pan
Eu ge niusz To masz Grzesz czak
Wi ce mar sza łek Sej mu RP

Mar sza łek Sej mu,
Zwra ca my się do Pa na Mar szał ka z proś bą o in ter wen -

cje u Pa ni Mar sza łek Ewy Ko pacz w spra wie zmia ny
przed sta wi cie li Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym w spra wie za skar że nia usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.
De cy zją po przed nie go Mar szał ka re pre zen tan ta mi Sej mu

zo sta li Sta ni sław Pię ta i An drzej De ra. Kil ka ra zy da li po -
kaz te go jak nie na wi dzą Pol skie go Związ ku Dział kow ców
i wszyst kich dział kow ców.

Usta wa zo sta ła uchwa lo na gło sa mi le wi cy i lu do wców
dla te go zwra ca my się do Pa na o po moc w po wyż szej

spra wie. Ma my na uwa dze wa sze za wo ła nie „Ży wią 
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i Bro nią”. Je ste śmy w pew nym stop niu re ali za to ra mi te go
sztan da ro we go ha sła, bo upra wia jąc zie mię na tych mi ni
go spo dar stwach pro du ku je my owo ce i wa rzy wa na wła -
sny stół i czę sto dzie li my się z po trze bu ją cy mi. Ca łym
swo im ży ciem pra co wa li śmy dla Pol ski nie zwra ca jąc
uwa gi na przy miot ni ki i nu me ry. Na szym do mem by ła 
i jest Pol ska. Woj ny ma my do syć bo jest to naj dłuż sza
woj na współ cze snej Pol ski – nie chce my przy ta czać
pierw szych słów z prze pięk nej pie śni, któ ra by ła hym nem

lu do wym. 
Pa nie Mar szał ku wie rzy my, że Pan i ca ły klub PSL

udzie li nam po par cia i Mar sza łek Sej mu zmie ni po przed -
nią nie zbyt for tun na de cy zje i po wo ła po słów cie szą cych
się sza cun kiem i po wa ża niem wszyst kich a nie tyl ko któ -
rych ce chu je pa to lo gicz na nie na wiść do na sze go śro do wi -
ska.

W za łą cze niu prze sy łam wy stą pie nie do Pa ni Mar sza -
łek Ewy Ko pacz.

Pre zes Za rzą du
/-/ Al fred Wój to wicz

Go rzów Wlkp. 25 lu te go 2012 r. 

Sza now ny Pan 
Ce za ry Gra bar czyk 
Wi ce mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
Zwra cam się do Pa na Mar szał ka z proś bą o in ter wen cję

u Pa ni Mar sza łek Sej mu RP Ewy Ko pacz w spra wie zmia -
ny przed sta wi cie li Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym w spra wie za skar że nia usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Po wyż -
sza spra wa jest Pa nu zna na oso bi ście w związ ku z peł nio -
ną funk cją w rzą dzie. Po przed ni Mar sza łek Sej mu pod jął
de cy zje o wy zna cze niu po słów Sta ni sła wa Pię ty i An drze -
ja De ry ja ko przed sta wi cie li Sej mu RP przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym. Wy zna cze ni po sło wie re pre zen tu ją
wręcz pa to lo gicz ną nie na wiść do dział kow ców i Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Po wsta je za sad ne py ta nie czy

wy mie nie ni po sło wie mo gą re pre zen to wać ma je stat
Rzecz po spo li tej, czy ma ją go tyl ko ośmie szyć przed ca łą
Pol ską, czy ma ją kpić z Sej mu i Pre zy den ta, któ ry wspo -
mnia ną usta wę pod pi sał. Sta wia my ko lej ne py ta nie czy
ma ją pra wo ne go wać usta wę , któ ra po zwa la pra wie mi -
lio no wej ro dzi nie dział ko wej w spo ko ju upra wiać swo ją
dział kę, czy ma ją pra wo ne go wać po nad stu let ni do ro bek
ru chu dział ko we go.

Chce my mieć na dzie je, że Pan Mar sza łek bę dzie chciał
Za jąć się po wyż szą spra wą.

W za łą cze niu prze sy łam wy stą pie nie do Pa ni Mar sza -
łek Ewy Ko pacz.

Pre zes Za rzą du
/-/ Al fred Wój to wicz

Go rzów Wlkp. 25 lu te go 2012 r. 

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

Sza now na Pa ni 
An na To mic ka 
Bur mistrz Swa rzę dza

Sza now na Pa ni!
Z Gdań ska, mia sta sym bo lu so li dar no ścio we go ru chu,

człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań -
sku de mo kra tycz nie wy bra ni na obec ną ka den cję 2011-
2015, po za po zna niu się z wie lo ma in for ma cja mi za miesz-
czo ny mi w in ter ne cie, w zgo dzie przez nas za wsze wy -
zna wa ną za sa dą so li da ry zmu spo łecz ne go i związ ko we -

go zwra ca my się do Pa ni Bur mistrz i władz sa mo rzą do -
wych Wa sze go mia sta z ape lem o pod ję cie kon kret nych a
nie sy mu lo wa nych dzia łań ce lem przy wró ce nia po rząd ku
praw ne go w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Kwit -
ną ca Do li na” wraz z za pew nie niem bez pie czeń stwa człon -
kom Związ ku, miesz kań com Wa sze go mia sta użyt ku -
ją cych dział ki.
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Ni niej sze sta no wi sko dro gą elek tro nicz ną, nie ste ty w dzi siej szych cza sach naj szyb szą i naj pew niej szą, prze ka zu je my
tak że do:

– I Za stęp cy Bur mi strza Ada ma Tra wiń skie go,
– II Za stęp cy Bur mi strza Aga ty Ku bac kiej,
– Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Ma ria na Szku dlar ka,
– Wi ce prze wod ni czą cych Ra dy Miej skiej: Bar ba ry Cza chu ry, Ta de usza Wit kow skie go i Grze go rza Ta ter ka,
– Wo je wo dy Wiel ko pol skie go Pio tra Flor ka
oraz prze ka zu je my do wia do mo ści:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Prze wod ni czą cej 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 Po zna niu Zdzi sła wa Śli wy,
– Prze wod ni czą cej Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Po zna niu Do ro ty Ze rba.

Za sta na wia nas jak dłu go wła dze sa mo rzą do we bę dą pa -
trzeć przez przy sło wio we pal ce na dzie ją ce się bez pra wie
czy nio ne przez nie licz nych pseu do „dział kow ców” dzia -
ła ją cych prze ciw po rząd ko wi praw ne mu!

Czy Pa ni Bur mistrz i wła dze sa mo rzą do we nie wi dzą, że
ce lem tzw. sto wa rzy sze nia jest usank cjo no wa nie bez pra -
wia w po sta ci sa mo wo li bu dow la nych czy za miesz ki wa -
nia!?

Pro po nu je my Pa ni wy jazd do te go ogro du ce lem zo ba -
cze nia na wła sne przy sło wio we oczy jak wy glą da tzw. „al -
ta na” pre ze sa sto wa rzy sze nia i prze ko na się jak jej wy mia -
ry ma ją się do norm okre ślo nym w na szych prze pi sach 
i Pra wie Bu dow la nym!

Czy za po mnie li ście sza now ni wło da rze mia sta, że ROD
„Kwit ną ca Do li na” po sia da sta tus ogro du pro wa dzo ne go
przez PZD w opar ciu o nor my praw ne za war te w Usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku,
usta wie uchwa lo nej przez SEJM RP!

Nie ro zu mie my, dla cze go pa to lo gicz ne dzia ła nia czy -
nio ne przez lu dzi ła mią cych pra wo jest to le ro wa ne a nie
udzie la się po mo cy tym, któ rzy to pra wo prze strze ga ją!
Pra gnie my przy po mnieć, że po stę po wa nie każ de go przed -
sta wi cie la wła dzy sa mo rzą du te ry to rial ne go w od nie sie -
niu do je go miesz kań ców sza nu ją cych pra wo mu si być
wol ne od oso bi ste go sto sun ku i swe go świa to po glą du 
w od nie sie niu do naj więk szej w Pol sce spo łecz nej or ga ni -
za cji po za rzą do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
w któ re go sze re gach jest je den mi lion 250 ty się cy Oby -
wa te li, w tym Oby wa te li Wa sze go mia sta.

Na stro nie in ter ne to wej www.to mic ka.pl po wy bo rach
sa mo rzą do wych na pi sa ła Pa ni Bur mistrz ta kie oto zda nie
„Swa rzędz za słu gu je na spraw nych, kom pe tent nych i za -
an ga żo wa nych go spo da rzy”.

Sko ro jest tak, to wzy wa my do re ali za cji te go prze sła nia
w od nie sie niu do pra wo rząd nych miesz kań ców mia sta,
któ rzy z wła snej wo li są człon ka mi na sze go Związ ku.

Z dział ko wym po zdro wie niem 
Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat 

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

Gdańsk, 27 lu te go 2012 r.

/-/ Sta ni sław Or łow ski 
/-/ Ta de usz Sa ko wicz 

/-/ An drzej Zaj cew

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

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ma rian na Kraw czyk

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

Człon ko wie:

/-/ Sa bi na Chi nal ska 
/-/ Ma riusz Dra nie wicz 

/-/ An drzej Jancz 
/-/ Piotr Mi ki tu ła 


