
KRA JO WA RA DA PZD DZI¢ KU JE S¢ DZIOM TK 
ZA ZG¸O SZE NIE ZDA¡ OD R¢B NYCH 

DO WY RO KU TRY BU NA ̧ U KON STY TU CYJ NE GO
Kra jo wa Ra da PZD, w imie niu mi lio no wej spo∏ecz noÊci dzia∏ kow -

ców, z∏o˝y∏a po dzi´ ko wa nia s´ dziom TK prof. An drze jo wi Wró blo -
wi i Mar ko wi Ko tli now skie mu, któ rzy 11 lip ca 2012 ro ku zg∏osi li
zda nia odr´bne do wy ro ku TK i tym sa mym stan´ li w obro nie war -
toÊci kon sty tu cyj nych.

Dzi´ kujàc s´ dzie mu TK prof. An drze jo wi Wró blo wi, KR PZD za -
zna czy∏a, ˝e zg∏oszo ne przez Nie go zda nie odr´bne do wy ro ku
Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go przy wró ci∏o dzia∏ kow com wiar´ w in -
sty tucj´ S´ dzie go Try bu na∏u, któ ry ko rzy stajàc z im mu ni te tu oraz
naj wy˝ sze go stop nia nie za le˝ noÊci, w jakà wy po sa˝y∏ Go Ustro jo -
daw ca, jest w sta nie oprzeç si´ wszel kim na ci skom i po ku sie
uleg∏oÊci wo bec w∏adzy. „Ma my na dziej´, ̋ e Paƒ ski g∏os, g∏os nie -
za le˝ ne go i nie za wis∏ego S´ dzie go Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go
zo sta nie wys∏ucha ny, ˝e b´ dzie on poczàtkiem rze czo wej dys ku -
sji na te mat wy ro ku Try bu na∏u. Dys ku sji, w któ rej padnà ar gu men -
ty me ry to rycz ne, a nie fra ze sy, „˝e z wy ro kiem Try bu na∏u Kon sty -
tu cyj ne go si´ nie dys ku tu je”. Nie raz w∏aÊnie trze ba to zro biç, bo
sà war toÊci, przed któ ry mi na wet Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny mu si si´
pok∏oniç” – czy ta my w liÊcie. Na za koƒ cze nie KR PZD za pew ni∏a,
˝e bez w wzgl´ du na to, jak po toczà si´ lo sy ro dzin nych ogro dów
dzia∏ ko wych, dzia∏ kow cy za wsze b´ dà pa mi´ taç o zaj´ tym przez
Nie go sta no wi sku.

Po dzi´ ko wa nie w po dob nym to nie KR PZD skie ro wa∏a tak˝e do
s´ dzie go Mar ka Ko tli now skie go. W liÊcie z∏o˝onym na Je go r´ ce
KR PZD za pew ni∏a, ˝e wyg∏oszo ne przez Nie go zda nie odr´bne
po twier dza, ˝e pe∏ niàc za szczytnà funkcj´ S´ dzie go Try bu na∏u,
pod cho dzi do swo ich obo wiàzków z ol brzy mim wy czu ciem i Êwia -
do moÊcià skut ków, ja kie orze cze nia sà du kon sty tu cyj ne go wy -
wo∏ujà w ˝yciu zwyk∏ego oby wa te la. KR PZD za zna czy∏a tak˝e, ˝e
zg∏aszajàc vo tum se pa ra tum od orze cze nia TK, da∏ Êwia dec two
mà droÊci god nej za szczyt nej funk cji S´ dzie go Try bu na∏u Kon sty -
tu cyj ne go. „Zas∏ugu je to na szcze gólnà uwag´ i sza cu nek, któ -
rych wy ra zy w imie niu w∏asnym oraz mi lio na pol skich ro dzin dzia∏ -
ko wych pra gnie my Pa nu ni niej szym prze ka zaç” – czy ta my w liÊcie
KR PZD.

Z pe∏ nà treÊcià po dzi´ ko waƒ KR PZD dla s´ dziów TK mo˝ na za -
po znaç si´ na stro nie in ter ne to wej KR PZD (www.pzd.pl)

STA NO WI SKO PRE ZY DIUM KR PZD 
WS. OBEC NE GO STA TU SU PZD I FUNK CJO NO WA NIA

STRUK TUR ZWI ÑZKU 
Wy rok Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go nie zmie ni∏ w chwi li obec nej

za daƒ i obo wiàzków Zwiàzku, ani nie po zba wi∏ PZD kom pe ten cji.
Do cza su no we go, usta wo we go ure gu lo wa nia za sad praw no-or -
ga ni za cyj nych ogro dów dzia∏ ko wych, muszà one funk cjo no waç, 
a obo wiàzkiem wszyst kich struk tur Zwiàzku jest za pew nie nie nie -
zak∏óco ne go dzia∏ania ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych i ko rzy -
sta nie przez dzia∏ kow ców z przys∏ugujà cych im praw.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, majàc na wzgl´ dzie ak tu alnà sy -
tu acj´ prawnà,  stwier dza, ˝e obec nie wszyst kie struk tu ry Zwiàzku
win ny funk cjo no waç zgod nie ze swo imi za da nia mi i upraw nie nia -
mi sta tu to wy mi. We wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych 
– w ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych, w jed nost kach okr´ go -
wych i kra jo wej, po win na byç pro wa dzo na nor mal na dzia∏al noÊç
zwiàzko wa zgod nie z przyj´ ty mi na ten rok pla na mi pra cy.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy zwra ca si´ do wszyst kich zarzà dów
ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych i okr´ go wych zarzà dów o wy -
wià zy wa nie si´ ze swo ich obo wiàzków w sto sun ku do dzia∏ kow -
ców oraz struk tur. Obec nie jest to szcze gól ny czas, gdy trze ba
myÊleç o za bez pie cze niu przysz∏oÊci ogro dów dzia∏ ko wych 
i dzia∏ kow ców. Te pra ce ju˝ trwajà, lecz brak Êrod ków fi nan so -
wych na szcze blu okr´ go wym i kra jo wym mo˝e je spa ra li˝owaç,
a by∏oby to ze szkodà dla wszyst kich dzia∏ kow ców w na szym 
kra ju.

Pro po zy cje pos∏u˝à do opra co wa nia pro jek tu, któ ry pod da my
pu blicz nej de ba cie, aby ja ko pro jekt oby wa tel ski zy ska∏ mo˝li wie
jak naj wi´kszà iloÊç zwo len ni ków wÊród dzia∏kow ców i w
spo∏eczeƒstwie.

Pro po zy cje na le˝y kie ro waç na ad res:
Kra jo wa Ra da PZD
00-728 War sza wa, ul. Bo bro wiec ka 1
Ma il: pro jek tu sta wy@pzd.pl  fax: 22 101-34-60

DZIA¸KOW CY, JE STEÂMY Z WA MI!
Za pew nia my, ˝e Zwiàzek zro bi wszyst ko, co w je go mo cy, ˝eby

dzia∏kow com nie sta∏a si´ krzyw da. Do pó ki b´dzie ist nia∏a ogól no -
pol ska or ga ni za cja dzia∏kow ców, b´dzie po dej mo wa∏a wszel kie
Êrod ki s∏u˝àce za bez pie cze niu praw swo ich cz∏on ków. Wy rok Try -
bu na∏u Kon sty tu cyj ne go otwie ra mo˝li woÊç li kwi da cji ogro dów
dzia∏ko wych, a za gro˝enia, któ re nie jed no krot nie sy gna li zo wa -
liÊmy, stajà si´ ak tu al ne. Bez ochro ny gwa ran to wa nej przez
ustaw´ prze ciw sta wie nie si´ im b´dzie nie mo˝li we. Dla te go tak
wa˝ne jest, ˝eby ka˝dy dzia∏ko wiec w∏àczy∏ si´ w dzia∏anie na
rzecz no wej usta wy, któ ra b´dzie chro niç ogro dy. Usta wy, któ ra
spra wi, ˝e ogro dy na dal b´dà dost´pne dla ka˝de go, na wet mniej
za mo˝ne go oby wa te la. Usta wy, któ ra po krzy˝uje pla ny tym,  któ -
rzy ju˝ liczà pie niàdze, ja kie majà za ro biç na krzyw dzie mi lio na
pol skich ro dzin. 

Te raz mo˝emy li czyç tyl ko na sie bie. Do pó ki je steÊmy ra zem, to
ma my jesz cze wp∏yw na to, ja ka b´dzie na sza przysz∏oÊç. Gdy
nas roz bijà, o na szej przysz∏oÊci za de cy dujà bez nas. 

Nie po zo sta je nam nic in ne go, jak tyl ko zno wu zjed no czyç swo -
je si∏y. Mu si my zro biç wszyst ko, by bro niç te go, co sta no wi dla nas
tak wielkà war toÊç – na szych ogro dów dzia∏ko wych. 

Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Zwiàzku Dzia∏kow ców

PO CO DZIA¸KOWCOM PZD?
– Zwiàzek od po nad 30 lat sku tecz nie bro ni ogro dów i dział kow -

ców
– Zwiàzek dba o ist nie nie i roz wój ogro dów
– Zwiàzek za pew nia sil nà i sku tecz nà re pre zen ta cj´ in te re sów

dział kow ców
– Zwiàzek za pew nia bez pie czeƒstwo ogro dom
– Dzi´ki Zwiàz ko wi z dział kow ca mi li czo no się tak bar dzo, ̋ e aby

po zba wiç ich praw, ich prze ciw ni cy mu sie li sko rzy staç z po mo cy
Pierw sze go Pre ze sa Sàdu Naj wy˝sze go i Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go 

Ra zem mo gliÊmy osią gnàç pra wie wszyst ko 
– gdy da my się roz biç, zro bià z na mi wszyst ko, co chcà!

LIST DO BIU RA MI¢DZY NA RO DO WE GO 
W LUK SEM BUR GU

Po nie ko rzyst nym dla dzia∏kow ców wy ro ku TK ich dal szy los sta∏
si´ nie pew ny. Dla te go KR PZD w liÊcie skie ro wa nym do Biu ra
Mi´dzy na ro do we go w Luk sem bur gu wy ra zi∏a na dziej´, ˝e pol scy
dzia∏kow cy b´dà mo gli zna leêç wspar cie w na ro do wych or ga ni za -
cjach dzia∏kow ców. Ostat nie wy da rze nia po ka za∏y bo wiem, ˝e
pol scy dzia∏kow cy nie mogà li czyç na rów ne trak to wa nie, dla te go
byç mo˝e b´dà zmu sze ni zwró ciç si´ do w∏adz mi´dzy na ro do -
wych z proÊbà o za ini cjo wa nie po ru sze nia spra wy pol skich
dzia∏kow ców na fo rum Par la men tu Eu ro pej skie go. KR PZD wy ra -
zi∏a na dziej´ na zro zu mie nie ze stro ny Luk sem bur ga i po moc 
w wal ce o pra wa mi lio na ro dzin, któ re jesz cze ko rzy stajà z ogro -
dów dzia∏ko wych w Pol sce.

Z pe∏ną treÊcià li stu mo˝na za po znaç si´ na stro nie 
www.pzd.pl
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Pra ce za bez pie czajà ce przysz∏oÊç ogro dów dzia∏ ko wych 
i dzia∏ kow ców ju˝ zo sta∏y podj´ te. Te mu ce lo wi ma s∏u˝yç no wa
usta wa o ogro dach dzia∏ ko wych, o któ rej g∏oÊno si´ mó wi w me -
diach. Pre zy dium KR uwa˝a, ˝e no wa usta wa po win na byç wy ni -
kiem pra cy ca∏ego Êro do wi ska dzia∏ kow ców i funk cjo nujà cych
struk tur or ga ni za cyj nych Zwiàzku. In for mu je my, ˝e w Kra jo wej
Ra dzie roz pocz´ to pra ce nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o
ogro dach dzia∏ ko wych. W me diach zwiàzko wych – na stro nie in -
ter ne to wej KR PZD, w Biu le ty nie Nad zwy czaj nym, któ ry w∏aÊnie
tra fia do ogro dów, Kra jo wa Ra da zwró ci∏a si´ do wszyst kich dzia∏ -
kow ców i struk tur Zwiàzku o prze sy∏anie w∏asnych pro po zy cji
roz wià zaƒ, któ re po win ny zna leêç si´ w oby wa tel skim pro jek cie
usta wy o ogro dach dzia∏ ko wych. Cho dzi szcze gól nie o za pi sy za -
bez pie czajà ce pra wa ogro dów i dzia∏ kow ców.

Rów no czeÊnie Pre zy dium KR in for mu je, ˝e te roz wià za nia
praw ne, któ re za kwe stio no wa∏ Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny nie mogà
ju˝ ni gdy zna leêç si´ w usta wie. Do ty czy to rów nie˝ no wej usta -
wy o ogro dach dzia∏ ko wych.

Wo bec te go pro jekt usta wy o ogro dach dzia∏ ko wych mu si byç
zgod ny z wy ro kiem Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go we wszyst kich
spra wach, ale rów no czeÊnie cho dzi o to, aby ta no wa usta wa 
w jak naj wi´kszym stop niu chro ni∏a dzia∏ kow ców i ogro dy dzia∏ -
ko we, a przyj´ ty sys tem or ga ni za cyj ny w pe∏ ni upodmio to wi∏
ogro dy dzia∏ ko we. To mo˝e zro biç tyl ko Zwià zek – dzia∏ kow cy i
struk tu ry Zwiàzku. Nikt tak bo wiem nie zna spe cy fi ki ru chu ogrod -
nic twa dzia∏ ko we go, je go tra dy cji, ce lów dzia∏ania i ro li, jakà dzia∏ -
ki i ogro dy dzia∏ ko we spe∏ niajà dla pol skich ro dzin, spo∏eczeƒ -
stwa i miast. Dla te go Pre zy dium KR PZD zwra ca si´ do wszyst -
kich dzia∏ kow ców i struk tur Zwiàzku o czyn ny udzia∏ w za bez pie -
cze niu przysz∏oÊci ogro dów dzia∏ ko wych, o pe∏ nà dys cy plin´ i
wy wià zy wa nie si´ ze swo ich obo wiàzków.

Zwià zek na dal funk cjo nu je i wy ko nu je swo je obo wiàzki oraz
pra cu je nad praw nym za bez pie cze niem przysz∏oÊci ogro dów
dzia∏ ko wych w Pol sce.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Zwiàzku Dzia∏ kow ców

CZY RZE CZY WIÂCIE DZIA¸ KOW CY NI CZE GO
NIE STRA CI LI  

W TRY BU NA LE KON STY TU CYJ NYM?
11 lip ca 2012 ro ku Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny uchy li∏ 24 za pi sy

usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ko wych. Co wy rok TK ozna -
cza dla dzia∏kow ców?

– Utrat´ pra wa gwa ran tujàce go bez czyn szo we ko rzy sta nie 
z dzia∏ki

– Po zba wie nie gwa ran cji uzy ska nia od szko do waƒ za majàtek 
w przy pad ku li kwi da cji ogro du

– Pod porzàdko wa nie ogro dów gmi nom
– Po dat ki za dzia∏k´ i al tan´ oraz czynsz dzier˝aw ny
– Do pusz czal noÊç przy mu so wej li kwi da cji ogro dów na ce le ko -

mer cyj ne
– Nie pew noÊç ju tra – cza so wy cha rak ter ogro dów
– Roz bi cie zjed no czo ne go ru chu dzia∏ko we go
– Li kwi dacj´ Zwiàzku, któ ry od po nad 30 lat sku tecz nie bro ni

dzia∏kow ców i chro ni ogro dy. 
Za pi sy usta wy wy gasnà naj póêniej za 18 mie si´cy. Od wydania

wyroku TK.
Mu si my za dbaç o naszà przysz∏oÊç!
Ra zem mo˝emy jesz cze obro niç na sze ogro dy i dzia∏ki!
Ra zem mu si my wy wal czyç nowà ustaw´!

Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD
Zwra ca my si´ do wszyst kich dzia∏kow ców o prze sy∏anie pro po -

zy cji, za rów no kon kret nych za pi sów, jak i ca∏oÊcio wych roz -
wiàzaƒ, do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dzia∏ko -
wych. Na le˝y przy tym pa mi´taç, ˝e pro po zy cje te muszà
uwzgl´dniaç wy rok TK z 11 lip ca 2012 r.


