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List otwar ty 
do władz Rzecz po spo li tej Pol skiej 

Mię dzy na ro do we Biu ro Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych (MBORiD) jest or ga -
ni za cją sku pia ją cą 14 na ro do wych związ ków dział kow ców z UE oraz Nor we gii i
Szwaj ca rii, w któ rych zrze szo nych jest po nad 3 mi lio ny dział kow ców. Ist nie ją ca od
1926 r. or ga ni za cja sta no wi plat for mę współ pra cy i wy mia ny do świad czeń eu ro pej -
skich dział kow ców, za rów no w za kre sie kwe stii ogrod ni czych i spo łecz nych, jak i or -
ga ni za cyj nych i praw nych. Ce lem na sze go sto wa rzy sze nia jest tak że ini cjo wa nie
dzia łań słu żą cych pro pa go wa niu roz wo ju ogro dów dział ko wych w Eu ro pie oraz ich
za cho wa niu dla dal szych po ko leń.  

Ze bra ni w dniu 23 sierp nia 2012r. w Zu ri chu na zgro ma dze niu ogól nym MBORiD,
przed sta wi cie le wszyst kich kra jów człon kow skich, po za po zna niu się z in for ma cją
na te mat orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP z dnia 11 lip ca 2012r. w spra wie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, uzna li za ko niecz ne za ję cie sta no wi ska
w przed mio to wej spra wie i wy stą pie nie do władz pol skich z ni niej szym li stem. 

Siège Social: L-1255 Luxembourg, 20, rue de Bragance    Tel.: 00352 - 45 32 31 Fax 00352 - 45 34 12

E-mail : office-international@jardins-familiaux.org DEXIA BIL: IBAN LU 41 0028 1001 4090 0000

Home-page: http://www.jardins-familiaux.org BIC Code: BILLLULL

Bronisław Komorowski
Prezydent RP
Ul. Wiejska 4/6/8

` PL – 00-902 WARSZAWA 

August 23rd, 2012

Allotment garden legislation 

AO 287/12
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Sza now ni Pań stwo!
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest wie lo let nim człon kiem na sze go Biu ra. La ta

współ pra cy oraz kon tak ty, w tym kil ku krot ne wi zyt w Pol sce pod czas se mi na riów 
i kon gre sów or ga ni zo wa nych przez na szych pol skich przy ja ciół, po zwo li ły nam za -
po znać się z do rob kiem i osią gnie cia mi or ga ni za cji pol skich dział kow ców. Pol skie
ogro dy dział ko we po strze ga li śmy ja ko rów no rzęd ne ogro dom z po zo sta łych kra jów
Eu ro py, a na ro do wy zwią zek dział kow ców ja ko jed ne go z le piej zor ga ni zo wa nych
człon ków na sze go Biu ra. Przed sta wi cie le pol skich dział kow ców za wsze pod kre śla -
li, że suk ce sy te by ły moż li we dzię ki obo wią zu ją cym w Pol sce roz wią za niom za pi -
sa nym w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wska zy wa li, że akt ten zo stał
przy ję ty z sa tys fak cją przez ca łe śro do wi sko dział kow ców i spraw dził się w prak ty -
ce. Wdro żo na usta wa speł ni ła ocze ki wa nia i po trze by użyt kow ni ków dzia łek, do brze
re gu lu jąc funk cjo no wa nie i roz wój ogro dów. Pod kre śla li rów nież ak cep ta cję spo łecz -
ną usta wy, któ rej do wo dem by ło prze szło 620 000 pod pi sów ze bra nych w ogro dach
w jej obro nie. Po zy tyw ne opi nie pol skich dział kow ców by ły w peł ni po dzie la ne przez
na szą or ga ni za cję. Za war te w usta wie roz wią za nia po strze ga li śmy ja ko wzor co we z
punk tu wi dze nia po trze by za bez pie cze nia ist nie nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych,
a więc pod sta wo wych ce lów na szej or ga ni za cji. Dla te go z nie po ko jem przyj mo wa -
li śmy sy gna ły od pol skich dział kow ców o pró bach ogra ni cze nia ich praw, czy wręcz
li kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce. 

W ostat nim okre sie oba wy te by ły szcze gól nie wzmo żo ne. Wią za ły się one z ocze -
ki wa niem na wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Jak po ka za ło ży cie, nie by ły one bez za sad ne. Orze cze nie 
z 11 lip ca 2012 r. jest w isto cie li kwi da cją do tych cza so we go mo de lu ogrod nictw dział -
ko we go w Pol sce. Try bu nał za kwe stio no wał pod sta wy praw ne i or ga ni za cyj ne ru chu
dział ko we go, pra wa ma jąt ko we po sia da ne przez or ga ni za cję dział kow ców, a więc
po śred nio ro dzi ny użyt ku ją ce dział ki. W koń cu wy mu sił ko niecz ność wpro wa dze nia
no wych re gu la cji przez Par la ment. 

Z przed sta wio nych przez PZD fak tów wy ni ka, iż zda niem nie któ rych uczest ni ków
ży cia pu blicz ne go w Pol sce, wy rok TK sta no wić ma prze słan kę do ode bra nia praw
ma jąt ko wych po sia da nych przez tę or ga ni za cję, a na wet do  roz wią za nia na ro do we -
go związ ku dział kow ców. In for ma cje te przy ję li śmy ze zdu mie niem i nie do wie rza -
niem. Jed nak wy własz cza nie z praw nie za leż nej, po za rzą do wej or ga ni za cji oraz jej
człon ków, nie mó wiąc już o li kwi da cji tej or ga ni za cji, by ło by wy da rze niem bez pre -
ce den so wym. 

Z po wyż szych wzglę dów MBODiR w Luk sem bur gu wy stę pu je do władz pol skich
o pod ję cie dzia łań, skut ku ją cych usta no wie niem roz wią zań praw nych za pew nia ją -
cych na le ży tą ochro nę praw dział kow ców w Pol sce w ra mach pol skiej Kon sty tu cji,
a tak że po sza no wa nie au to no mii ich or ga ni za cji po za rzą do wej od władz pań stwo -
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wych. Nie do pusz czal nym jest, aby pol scy dział kow cy by li ob cią ża ni skut ka mi błę -
dów, czy za nie chań le gi sla cyj nych, a ich zrze sze nie dys kry mi no wa ne, po przez ogra -
ni cze nie za gwa ran to wa ne go w Kon sty tu cji RP oraz trak ta tach mię dzy na ro do wych,
pra wa do sa mo rząd no ści i au to no mii. 

Rów nie nie po ko ją ce są dla nas in for ma cje o po stu la tach skut ku ją cych wy własz cze -
niem or ga ni za cji i jej człon ków z praw ma jąt ko wych oraz ode bra niem dział kow com
ochro ny przed skut ka mi de cy zji do ty czą cych li kwi da cji ogro dów.

Uwa ża jąc, że po wyż sze kwe stie nie mo gły po zo stać prze mil cza ne, zwra ca my się do
Pań stwa o pod ję cie dzia łań, któ re za blo ku ją te go ro dza ju ini cja ty wy, a co za tym idzie
po twier dzą, iż Pol ska jest de mo kra tycz nym pań stwem pra wa, w któ rym każ dy, rów -
nież dział kow cy i ich or ga ni za cja, mo że li czyć na re spek to wa nie swych praw przez
wła dze pu blicz ne. Je ste śmy prze ko na ni, że ogro dy dział ko we w Pol sce, jak i in nych
kra jach Eu ro py są na dal po trzeb ne. Świad czy o tym cho ciaż by ol brzy mie za in te re so -
wa nie dział ka mi w Niem czech, gdzie upra wia je po nad mi lion ro dzin, jak i w An glii,
w któ rej na dział ki ocze ku je dziś 100 000 osób. Dla te go wszel kie zmia ny pra wa do -
ty czą ce ogro dów dział ko wych po win ny być pro wa dzo ne w spo sób ostroż ny 
i z uwzględ nie niem gło su sa mych za in te re so wa nych, gdyż znisz czyć ogro dy jest du -
żo ła twiej, niż je od bu do wać.

Li cząc, że na sze wy stą pie nie przy czy ni się do pod ję cia przez wła dze pol skie dia lo -
gu z Pol skim Związ kiem Dział kow ców, or ga ni za cją bę dą cą przed sta wi cie lem pol -
skich dział kow ców, któ rej od po wied ni ka mi są po zo sta łe na ro do we związ ki zrze szo ne
w Mię dzy na ro do wym Biu rze Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych w Luk sem bur gu,
za łą cza my wy ra zy sza cun ku.  
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List skierowany został także do:
– Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, 
– Premiera Donalda Tuska, 
– Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, 
– Rzecznika Praw Obywatelskich  Ireny Lipowicz 
oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka.
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W dniu 23 sierp nia br. w Zu ry chu ob ra do wa ło zgro ma -
dze nie Ogól ne Biu ra Mię dzy na ro do we go Ogro dów Dział -
ko wych i Ro dzin nych z sie dzi bą w Luk sem bur gu.
Pod czas spo tka nia przed sta wio ne zo sta ły spra woz da nia
Na ro do wych Związ ków z ich dzia łal no ści, omó wio no
pro ble my z ja ki mi się zma ga ją oraz usta lo no kie run ki
dzia łań, ja kie war to pod jąć w ce lu obro ny ogro dów.
Szcze gól ne za in te re so wa nie wzbu dzi ła ak tu al na sy tu acja
pol skich ogro dów. Uczest ni cy po sie dze nia wy ra zi li swo -
je za sko cze nie wo bec wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go i skut ków, ja kie nie sie on dla dział kow ców. Sy tu acja
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce jest do sko na le zna na
pre zy den tom Na ro do wych Związ ków, gdyż bra li oni
udział w II Kon gre sie PZD, któ ry od był się we wrze śniu
2011 r.

W trak cie dys ku sji Pre zy den ci sy tu ację w pol skich ogro -
dach prze ciw sta wi li sy tu acji ogro dów w swo ich kra jach,
gdzie mo gą li czyć na wspar cie sa mo rzą dów i pań stwa. Ja -
ko przy kład po da ne zo sta ły ogro dy w Niem czech, gdzie
Zwią zek Dział kow ców li czy mi lion sto ty się cy człon ków
i dla ni ko go nie sta no wi to pro ble mu.

Na za koń cze nie zgro ma dze nie przy ję ło List otwar ty,
któ ry skie ro wa ło do Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go, Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz, Pre mie ra Do -
nal da Tu ska, Mar szał ka Se na tu Bog da na Bo ru se wi cza
oraz Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej Sła wo mi ra No wa ka. List pod pi sa ło kie row nic -
two Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych 
i Ro dzin nych oraz Pre zy den ci z Eu ro py. Treść li stu opu -
bli kowaliśmy na pierwszej stronie BI. 

Tłu ma cze nia li stu: Biu ro KR PZ

1. Ob ra do wa ło Zgro ma dze nie Ogól ne Mi´ dzy na ro do we go Zwiàz ku Dział kow ców 

2. „Si ły i sła bo Êci isto ty ogrod nic twa dział ko we go” - Kon fe ren cja Na uko wa w Zu ri chu

W dniach od 24 do 25 sierp nia 2012 r. w Szwaj ca rii, 
w Zu ri chu od by ła się Kon fe ren cja na uko wa, któ rej te ma -
tem prze wod nim by ło „Po ka za nie si ły i sła bo ści ogrod -
nic twa dział ko we go”. Kon fe ren cja zgro ma dzi ła przed-
sta wi cie li z na ro do wych związ ków dział kow ców z kra -
jów Unii Eu ro pej skiej zrze szo nych w Mię dzy na ro do wym
Biu rze, a tak że przed sta wi cie li róż nych okrę gów Związ ku
Szwaj car skie go. Na kon fe ren cję przy by li m.in. re pre zen -
tan ci Związ ków Dział kow ców z Nie miec, Luk sem bur ga,
Da nii, Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji, Bel gii, Ho lan di i Au strii.
Pol ski Zwią zek re pre zen to wa ła de le ga cja, któ rej prze wod -
ni czył Pre zes KR PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Obec ni by -
li tak że pre zes OZ we Wro cła wiu Ja nusz Mosz kow ski 
i Pre zes OZ w Po zna niu Zdzi sław Śli wa. Go ści po wi tał
Pre zy dent Szwaj car skie go Związ ku Dział kow ców Wal ter
Schaf f ner, a tak że Pre zy dent Biu ra Mię dzy na ro do we go
Chris Zij de veld oraz Se kre tarz Ge ne ral ny Biu ra Mię dzy -
na ro do we go Pa ni Ma lou We irich. 

Kon fe ren cja roz po czę ła się re fe ra tem „Ja ki jest ob raz
ogro dów dział ko wych w opi nii pu blicz nej” na przy kła -
dzie mia sta Zu rich, któ ry wy gło sił dy rek tor zie lo ne go mia -
sta Zu rich Ernst Tschan nen. Opo wie dział się on za po-
trze bą ist nie nia ogro dów w mia stach, pod kre śla jąc, jak
bar dzo wła dze i spo łecz ność Zu ri chu ce nią ogro dy dział -
ko we, trak tu jąc je na rów ni z zie le nią miej ską. Ogro dy
dział ko we w tym naj więk szym szwaj car skim mie ście,

któ re jest głów nym ośrod kiem go spo dar czym kra ju, ko -
rzy sta ją z du żej po mo cy od mia sta, któ re sta ra się za pew -
nić im sta bil ny byt w prze strze ni miej skiej. Ra da Miej ska
Zu ri chu do strze ga po zy tyw ne aspek ty ogro dów, któ re są
dla spo łecz no ści nie tyl ko „zie lo ny mi płu ca mi” mia sta, ale
tak że peł nią ro lę in te gra cyj ną i pro duk cyj ną dla ca łej spo -
łecz no ści. Mię dzy mia sta mi a Szwaj car skim Związ kiem
Dział kow ców pa nu je bar dzo do bra współ pra ca, a wszel -
kie spra wy roz wią zy wa ne są dwu stron nie. Nie tyl ko dział -
kow cy, ale też wła dze te go mia sta chcia ły by, aby tych
ogro dów by ło znacz nie wię cej.

Na stęp nie pro fe sor Wyż szej Szko ły Za wo do wej La ren -
ste in przy Arn he im (Od dział Uni wer sy te tu Rol nic twa w
Wa ge nin gen), dr. Ir D.J.Stob be la ar wy gło sił re fe rat „Si ły
i sła bo ści isto ty ogrod nic twa dział ko we go”. Pro fe sor
przed sta wił pro jekt, któ ry zre ali zo wał wspól nie ze Szwaj -
car skim Związ kiem Dział ko wym i za rzą dem kon kret ne go
ogro du. Pro jekt ten po le gał na prze kształ ce niu sta re go
ogro du w no wo cze sny, z uwzględ nie niem tych wszyst kich
funk cji, któ re są obec nie prio ry te tem dla Dział kow ców.
Szcze gól ną uwa gę zwró co no na aspekt wy po czyn ko wy
ogro dów, a tak że na ich ozdo bę i es te ty kę. Przed się wzię -
cie to za koń czy ło się peł nym suk ce sem, a je go wy ni kiem
jest pięk ny, ukwie co ny ogród, któ ry jest du mą spo łecz no -
ści dział ko wej i wszyst kich miesz kań ców, jak rów nież lo -
kal nych władz mia sta i Szwaj car skie go Związ ku. Pro jekt

I. WSPÓŁPRACA MI¢DZYNARODOWA
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ten jest zna ko mi tym przy kła dem te go, jak moż na prze -
kształ cać i two rzyć no wo cze sne ogro dy. Po ka zu je to si łę,
ja ka tkwi w ogro dach dział ko wych, któ re mo gą być pięk -
ne i zie lo ne, w ni czym nie ustę pu jąc par kom czy zie lo nym
te re nom miej skim.

Przed sta wi cie le na ro do wych związ ków dział kow ców
mie li moż li wość pra cy w gru pach, gdzie w spo sób szcze -
gó ło wy oma wia no spo sób po strze ga nia dział kow ców i
ogro dów przez spo łe czeń stwo, me dia i po li ty ków w róż -
nych kra jach. Dys ku to wa no nad tym czy ob raz ten jest
praw dzi wy i w ja ki spo sób in for ma cje te pre zen to wa ne są
w me diach, a tak że jak moż na pro mo wać ogro dy w spo -
łe czeń stwie. Wszy scy uczest ni cy by li zgod ni, że ogro dy są
nie zwy kle waż ne nie tyl ko dla sa mych Dział kow ców, ale
tak że dla spo łecz no ści i miast. Czas w ni czym nie uszczu -
plił ro li, ja ką peł nią ogro dy, a wręcz w znacz nym stop niu
zwięk szył funk cje wy po czyn ko we i funk cje, któ re speł -
nia ją wszyst kie te re ny zie lo ne w mia stach. Dys ku tan ci
pod kre śla li szcze gól nie waż ną ro lę ogro dów w mia stach.
Wska za li, że co raz wię cej róż nych śro do wisk do strze ga
zna cze nie i ro lę ogro dów, choć w dal szym cią gu jest to
nie wy star cza ją ce. Dla te go też pod sta wo wym za da niem
na ro do wych związ ków dział kow ców oraz Biu ra Mię dzy -
na ro do we go jest pro mo cja ogro dów dział ko wych w spo -
łe czeń stwie i me diach. Pol ska de le ga cja ak tyw nie ucze-
st ni czy ła w pra cach i dys ku sjach w gru pie, przed sta wia jąc
bo ga te pol skie do świad cze nie, w szcze gól no ści do ty czą -
ce po strze ga nia dział kow ców i Związ ku przez pol skie me -
dia. Ogro dy dział ko we w Pol sce ma ją ogrom ne zna cze nie,
tym bar dziej, że po zio mem ży cia znacz nie od bie ga my od
po zo sta łych państw Eu ro pej skich i ro la dział ki, jest u nas
więk sza choć by o zna cze nie pro duk cyj ne. Ostat nie wy da -
rze nia wska zu ją jed nak, że pol skie ogrod nic two dział ko -
we wcho dzi w okres kry zy su. Pre zes KR PZD Eu ge niusz
Kon drac ki przed sta wił tak że wy ni ki po nad 3-let niej pra -
cy na ukow ców zgro ma dzo nych przy Mu zeum Et no gra -
ficz nym w Kra ko wie, któ rzy pro wa dzi li pro jekt
po znaw czy po świę co ny zja wi sku ogród ków dział ko wych.
Efek tem ich pra cy jest książ ka „dzie ło -dział ka”, w któ rej
znaj du je my od po wiedź na py ta nie: po co są dział ki.

Uczest ni cy roz ma wia li rów nież i dzie li li się swo imi

uwa ga mi na te mat te go, w ja ki spo sób moż na po pra wić
wi ze ru nek dział kow ców w bez po śred nim oto cze niu, a tak -
że w opi nii pu blicz nej. Po dob nie jak u nas, tak że w in nych
kra jach eu ro pej skich zda rza się, że me dia in te re su ją się
dział kow ca mi tyl ko wte dy, gdy coś się dzie je, naj le piej
sen sa cyj ne go i ne ga tyw ne go. Tym cza sem, gdy od by wa
się du że zgro ma dze nie lub kon fe ren cja dział kow ców, te -
mat ten jest me diach po mi ja ny. Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom spo łecz nym, 
a tak że pró bu jąc do trzeć do me diów pro wa dzi bar dzo ak -
tyw ną dzia łal ność w sfe rze in for ma cyj nej. Na stro nie in -
ter ne to wej PZD za miesz cza ne są ak tu al ne i bie żą ce
wy da rze nia zwią za ne z dział kow ca mi. Pu bli ko wa ne są
tak że in for ma to ry dział kow ca, ulot ki, pla ka ty oraz mie -
sięcz nik „dział ko wiec”. Mię dzy na ro do we związ ki Dział -
kow ców wska zy wa ły jak waż na  jest pro fe sjo nal na ob słu-
ga me dial na pro wa dzo na przez spe cja li stów w tej dzie dzi -
nie. Kon fe ren cja do star czy ła no we po my sły na pro mo wa -
nie ogro dów dział ko wych, tak by mo gły się da lej roz wi jać
w har mo nii z wła dza mi miast i spo łecz no ści, a tak że z me -
dia mi. War to pod kre ślić tak że, że we wszyst kich kra jach
człon kow skich Biu ra Mię dzy na ro do we go ist nie je je den
Zwia zek, któ ry sku pia ogro dy i dział kow ców, a tak że re -
pre zen tu je ich in te re sy za rów no w kra ju, jak i na fo rum
eu ro pej skim. W żad nym z tych kra jów człon kow skich nie
ma prób roz bi cia ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Przed sta wi cie le eu ro pej skich związ ków dział ko wych 
w ra mach „Eu ro pej skie go Dnia Ogro dów” zwie dza li je -
den z ogro dów dział ko wych po ło żo ny w Zu ri chu. Pod -
czas trwa ją cych tam uro czy sto ści by ły prze mó wie nia oraz
wrę cza no dy plo my z róż ne go ty tu łu dla dział kow ców.
Kon fe ren cję za koń czy ła wspól na uro czy stość wraz 
z dział kow ca mi z Zu ri chu, za rzą dem Szwaj car skie go
Związ ku Dział kow ców oraz za pro szo ny mi go ść mi z po -
li ty ki, urzę dów i me diów. Uczest ni cy kon fe ren cji mie li
tak że oka zję do spo tkań i roz mów z dział kow ca mi. 
W ogro dach w Zu ri chu pro wa dzo na jest in ten syw na upra -
wa zwłasz cza wa rzyw i ziół. Dział ki są schlud ne i za dba -
ne, a dział kow cy są za do wo le ni. Kosz ty użyt ko wa nia
ta kiej dział ki w Szwaj ca rii są jed nak znacz nie wyż sze niż
w pol skich ogro dach. 

AH

W dniu 28 sierp nia br. na stro nie Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go uka za ło się pi sem ne uza sad nie nie sę dziów TK do
orze cze nia z dnia 11 lip ca 2012 ro ku. W opu bli ko wa nym
do ku men cie znaj du ją się tak że zda nia od ręb ne do wy ro ku

dwóch sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Sę dzio wie
Ma rek Ko tli now ski i An drzej Wró bel wy ra zi li swój zde -
cy do wa ny sprze ciw wo bec orze cze nia Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, a zwłasz cza wo bec de cy zji do ty czą cych

II. PISEMNE UZASADNIENIE WYROKU TK

Try bu nał Kon sty tu cyj ny ogło sił pi sem ne uza sad nie nie wy ro ku
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Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Na uwa gę za słu gu je 
w szcze gól no ści uza sad nie nie prof. An drze ja Wró bla, któ -
ry w spo sób do bit ny wy ka zał licz ne błę dy me to do lo gicz -

ne, któ re to wa rzy szy ły wy da ne mu orze cze niu po zo sta łych
sę dziów Try bu na łu, a tak że peł ne sprzecz no ści uza sad nie -
nie nie któ rych uchy lo nych prze pi sów. 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny zlek ce wa żył dział kow ców

Już od kil ku na stu dni za nie po ko je ni dział kow cy wy sy -
ła li za py ta nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o ter min pu -
bli ka cji pi sem ne go uza sad nie nia.  Jed nak ich li sty by ły
ba ga te li zo wa ne i zby wa ne. Tym cza sem zgod nie z art. 71
ust. 3 Usta wy o Try bu na le Kon sty tu cyj nym, Try bu nał zo -
bo wią za ny był, nie póź niej niż w cią gu jed ne go mie sią ca

od ogło sze nia orze cze nia, spo rzą dzić je go uza sad nie nie 
w for mie pi sem nej. Wa ru nek ten nie zo stał speł nio ny, co
po nie kąd świad czy o bra ku sza cun ku dla mi lio no wej spo -
łecz no ści dział kow ców, któ rej za le ża ło na tym, by jak naj -
szyb ciej za po znać się z po wo da mi wy ro ku, któ ry za padł
11 lip ca 2012 ro ku w TK. 

Hi sto rycz ne zmia ny w funk cjo no wa niu i zna cze niu dzia łek

Try bu nał w opu bli ko wa nym pi sem nym uza sad nie niu
wy ro ku TK w spo sób szcze gó ło wy przed sta wił ko lej ne
eta py i za kres za skar że nia usta wy przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go. Po nad to Try bu nał Kon sty tu cyj ny prze ana -
li zo wał do tych cza so we re gu la cje praw ne ogro dów dział -
ko wych na zie miach pol skich. W pi sem nym uza sad nie niu
sę dzio wie przy to czy li po nad stu let nią hi sto rię ogrod nic -
twa, a tak że for my or ga ni za cyj ne i struk tu rę wła sno ści 
w od nie sie niu do róż nych de kre tów i ustaw, któ re przez
te la ta by ły wy da wa ne w ce lu uspraw nie nia funk cjo no wa -
nia ogro dów. Pod kre ślo no pier wot ną ro lę ogro dów, któ re
sta no wi ły przede wszyst kim istot ne za bez pie cze nie eg zy -
sten cji lu dzi ubo gich. Po wsta łe po I i po II woj nie świa to -
wej ogro dy słu ży ły głów nie ja ko grun ty upra wy trud nych
do zdo by cia wa rzyw i owo ców. W okre sie PRL ogro dy
by ły ro dza jem przy wi le ju przy zna wa ne go pra cow ni kom
za spo ka ja jąc ich po trze by kon sump cyj ne. W ostat nich la -
tach zmie nił się kon tekst spo łecz ny ogrod nic twa dział ko -
we go, któ re peł ni obec nie rów nież funk cje re kre acyj ne.
„Ewo lu cja funk cji i zna cze nia dzia łek wy ma ga uwzględ -

nie nia przy two rze niu i sto so wa nia pra wa” – stwier dzi li
sę dzio wie TK. Uzna li też, że co raz bar dziej za ry so wu je
się kon flikt mię dzy in te re sa mi ogó łu miesz kań ców a in te -
re sa mi użyt kow ni ków dzia łek – szcze gól nie w du żych
mia stach. Tym cza sem w rze czy wi sto ści trud no zna leźć
miesz kań ców, któ rzy nie do ce nia ją war to ści i ro li zie lo -
nych ogro dów w mia stach. Dział kow cy to prze cież tak że
miesz kań cy miast, o czym sę dzio wie Try bu na łu jak wi -
dać zu peł nie za po mnie li. Użyt kow ni cy dzia łek i ogro dy
sto ją w kon flik cie je dy nie z gru pa mi in te re su, któ rym za -
le ży na „wy rwa niu” zie mi spod ogro dów i wy bu do wa nia
w tych miej scach ko mer cyj nych, wie lo pię tro wych bu dow -
li. Ja sne więc sta je się, że to na cisk tych grup stoi za tym,
że ko niecz na sta ła się zmia na pra wa. Bo wiem bez uni ce -
stwie nia sa mo rząd nej or ga ni za cji sku pia ją cej mi lion dział -
kow ców trud no by ło by wy ku pić za bez cen te re ny ogro -
dów.  To wła śnie PZD od wie lu już lat bro ni ogro dy 
i dział kow ców przed za ma chem na ich pra wa, a tak że
prze ciw sta wia się tym, któ rzy dą żą do prze ję cia te re nów
wy ce nia nych na mi liar dy zło tych. 

Sę dzio wie po gu bi li się w ra por cie NIKu

TK po wo łał się tak że w pi sem nym uza sad nie niu na ra -
port NIK, któ ry za rzu cił dział kow com nad uży wa nie prze -
pi sów o rod i wy ko rzy sty wa nie dzia łek na ce le miesz -
ka nio we. Wnio skiem wy snu tym na pod sta wie te go ra por tu
jest to, że obo wią zu ją cy stan praw ny nie za pew nia wła ści -
we go funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w obec nych
re aliach go spo dar czych, spo łecz nych i urba ni stycz nych.

Tym cza sem przy po mnij my, że ra port NIK prze pro wa -
dził kon tro lę w za le d wie 53 ogro dach dział ko wych, pod -
czas gdy w kra ju jest ich bli sko 5 ty się cy. Pod uwa gę
wzię to więc za le d wie 1,06% wszyst kich ogro dów dział ko -

wych w Pol sce. Co wię cej kon tro lo wa no więc je dy nie te
ogro dy, do któ rych już wcze śniej po ja wia ły się za strze że -
nia. Wszyst kie wnio ski zo sta ły wy snu te na tej wy biór czo
wy bra nej pod sta wie. Za miesz ki wa nie na dział kach czy
bu dow nic two po nadnor ma tyw ne – do ty czy nie speł na
0,5% ogó łu wszyst kich dzia łek ro dzin nych w kra ju. Ra port
NIK w kon fron ta cji z rze czy wi sto ścią nie wy trzy mał pró by
kry ty ki – na po sie dze niach ko mi sji sej mo wych uzna no, że
ra port jest nie re pre zen ta tyw ny i krzyw dzą cy dla dział kow -
ców. Ten wła śnie ra port przy ta cza ją sę dzio wie TK ja ko ar -
gu ment słu żą cy ode bra niu praw dział ko wom. 
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Sę dzio wie w uza sad nie niu pi sem nym przed sta wi li tak -
że wcze śniej sze orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
do ty czą ce prze pi sów usta wy z 1981 ro ku oraz usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Zdu mie nie sę dziów
wzbu dził fakt, że unor mo wa nie, któ re go kon sty tu cyj ność
zo sta ła orze czo na przez TK, zo sta ło przez usta wo daw cę
po now nie uchwa lo ne w no wej usta wie. Sę dzio wie skry ty -
ko wa li prze bieg prac usta wo daw czych nad u.r.o.d., któ re
w 2005 ro ku pro wa dzo ne by ły w Sej mie wska zu jąc na
upo rczy wość usta wo daw cy przyj mo wa nia nie kon sty tu -
cyj nych norm. Try bu nał Kon sty tu cyj ny pod trzy mał usta -
le nia i wnio ski wy ni ka ją ce z orze czeń TK z lat 1996, 2001
oraz 2008. Zu peł nie po mi nię to fakt, że Sejm RP uchwa la -
jąc usta wę o ROD wpro wa dził świa do mie praw ne roz wią -
za nia pre fe ru jąc ce le eko no micz no -spo łecz ne ogro dów
oraz bio rąc pod uwa gę sy tu ację ma te rial ną ogó łu dział -
kow ców. Dla wy so ko sy tu owa nych, pod wzglę dem ma te -
rial nym, sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go spo łecz ny
wy dźwięk spra wy oraz aspekt eko no micz ny – bo ogro dy
dział ko we od za wsze by ły przy sta nią dla osób naj bar dziej
po szko do wa nych spo łecz nie i eko no micz nie – jest nie wy -

star cza ją cy. W pi sem nym uza sad nie niu wy ro ku na pi sa no:
„Do ku men ta cja prze bie gu pro ce su usta wo daw cze go
wska zu je na sze reg, na ogół sprzecz nych, in te re sów, któ re
więk szość par la men tar na sta ra ła się w 2005 ro ku
uwzględ niać. In ne in te re sy mie li po je dyn czy dział kow cy,
in ne wła dze PZD, in ne jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne -
go.” Tym cza sem jest to stwier dze nie z grun tu nie praw dzi -
we. Pod przy ję tym w 2005 ro ku pro jek tem usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pod pi sa ło się po nad
235 tys. dział kow ców. W de mo kra tycz nym pań stwie to
nie wy bra na jed nost ka – więc nie po je dyn czy dział ko wiec
ma moż li wość re ali za cji swo ich wła snych ce lów, ale li czy
się do bro więk szo ści. W przy pad ku usta wy o rod wszy -
scy dział kow cy so li dar nie opo wie dzie li się za przy ję tym 
w Sej mie pro jek tem. W ten spo sób wy ra żo no za do wo le -
nie i ak cep ta cję dla oby wa tel skie go pro jek tu, któ ry w spo -
sób ja sny i przej rzy sty sank cjo no wał ist nie nie ogrod-
nic twa dział ko we go w Pol sce. Wśród opo nen tów zna leź -
li się je dy nie ci, któ rzy mie li na ce lu re ali za cję par ty ku -
lar nych in te re sów zwią za nych z wy ku pem zie mi, a nie
do brem dział kow ców i roz wo jem ogrod nic twa.

Kry ty ka usta wo daw cy i pró ba roz bi cia jed no ści dział kow ców

Na ro do we związ ki dział kow ców w kra jach są sied nich

Dla uzy ska nia szer szej praw no -po rów naw czej per spek -
ty wy kwe stii po zy ski wa nia grun tów pod ogro dy dział ko -
we i za rzą dza nia ni mi, sę dzio wie TK prze ana li zo wa li
re gu la cje praw ne do ty czą ce ogro dów dział ko wych  i zwią -
za ne z ni mi orzecz nic twa są do we w są sied nich pań stwach.
W spo sób szcze gó ło wy roz pa trzo no isto tę i ro dza je sto -
sun ków dzier żaw nych ogro dów dział ko wych, a tak że
ochro nę in te re sów wła ści cie li grun tów w Cze chach,
Niem czech, Au strii i na Sło wa cji. Nor mo wa nie ogro dów
dział ko wych na ob sza rach by łych państw ko mu ni stycz -
nych i po wsta łe go na tym tle po 1989r. orzecz nic twie są -
dów kon sty tu cyj nych wska zu je na kil ka istot nych w opi nii
sę dziów TK po do bieństw. W okre sie ko mu ni zmu w każ -
dym z tych państw usta wo daw ca utwo rzył or ga ni za cję
ma ją cą wy łącz ność w za kre sie two rze nia ogro dów dział -
ko wych i za rzą dza nia ni mi. Po 1989 ro ku mo no pol ten zo -
stał znie sio ny – na pi sa no w pi sem nym uza sad nie niu wy-
ro ku. Nie zro zu mia łe jest jed nak że dla cze go sę dzio wie po -
słu gu ją się ta ki mi sła by mi ar gu men ta mi, któ re oba lić moż -
na w kil ka mi nut do cie ra jąc do ogól nie do stęp nych in for-
ma cji. Bo wiem w ana li zo wa nych przez sę dziów kra jach 
w dal szym cią gu ist nie ją zrze sze nia ma ją ce do mi nu ją cą
po zy cję na po lu ogrod nic twa dział ko we go. W Niem czech
ist nie je je den zwią zek na ro do wy – Zwią zek Przy ja ciół
Dział kow ców, któ ry sku pia 1,1 mi lio na użyt kow ni ków
dzia łek. Po dob nie jak w Pol sce, przy na leż ność do te go

Związ ku wią że się z po sia da niem dział ki. Tak sa mo jest 
w Au strii i na Sło wa cji. Róż ni ca mię dzy związ ka mi w są -
sied nich kra jach, a Związ kiem dzia ła ją cym w Pol sce jest
przede wszyst kim ta ka, że tam mo gą one li czyć na wspar -
cie władz sa mo rzą do wych i po par cie ca łe go spo łe czeń -
stwa. W żad nym z tych kra jów nie zwal cza się ogro dów
dział ko wych w tak bru tal ny i bez par do no wy spo sób, jak
dzie je się to w Pol sce. Je śli po rów ny wa ne są re gu la cje
praw ne do ty czą ce ogro dów dział ko wych, to na le ży tak że
po rów nać bez po śred nio ma te rial ną sy tu ację dział kow ców
w tych kra jach. Au stry jac kich czy nie miec kich dział kow -
ców stać na pła ce nie dzier ża wy i po dat ków, bo ich upo sa -
że nia fi nan so we znacz nie od bie ga ją od pol skich. Śred nia
eme ry tu ra nie miec kie go eme ry ta to ba ga te la je dy ne 
1,2 tys. eu ro, a więc w prze li cze niu na zło tów ki – po nad
5 ty się cy zło tych. Tym cza sem w Pol sce śred nia eme ry tu -
ra wg GUS to za le d wie 1766,10 zł, przy czym re al nie naj -
więk sza część spo łe czeń stwa mu si prze żyć mie siąc za
mniej niż ty siąc zło tych. We dług sę dziów TK dział kow cy
nie po win ni być gru pą wy róż nia ją cą się, a usta wa o rod
da wa ła zbyt du że przy wi le je tej gru pie spo łecz nej. 

Ana li zu jąc sys te my dział ko we w kra jach za chod nich
do strze żo no tak że po dob ną ochro nę sto sun ku dzier ża wy
mię dzy wła ści cie lem grun tu a dział kow cem bądź or ga ni -
za cją zrze sza ją cą dział kow ców. Ochro na ta by ła na ty le
sil na, że sta no wi ła istot ną in ge ren cję w sfe rę praw wła ści -
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ciel skich. W Niem czech dys pro por cję tą zmniej szo no. 
W Sło wa cji nie, do pie ro zmie nił to wy rok Eu ro pej skie go
Try bu na łu Praw Czło wie ka. Usta le nia te do wo dzą wg sę -
dziów Trybunału Konstytucyjnego, że stan dard ochro ny

pra wa wła sno ści jest war to ścią nad rzęd ną w in nych kra -
jach eu ro pej skich, dla te go tez po dob nie po win no być 
w Pol sce.

In te res pań stwa jest waż niej szy niż in te res nie za moż ne go dział kow ca

Wzor cem kon sty tu cyj nym dla pro ce su ba da nia kon sty -
tu cyj no ści ca łej usta wy o rod przy ję te by ły: art. 2, art. 21,
art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 oraz art. 64 Kon sty tu -
cji. Sę dzio wie Trybunału Konstytucyjnego uzna li, że za -
kres przy wi le jów sa mo rząd nej or ga ni za cji dział kow ców
w sto sun ku do mie nia ko mu nal ne go i mie nia Skar bu Pań -
stwa jest bez pre ce den so wy na tle in nych pod mio tów pra -
wa cy wil ne go. Wnio sko daw ca za zna czył też, że upraw-
nie nia wła ści cie la nie ru cho mo ści za ję tej przez ro dzin ny
ogród dział ko wy są tak ni kłe, że moż na mó wić o pu stym
ty tu le praw nym. Try bu nał  uznał, że jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go i Skar bu Pań stwa z ty tu łu prze zna cze nia
grun tu pod ogro dy dział ko we po win ny do sta wać choć
sym bo licz ną od płat ność. Z uza sad nie nia Trybunału Kon-
stytucyjnego wy ni ka, że ja ko naj wła ściw sze roz wią za nie
Try bu nał wska zu je na  za sto so wa nie wo bec dział kow ców
umo wy dzier ża wy. Co więc dzier ża wa bę dzie ozna cza ła
dla dział kow ców?

Po pierw sze, ko niecz ność za war cia umo wy, na któ rej
wa run ki mu si się zgo dzić (a wręcz je okre ślić) gmi na. Bo
to gmi na, ja ko wła ści ciel grun tu – co pod kre ślał Try bu nał
–  ma mieć wpływ na za sa dy ko rzy sta nia z jej wła sno ści.

Po dru gie zaś, zgod nie z pra wem za dzier ża wę trze ba pła -
cić, przy czym za sad ni czo są to staw ki okre śla ne przy
uwzględ nie niu war to ści ryn ko wej te re nu.  Po trze cie
wresz cie, umo wa dzier ża wy jest za wie ra na naj czę ściej na
czas okre ślo ny lub moż na ją wy po wie dzieć. Do tąd czas
ko rzy sta nia z dział ki nie był ogra ni czo ny, a do pusz czal -
ność jej li kwi da cji by ła wy jąt kiem i za wsze wią za ła się 
z moż li wo ścią przej ścia na no wy te ren. Po wy ro ku TK
gwa ran cji ta kich już nie bę dzie. War to za zna czyć, że po
wy ro ku TK li kwi da cja ogro du bę dzie du żo ła twiej sza,
gdyż ar bi tral nie za de cy du je o tym wła ści ciel grun tu. Try -
bu nał uznał, że usta wo daw ca nie mo że krę po wać gmi ny 
w tym za kre sie zgo dą dział kow ców.

W dal szej czę ści pi sem ne go uza sad nie nia wy ro ku szcze -
gó ło wo opi sa no tak że w ja kich miej scach sę dzio wie
stwier dzi li nie kon sty tu cyj ność i na ja kiej pod sta wie za de -
cy do wa no o uchy le niu wy ro kiem z 11 lip ca br. tych prze -
pi sów. Re zul ta tem prze pro wa dzo nej kon tro li usta wy jest
orze cze nie o nie kon sty tu cyj no ści jej pod sta wo wych prze -
pi sów oraz in nych prze pi sów o cha rak te rze do peł nia ją -
cym. Nie oba lo ne do mnie ma nie kon sty tu cyj no ści do ty czy
za le d wie szcząt ko wych ele men tów usta wy o rod. 

Skut ki praw ne wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści tak wie lu prze pi sów
u.r.o.d. po cią ga za so bą do nio słe skut ki praw ne. Przede
wszyst kim bez po śred nim skut kiem wy ro ku ma być roz -
wią za nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Try bu nał zde -
cy do wał się od ro czyć utra tę mo cy obo wią zu ją cej
wszyst kich prze pi sów uzna nych za nie kon sty tu cyj ne, 
z wy jąt kiem art. 10 u r.o.d. Prze pis ten zo stał usu nię ty 
z po rząd ku praw ne go z dniem ogło sze nia wy ro ku 
w Dzien ni ku Ustaw Rze czy po spo li tej Pol skiej. Przy ję cie
mak sy mal ne go okre su trwa nia klau zu li od ra cza ją cej Try -
bu nał uza sad nia ko niecz no ścią uchwa le nia przez Sejm al -
bo grun tow nej no we li za cji obo wią zu ją cej u.r.o.d., al bo
uchwa le nia no wej usta wy re gu lu ją cej kwe stię funk cjo no -
wa nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Try bu nał za -
zna cza przy tym, że brak wy ko na nia ni niej sze go wy ro ku
przez usta wo daw cę skut ko wa ło by sze re giem ne ga tyw -
nych na stępstw o cha rak te rze praw nym. Przede wszyst -
kim na stęp stwem bę dzie: utra ta pra wa gwa ran tu ją ce go
bez czyn szo we ko rzy sta nie z dział ki, a wiec do dat ko we

ob cią że nia po dat ko we za al ta nę i dział kę oraz czyn sze
dzier żaw ne. Nie pew ność ju tra – gmi na bę dzie mo gła do -
wol nie go spo da ro wać te re na mi ogro dów i bez zgo dy
dział kow ców li kwi do wać ogród. Sę dzio wie Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go zu peł nie po mi nę li aspekt dział kow ców
i ich in te re sów wska zu jąc wyż szość do bra gmi ny czy
Skar bu Pań stwa nad do brem nie za moż ne go oby wa te la. 

Wraz z uchy le niem usta wy o rod i roz wią za niem PZD
au to ma tycz nie wy ga sną wszyst kie pra wa do grun tów, ja -
kie dzi siaj Związ ko wi przy słu gu ją. Pra wa do grun tów
wol ne od ob cią żeń wró cą do gmin lub Skar bu Pań stwa.
W ta kiej sy tu acji dział kow cy bę dą mu sie li li czyć je dy nie
na do brą wo lę gmin i bę dą zmu sze ni od no wa ubie gać się
o ty tuł praw ny do swo jej dział ki. Dla te go mó wie nie o tym,
że wy rok nie wy wo łu je ne ga tyw nych skut ków wo bec
dział kow ców jest kłam stwem.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wpi su je się w pro -
wa dzo ną od wie lu już lat na gon kę na Zwią zek. Za sta na wia
nas, ko mu na praw dę ma słu żyć ten wy rok, bo z ca łą pew -
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no ścią nie roz wo jo wi ogrod nic twa ani do bru dział kow -
ców. Pod su mo wu jąc moż na by rzec, że ko niec praw PZD
to ko niec praw wszyst kich dział kow ców.  Do tych cza so -
we dzia ła nia zmie rza ją ce do uchy le nia tej usta wy i zmar -
gi na li zo wa nie PZD nie od nio sły po żą da nych efek tów ze
wzglę du na po wszech ny opór pol skich dział kow ców, któ -
rzy jed no znacz nie opo wie dzie li się za nie na ru szal no ścią
usta wy o ROD oraz ist nie niem sil nej i zin te gro wa nej or -
ga ni za cji bro nią cej ich praw. Dla te go w wal ce się gnię to
po naj cięż szą broń – Try bu nał Kon sty tu cyj ny. 

Pi sem ne uza sad nie nie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go ma na ce lu usank cjo no wa ne praw ne pod ję tej de cy -
zji i je śli jest rze tel ne mo że być pod sta wą do bu do wa nia
za ło żeń me ry to rycz nych no wej usta wy. Tym cza sem, jak
wska zu je sę dzia Wró bel: „Jest ewe ne men tem w dzie jach

kon sty tu cjo na li zmu eu ro pej skie go, że Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny otwar cie zo bo wią zu je usta wo daw cę do uchwa le nia
usta wy li kwi du ją cej le gal nie funk cjo nu ją cą, utwo rzo ną na
pod sta wie usta wy, or ga ni za cję spo łecz ną zrze sza ją cą kil -
ka set ty się cy człon ków.” Pi sem ne uza sad nie nie po twier -
dza je dy nie to, co dział kow cy wie dzie li już 11 lip ca br. 
– wy da ne orze cze nie jest przede wszyst kim po li tycz nym
wy ro kiem na spo łecz ną or ga ni za cję dział kow ców.

Zgod nie z tym, co na pi sa no w pi sem nym uza sad nie niu
wy ro ku „Przez 18 mie się cy od dnia ogło sze nia ni niej sze -
go orze cze nia pod sta wy praw ne dzia ła nia PZD oraz funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce,
po mi mo oba le nia do mnie ma nia zgod no ści z Kon sty tu cją,
na dal bę dą obo wią zy wać i mo gą być sto so wa ne”.

Agniesz ka Hryn kie wicz
Dział me dial ny

III. KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE OZ PZD

Wy da rze nia, ja kie mia ły miej sce w ostat nim cza sie
zwią za ne z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra -
wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 r.,
spra wi ły, że Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła de cy zję o zwo ła -
niu Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD. W związ ku z tym przez ca ły sier pień br. w ca łej Pol -
sce, we wszyst kich Okrę gach od by wa ły się przed zjaz do -
we Kon fe ren cje Okrę go we PZD. Uczest ni czy li w nich
pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, człon ko wie
okrę go wych za rzą dów PZD,  okrę go wych ko mi sji re wi -
zyj nych, okrę go wych ko mi sji roz jem czych, a tak że przed -
sta wi cie le  Kra jo wej Ra dy PZD. Nie ste ty w związ ku 
z licz ny mi obo wiąz ka mi Pre zes PZD Pan Eu ge niusz Kon -

drac ki nie mógł oso bi ście uczest ni czyć we wszyst kich
kon fe ren cjach okrę go wych, jed nak tam, gdzie się po ja wił
wi ta ny był przez uczest ni ków grom ki mi bra wa mi, a je go
obec ność po czy ty wa na by ła za wiel ki ho nor i za szczyt.

W su mie we wszyst kich Kon fe ren cjach przed zjaz do -
wych uczest ni czy ło 3450 osób na 5284 osób upraw nio -
nych. 

Pod czas Kon fe ren cji pa da ły róż ne po stu la ty i pro po zy -
cje od no szą ce się do przy szło ści Związ ku oraz sy tu acji
ogro dów i dział kow ców, a tak że wy bie ra no de le ga tów na
Nad zwy czaj ny X Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w War -
sza wie.

1. Informacja

Naj czę ściej po dej mo wa ne te ma ty:

• Dys ku tan ci ak cen to wa li bez względ ną po trze bę dal sze -
go funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dzia łow ców, któ -
re go dzia łal ność speł nia ła i speł nia ocze ki wa nia dział-
kow ców. We dług uczest ni ków kon fe ren cji PZD po win no
da lej ist nieć i re pre zen to wać dział kow ców, po nie waż tyl -
ko z du żą ogól no pol ską or ga ni za cją bę dą li czyć się wła dze
przy two rze niu no wej usta wy, oraz w przy pad kach, kie dy
za ist nie je ko niecz ność obro ny dział kow ców i ogro dów
dział ko wych. W swo ich wy stą pie niach pod kre śla li, że nie
wy obra ża ją so bie ży cia bez ogro dów i funk cjo no wa nia
ogro dów bez Związ ku;

• Więk szość dys ku tan tów twier dzi ła, że jak naj szyb ciej
trze ba przy go to wać oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogro -
dach dział ko wych, któ ry wi nien po wstać w ści słej współ -
pra cy z praw ni ka mi i ca łym śro do wi skiem pol skich
dział kow ców, aby w peł ni za bez pie czyć ich in te re sy. Na -
le ży ze brać jak naj wię cej pod pi sów po pie ra ją cych ten pro -
jekt i przed ło żyć go w Sej mie;

• Uczest ni cy przed sta wia li wąt pli wo ści zwią za ne z dal -
szym funk cjo no wa niem ogro dów po wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, w tym oba wy zwią za ne z za cho wa niem
praw do grun tów po upły wie 18 mie się cy od wy da nia wy -
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ro ku oraz spo sób przej mo wa nia przez ogro dy ma jąt ku
wspól ne go ROD; 

• Uczest ni cy wy ra ża li oba wy, czy oby wa tel ski pro jekt
usta wy o ogro dach dział ko wych zo sta nie przy ję ty przez
Sejm i czy zdą ży on wejść w ży cie przed upły wem 
18 mie się cy od wy da nia wy ro ku przez TK;

• Uczest ni cy wy po wia da li się kry tycz nie o orze cze niu
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry nie przed sta wia jąc od -
po wied nio moc nych i rze czo wych ar gu men tów orzekł o
nie kon sty tu cyj no ści 24 prze pi sów usta wy o ROD;

• Uczest ni cy wy ra ża li oba wę do ty czą cą moż li wo ści po -
wsta wa nia kil ku sto wa rzy szeń w ogro dach, bo ich zda -
niem spo wo du je to cha os; chcie li by jed ne go, sil ne go
sto wa rzy sze nia w każ dym ogro dzie; a tak że uwa ża ją, że
nie na le ży za kła dać zbyt wcze śnie sto wa rzy szeń, pó ki
obo wią zu je usta wa o ROD i nie ma oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych;

• Uczest ni cy wy ra ża li oba wy co do dal sze go funk cjo -
no wa nia Związ ku po upły wie 18 mie się cy od wy da nia
wy ro ku TK, oraz for my praw nej, w któ rej mia ły by funk -
cjo no wać ogro dy dział ko we. Ogrom ne wąt pli wo ści wzbu -
dza ła tak że kwe stia wła sno ści in fra struk tu ry ogro do wej,
któ ra już nie bę dzie przy słu gi wa ła PZD;

• Ak cen to wa no, że na le ży trwać w jed no ści i nie po zwo -
lić do roz bi cia jed no ści dział kow ców;

• Uzna no, że war to za pro sić na kon sul ta cje sę dziów TK,
któ rzy zło ży li zda nie od ręb ne, że by skon sul to wa li nasz
pro jekt usta wy oby wa tel skiej;

• Pod kre śla no go to wość ak tyw ne go udzia łu w pra cach
nad two rze niem no we go pra wa uwzgled nia ją ce go tra dy -
cje ru chu dział ko we go;

• Nie któ rzy dys ku tan ci pod no si li, że bo ją się sto wa rzy -
szeń, nie da dzą so bie ra dy, mu si być ja kaś for ma or ga ni -
za cyj na, któ ra po mo że sto wa rzy sze niom w ogro dach;

• Usta wa po win na za pew niać po sza no wa nie praw na -

by tych dział kow ców – za bez pie czać ist nie nie ROD oraz
ma ją tek w ogro dach. Dział kow cy są świa do mi, że naj -
praw do po dob niej bę dzie ko niecz ność pła ce nia po dat ków
i opłat za ko rzy sta nie z grun tu;

• Nie któ rzy dys ku tan ci pod no si li, że dział kow cy są prze -
ciw ni zmia nom - dział kow cy, czy li oso by za in te re so wa ne
dział ką w ogro dzie (a nie grun tem), nie chcą wpro wa dza -
nia wła sno ści pry wat nej (uwłasz cze nia).

Po nad to Kon fe ren cje Okrę go we PZD uzna ły za ko -
niecz ne skie ro wa nie słów po dzię ko wa nia do dwóch Sę -
dziów Try bu na łu – An drze ja Wró bla i Mar ka Ko tli nows-
kie go za od wa gę wy gło sze nia zdań od ręb nych do wy ro ku.
W opi nii dział kow ców w tych zda niach od ręb nych zna la -
zły się wszyst kie ar gu men ty, by wy rok za skar żyć do Try -
bu na łu w Stras bur gu. Licz nie po dej mo wa no tak że
sta no wi ska w spra wie oce ny wy ro ku TK z dniu 11 lip ca
2012 r. Ape lo wa no tak że do par la men ta rzy stów w spra -
wie udzie le nia po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ogrod nic twie dział ko wym przy go to wy wa ne go przez
Zwią zek. Przy ję to licz ne sta no wi ska w spra wie me dial -
nych ata ków na Zwią zek i sta tu to we struk tu ry, w spra wie
przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce, w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, itp.
Nie za bra kło tak że po dzię ko wań dla dział kow ców i struk -
tur ogro do wych oraz sa mo rzą dów te ry to rial nych. 

Bio rąc pod uwa gę za an ga żo wa nie i po sta wę, ja ką pre -
zen to wa li uczest ni cy kon fe ren cji, jest na dzie ja, że dzia ła -
jąc so li dar nie, uda się wspól ny mi si ła mi po ko nać wszel kie
trud no ści, nie do pu ścić do roz wią za nia dba ją ce go o in te -
re sy każ de go dział kow ca PZD oraz za cho wać Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we dla przy szłych po ko leń – z po żyt kiem
nie tyl ko dla użyt kow ni ków dzia łek, ale rów nież dla miast
i spo łecz no ści lo kal nych ko rzy sta ją cych z do bro dziejstw
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Dział medialny

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Byd gosz czy z du żym nie za do wo le niem
i w spo sób kry tycz ny przy ję li treść wy ro ku TK z dnia 
11 lip ca 2012 r. 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.

Przez po nad 20 lat PZD bro nił się sku tecz nie przed za -
ku sa mi zli kwi do wa nia ogro dów dział ko wych. Wal ka by -
ła trud na, po nie waż prze ciw nik był bar dzo sil ny – or ga ny
wła dzy pań stwo wej. Na wszyst kie moż li we spo so by pró -
bo wa no roz bić jed ność związ ku, w tym ce lu wy ko rzy sty -

OZ w Byd gosz czy

STANOWISKO
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Polskiego Związku Działkowców w Byd gosz czy

z dnia 21 wrze śnia 2012 ro ku
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 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

2.1. STANOWISKA W SPRAWIE WYROKU TK Z DNIA 11 LIPCA 2012 R.

2. Stanowiska i apele Okr´gowych Konferencji Przedzjazdowych
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wa no tzw. człon ków sto wa rzy szeń ogro do wych oraz nie -
przy chyl ność me diów, któ re kształ to wa ły ne ga tyw ną opi -
nię o Związ ku i je go człon kach. Jed nak dzię ki ogrom nej
de ter mi na cji dział kow ców, wo bec mą drej po li ty ki cie szą -
ce go sie w śro do wi sku au to ry te tem Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, nie uda ło się je go wro gom do pro wa dzić do
li kwi da cji or ga ni za cji sku pia ją cej ogro dy ca łe go kra ju. 

Kie dy jed nak bez sku tecz nie wy czer pa no wszel kie moż -
li we spo so by znisz cze nia Związ ku, wy ko rzy sta no w tym
ce lu Pol ski Wy miar Spra wie dli wo ści. Uru cho mio no au -
to ry te ty w oso bie Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go, któ ry za skar żył do TK Usta wę, wska zu jąc nie zgo-
d ność z kon sty tu cją po cząt ko wo 6 art., a po tem ca łą Usta -
wę z dnia 8 lip ca 2005 r. Przez ca łe dwa la ta Try bu nał
Kon sty tu cyj ny miał czas, aby przed roz strzy gnię ciem za -
poznać się z tre ścią ar ty ku łów cy to wa nej Usta wy i aby
wy dać spra wie dli wy i zgod ny z pra wem wer dykt.

Nie ste ty Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie wziął pod uwa gę
na wet w naj mniej szym stop niu do bra dział kow ców uzna -
jąc aż 24 art. na szej usta wy ja ko nie zgod ne z Kon sty tu -
cją. Część Sę dziów Try bu na łu za po mnia ła, że to dział -
kow cy sa mi two rzy li swo je ogro dy na nie użyt kach, ugo -
rach, na hał dach śmie ci, w miej scach nie chcia nych przez
ni ko go, stwo rzy li oa zę pięk na, ogro dy pach ną ce, ko lo ro -
we. By li sil ni jed no ścią ze Związ kiem.

Wy rok TK za bił na dzie ję wie lu mi lio nom Po la ków 
i otwo rzył nie okieł za ne ape ty ty ob ce mu biz ne so wi. Od -
bie ra my w ka te go riach hi po kry zji oświad cze nie Sę dzie -
go Try bu na łu An drze ja Rze piń skie go, że wy rok li kwi-
du ją cy PZD bę dzie ko rzyst ny dla dział kow ców.

Nie zro zu mia łe dla nas wszyst kich uzna nie w wy ro ku
TK nie kon sty tu cyj no ści prze pi su art. 25 ust. 1 usta wy 
o ROD sta no wią ce go, że PZD 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 i obro ny praw i in te re sów swych człon -
ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, sta no wi do wód dla bra ku po sza -
no wa nia ze stro ny orze ka ją cej, dla zo bo wią zań tej że or -
ga ni za cji (PZD) do po sza no wa nia praw swo ich człon ków,
co wy ni ka wła śnie z te go prze pi su.

Uchy la jąc zna czą cą część ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, w spo sób bar dzo istot ny wy cho -
dząc po za za kres za skar że nia, TK  wy ka zał się nadgor-
li wo ścią w spra wie do pro wa dze nia do znisz cze nia funk cjo -
no wa nia i idei ru chu ogro dów dział ko wych, któ ra słu ży od
po nad 110 lat na zie miach pol skich nie tyl ko ich użyt kow -
ni kom, ale ca łym spo łecz no ściom miast i mia ste czek.

W peł ni po dzie la my i sza nu je my fakt wy ra że nia wy gło -
szo ne go w dniu 11 lip ca 2012 r. zda nia od ręb ne go od wy -
ro ku TK przez Sę dzie go Try bu na łu Pa na Pro fe so ra
An drze ja Wró bla. W peł ni po dzie la my Je go in ter pre ta cję
do tre ści pkt 6, pkt 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20 wy ro ku TK 
z dnia 11 lip ca 2012 r. w spra wie K 8/10. Tyl ko On je den
po tra fił oprzeć się po ku sie ule gło ści władz. 

Ja ko dział kow cy zda je my so bie spra wę, ja kie ne ga tyw -
ne skut ki przy nie sie nam wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go. Utra ta pra wa gwa ran tu ją ce go bezczyn szo we
ko rzy sta nie z dział ki, po dat ki za dział kę i al ta nę, pod po -
rząd ko wa nie ogro dów gmi nom, utra ta gwa ran cji uzy ska -
nia od szko do wań za ma ją tek w przy pad ku li kwi da cji
ogro du, moż li wość nie uza sad nio nej spo łecz nie li kwi da cji
ogro dów na ce le ko mer cyj ne, nie pew ność ju tra (cza so wy
cha rak ter ogro dów), a przede wszyst kim cel za mie rzo ny 
– roz bi cie ogól no pol skie go ru chu dział ko we go, li kwi da cja
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od po nad 30 lat
sku tecz nie bro nił praw swo ich człon ków i dbał o bez pie -
czeń stwo ist nie nia ogro dów dział ko wych w Pol sce. Brak
sil nej, ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców spo wo du -
je, że ogro dy po zo sta wio ne sa me so bie bę dą ła twym ką -
skiem dla pań stwo wej i lo kal nej ad mi ni stra cji. 

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Byd gosz czy przy ję ła wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, lecz pod po rząd ko wu jąc się ocze ki wa niom pol -
skich dział kow ców, zo bo wią zu je my się nadać na szym
dal szym dzia ła niom dla za cho wa nia ogro dów, dla wy pra -
co wa nia no wej usta wy o ogro dach dział ko wych ja ko ści,
po zwa la ją cej na od nie sie nie po zy tyw nych efek tów, włącz -
nie z ce lem bu do wy no wej, no wo cze snej ogól no pol skiej
or ga ni za cji sku pia ją cej wszyst kich re al nie my ślą cych 
o przy szło ści użyt kow ni kach dzia łek ogro do wych. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Sekretarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP,
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP,
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich,
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu,
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych,
6. Pre mier Rzą du RP,
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Byd go skiej,
9. Eu ro po sło wie Ku jaw sko -Po mor scy,
10. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.



Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Czę sto cho wie stwier dza ją, że za kwe stio -
no wa nie 24 ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 2005 ro ku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
w dniu 11 lip ca 2012 ro ku by ło cio sem w sa mo rząd ną or -
ga ni za cję sku pia ją cą pol skich dział kow ców. Wg dział -
kow ców usta wa do brze słu ży ła dział ko wej ro dzi nie przez
sze reg lat i by ła kon sty tu cyj na. Wy rok Try bu na łu pod ję ty
zo stał więk szo ścią gło sów, a dwóch sę dziów zgło si ło zda -
nie od ręb ne. Brak jed no ści w orze cze niu Try bu na łu jest
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OZ w Czę sto cho wie

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Czę sto cho wie

od by tej w dniu 23 sierp nia 2012 r.
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Czę sto cho wa, 23 sierp nia 2012 r.

OZ w Go rzo wie Wlkp.

STANOWISKO
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Go rzo wie Wlkp. 

z dnia 22 sierp nia 2012 r. 
w spra wie orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

dla nas dział kow ców po twier dze niem, że wy rok mógł być
pod ję ty pod wpły wem emo cji i po li tycz nych na ci sków.

Na le ży za zna czyć, że sę dzio wie Try bu na łu wy da li orze -
cze nie, któ re do ty czy mi lio na pol skich ro dzin użyt ku ją -
cych dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ rzy
w ra mach sa mo or ga ni za cji z wła snej wo li zrze szy li się
naj więk szej or ga ni za cji sku pia ją cej dział kow ców.

Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wy da jąc wy rok,
ode bra li oby wa te lom Rzecz po spo li tej wia rę w za ufa nie
do sta no wio ne go przez Sejm pra wa.

De le ga ci bio rą cy udział w dniu 22 sierp nia 2012 roku 
w Okrę go wej Kon fe ren cji De le ga tów PZD przed sta wia -
my na sze sta no wi sko w spra wie orze cze nia Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go ogło szo ne go w dniu 11 lip ca 2012 roku
uzna ją ce go 24 prze pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP.

Od 31 lat, dział kow cy, ma jąc wła sną usta wę, nie za leż -
ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję, mo gli sku tecz nie przy jej po -
mo cy bro nić swo ich praw.

Oka za ło się jed nak, że ta ka jed no li ta i so li dar na w dzia -
ła niu or ga ni za cja sta ła się nie wy god na dla nie któ rych elit
na sze go kra ju, że zin te gro wa ni wo kół do nio słych ce lów
oby wa te le po tra fią sta wić czo ło pró bom ogra ni cze nia ich
praw.

Nie pew ność o lo sy usta wy o ROD to wa rzy szy ła dział -
kow com do 11 lip ca br., do chwi li ogło sze nia orze cze nia
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, orze cze nia, któ re uchy li ło
24 prze pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 r.

Stwier dza my, że szko dli wy spo łecz nie wy rok Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go ude rzył bez po śred nio w pra wa dział -
kow ców oraz praw ny byt ogrod nic twa dział ko we go w

Pol sce ist nie ją ce go pra wie 120 lat. Słusz nie za uwa żył Pre -
zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, sę dzia spra woz daw ca
An drzej Rze pliń ski: „Ogrod nic two dział ko we to istot ny
seg ment kra jo bra zu pol skich miast. To ten seg ment, któ -
ry w istot ny spo sób or ga ni zu je ży cie kil ku mi lio nów lu dzi.
W ostat nich la tach zmie nił się kli mat i kon tekst spo łecz -
ny funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go, któ re obec -
nie peł ni funk cje re kre acyj ne. W znacz nej mie rze
ko rzy sta ją z tej for my wy po czyn ku na te re nie ogro dów
dział ko wych lu dzie star si – eme ry ci i ren ci ści. I to o tych
oso bach Try bu nał kon tro lu jąc kon sty tu cyj ność usta wy
przed ło żo nej mu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, miał
tę ka te go rię lu dzi przede wszyst kim na wzglę dzie, ich in -
te re sy, ich pra wa i ich przy szłość”. 

Coś tu chy ba nie tak z tym uwzględ nie niem w orze cze -
niu Try bu na łu in te re sów, praw i przy szło ści dział kow ców.
Prze cież ist nie ją ca od 2005 ro ku usta wa o ROD to wszyst -
ko dział kow com za pew nia ła, a jed nak zo sta ła uzna na ja -
ko nie zgod na z Kon sty tu cja RP.

Sza now ni Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
– swo im wy ro kiem pod wa ży li ście za sad ni cze upraw nie nia
dział kow ców, ta kie jak:
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• pra wo do dział ki,
• pierw szeń stwo osób bli skich do dział ki po śmier ci

dział kow ca,
• uzy ska nie od szko do wa nia za wła sność w ra zie li kwi -

da cji ogro du,
• pra wo do dział ki za mien nej,
• ochro na przed rosz cze nia mi osób trze cich.
Skut ki orze cze nia Try bu na ły Kon sty tu cyj ne go w spra -

wie usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych ogło -

szo ne go w dniu 11 lip ca 2012 roku uza leż nio ne bę dą od
roz wią zań przy ję tych przez rzą dzą cych, któ rym w uza sad -
nie niu wy ro ku Trybunału Konstytucyjnego dał czas 
18 mie się cy na uchwa le nie no wej usta wy, stwier dza jąc
jed no cze śnie, że je że li Sejm RP ta kiej usta wy nie uchwa -
li we wska za nym prze dzia le cza so wym, dział kow cy stra -
cą swo je pra wo do grun tu.

Wów czas kosz mar mi lio no wej rze szy dział kow ców 
i ich ro dzin sta nie się rze czy wi sto ścią.

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Go rzów Wlkp., 22 sierp nia 2012 r.

Do wia do mo ści:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar sza łek Sej mu RP.
3. Mar sza łek i Wi ce mar sza łek Se na tu RP.
4. Pre mier RP.
5. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
6. Par la men ta rzy ści Zie mi Go rzow skiej.
7. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski

OZ w Ka li szu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Polskiego Związku Działkowców w Ka li szu

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r.

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Ka li szu ze bra ni w dniu 21 sierp nia 2012 r.
są zbul wer so wa ni i obu rze ni wy ro kiem Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku w spra wie zgod no -
ści z Kon sty tu cją RP usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. 

TK orzekł, że 24 ar ty ku ły tej do brze funk cjo nu ją cej
usta wy są nie zgod ne z Kon sty tu cją RP.

W wy ni ku orze cze nia za 18 mie się cy wy ga sną wszyst -
kie pra wa i przy wi le je, ja kie dział kow cy i Zwią zek po sia -
da ją, wy ga śnie pra wo Związ ku do grun tów, grun ty
przej mą gmi ny lub Skarb Pań stwa, a Pol ski Zwią zek
Dział kow ców zo sta nie roz wią za ny, je że li w tym cza sie nie
zo sta nie uchwa lo na no wa usta wa.

Związ ko wi nie da no moż li wo ści obro ny swo ich praw
przed TK, mi mo iż każ dy ma pra wo do obro ny, a pra wo
jest fun da men tem pań stwa pra wa. 

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go dział kow cy po trak -

to wa li jak eg ze ku cję, a nie obiek tyw ne po trak to wa nie te -
ma tu. Orze cze nie TK by ło nie jed no myśl ne, dwóch sę -
dziów zgło si ło zda nia od ręb ne. W wy ni ku po wsta łej
sy tu acji ko niecz ne jest za cho wa nie jed no ści wszyst kich
struk tur Związ ku i wspól ne dzia ła nia w obro nie praw
dział kow ców. Naj waż niej szym obec nie za da niem dla
wszyst kich jest przy go to wa nie no we go pro jek tu oby wa -
tel skie go usta wy o ogrod nic twie dział ko wym, w któ rym
zo sta nie uwzględ nio ny wy rok TK, a pro jekt zo sta nie
przed sta wio ny do po wszech nej kon sul ta cji.

Nie za prze sta nie my wal ki o ogro dy i dział kow ców, aby
nie za prze pa ścić 110-let nie go do rob ku ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Ka li szu zwra ca się do
wszyst kich dział kow ców o ak tyw ny udział i wspar cie
dzia łań w uchwa le niu no wej usta wy, do cze go nie zbęd ne
jest za cho wa nie jed no ści wszyst kich dział kow ców i struk -
tur Związ ku.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ro man Fi li piakKa lisz, 21 sierp nia 2012 r.
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Ze bra ni w dniu 20 sierp nia 2012 ro ku człon ko wie 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, Pre ze si Za rzą dów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych z ca łą mo cą stwier dza -
ją, że wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty czą cy
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za kwe stio -
no wał pra wa dział kow ców okre ślo ne w usta wie w efek cie
cze go roz wią za na zo sta nie sa mo rząd na i nie za leż na or ga -
ni za cja sku pia ją ca rze sze pol skich dział kow ców.

Ja ko pra wi oby wa te le Rze czy po spo li tej przyj mu je my
wy rok do wia do mo ści. Ko rzy sta jąc z na leż nych nam kon -
sty tu cyj nych praw, bę dzie my czy ni li wszel kie sta ra nia 

w ce lu je go opro te sto wa nia, a przede wszyst kim w ce lu
je go wzru sze nia.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie za padł jed no -
myśl nie. Od ręb ne zda nia dwóch sę dziów Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go utwier dza ją nas w prze ko na niu, że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, ja ko or ga ni za cja spo łecz na na to
nie za słu gi wał.

Je ste śmy za wie dze ni dzia ła nia mi Try bu na łu, czu je my
się wręcz oszu ka ni. Ocze ku je my od par la men ta rzy stów 
i sa mo rzą dow ców pod ję cia dzia łań gwa ran tu ją cych dal -
sze ist nie nie ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Ko sza li nie
(li sta pod pi sów w za łą cze niu)

OZ w Ko sza li nie

STANOWISKO
Uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ko sza li nie

w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.

Ko sza lin, 20 sierp nia 2012 r.

OZ w Le gni cy

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

w dniu 22 sierp nia 2012 r.
w związ ku z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.

„Nie daj my się ni gdy po dzie lić! Nie po zwól my ni gdy
się roz bić! Tyl ko ra zem za cho wa my na sze ogro dy dla
przy szłych po ko leń”.

Dziś te sło wa ma ją więk sze zna cze nie niż kie dy kol wiek
po nie waż wy rok Try bu na łu zgo to wał los dział kow com,
stwo rzył wa run ki i dał sa tys fak cję wro gom or ga ni za cji,
któ rych ce lem oraz dą że niem od 22 lat jest roz bi cie zjed -
no czo ne go ru chu dział ko we go.

Rzą dzą cy na szym kra jem, Sę dzio wie Try bu na łu po trak -
to wa li dział kow ców jak „sza rań czę”, a mo że jak „agre so -
ra”, któ ry bez praw nie za ata ko wał i osie dlił się na pol skiej
zie mi. Bo jak na le ży ro zu mieć za kwe stio no wa ne 24 ar ty -
ku ły usta wy z 8 lip ca 2005 r., pod któ rej rzą da mi dzia ła li -
śmy od 2005 roku i funk cjo no wać bę dzie my przez 18
mie się cy? W tym miej scu na le ży pod kre ślić, że Try bu nał
kosz tem dział kow ców wzmoc nił de we lo pe rów, któ rzy bę -
dą czer pać wy mier ne ko rzy ści. Z ni mi jest po dro dze nie -
któ rym sa mo rzą dom w kra ju, a dział kow ców po trak to wa li
ja ko dru gą ka te go rię oby wa te li. Ad wer sa rze przy stę pu ją
do re for mo wa nia funk cjo no wa nia ogro dów. Po cie sza ją
dział kow ców, że krzyw da im się nie sta nie. Twier dzą, że
za pa nu je „sie lan ka i raj” w ogro dzie, bo skut kiem wy ro -
ku TK jest roz wią za nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Strach po my śleć, że za miast bu do wać bę dą ruj no wać ca -
ły do ro bek dział kow ców

Nie wierz my w do bro tli wość, gdyż nie uchron ne są po -
dat ki, dzier ża wa, brak moż li wo ści obro ny ogro dów przed
li kwi da cją nie uza sad nio ną a przede wszyst kim – ochro ny
praw nej.

Każ dy dział ko wiec bę dzie ska za ny na sztucz ny
„uśmiech”, a czę sto na de cy zje nie kom pe tent ne go urzęd -
ni ka, któ ry w za leż no ści od na stro ju i po go dy bę dzie ła -
skaw udzie lić in for ma cji. To nas cze ka, o tym trze ba
mó wić.

Obo jęt ność, bez rad ność i po czu cie bez sil no ści to zły do -
rad ca tak jak Ci, któ rzy chcą za wład nąć ogro da mi.

Nie pod da waj my się. Jed no cząc swo je si ły nie za leż nie
czy użyt ku je my dział ki w du żych mia stach, czy w ma -
łych, mu si my wspie rać tych, któ rzy po dej mu ją pró bę
przy go to wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy z udzia -
łem dział kow ców.

Za ufaj my na szym re pre zen tan tom na szcze blu Kra jo -
wej Ra dy PZD, wspie raj my ich w dzia ła niach, a kie dy za -
pro po nu ją roz wią za nia, któ re za gwa ran tu ją byt i ist nie nie
ogro dów – uwierz my, że o bez pie czeń stwo dział kow ców
i ogro dów za dba ją.



17

Wy rok TK z dnia 11 lip ca 2012 r. w spra wie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych to wy rok wy mie rzo ny w po nad mi -
lion pol skich dział kow ców.

Pre ze si i Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta tu to wych Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych oraz człon ko wie OZ PZD
re gio nu lu bel skie go obec ni na kon fe ren cji w dniu 23 sierp -
nia 2012 r. w Lu bli nie orze cze nie sę dziów Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go uchy la ją ce 24 prze pi sy Usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych uzna ją za po tęż ny cios wy mie rzo -
ny w spo łecz ny ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Tak nie spra wie dli we go i krzyw dzą ce go roz strzy gnię cia
dla dział kow ców i ich ogól no pol skie go, sa mo rząd ne go ru -
chu spo łecz ne go, ja kim jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców
nikt z nas się nie spo dzie wał.

Spo łecz na or ga ni za cja po wo ła na usta wą, orze cze niem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zo sta nie zli kwi do wa na. To
nie wąt pli wie jest nie zgod ne z Kon sty tu cją RP.

Ta kiej sy tu acji w ogrod nic twie dział ko wym w Pol sce, 
a ist nie je ono na zie miach pol skich od po nad 120 lat, jesz -
cze nie by ło. Wraz z ogło szo nym wy ro kiem dział kow cy
po zba wie ni zo sta li ochro ny praw nej, a nad ogro da mi za -
wi sła groź ba li kwi da cji.

Obo wią zu ją ce prze pi sy w dniu 20 stycz nia 2014 r. stra -
cą moc praw ną, wy ga śnie pra wo do grun tu i zwol nie nie
po dat ko we, a w przy pad ku gdy Sejm nie zre ali zu je na czas
wy ro ku Try bu na łu i nie uchwa li no wych prze pi sów to
dział kow cy stra cą swo je dział ki na rzecz róż ne go au to ra -
men tu de we lo pe rów pol skich i za gra nicz nych.

Cie szą się de we lo pe rzy, a tak że nie któ re sa mo rzą dy te -
re no we i przy glą da ją się ca łej spra wie z ogrom nym za in -
te re so wa niem. Ogro dy dział ko we to bar dzo atrak cyj ne 
z punk tu wi dze nia po ten cjal nych in we sto rów te re ny. Te -
raz usta wa i Zwią zek bro ni do nich do stę pu w in te re sie lu -
dzi o naj niż szym stan dar dzie ży cia.

Lip co wy wy rok sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
usu nął te prze szko dy. Ozna czać to mo że w nie da le kiej
przy szło ści ogro do wy ar ma ge don, po któ rym na dział kach
wy ro sną par kin gi, wie żow ce i mar ke ty.

Nie wie rzy my w za pew nie nia, że pra wa dział kow ców
bę dą chro nio ne, czu je my się oszu ka ni, bę dzie my bro nić
swo ich dzia łek i czyn nie chce my uczest ni czyć w pra cach
przy two rze niu no wych prze pi sów. Chce my mieć wpływ
na przy szłość ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Z tym po sła niem zwra ca my się do na szych de le ga tów
na Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd.

Pa mię taj my, że do świad cze nia ostat nich 22 lat oraz ar -
gu men ty dział kow ców to lek cja, z któ rej na le ży wy cią -
gnąć wła ści we i mą dre wnio ski.

Nie wol no do pu ścić do lu ki po ko le nio wej dział kow ców,
bo hi sto ria nas osą dzi. Do dział kow ców, któ rzy uwie rzy -
li w „re for ma to rów ogrod nic twa dział ko we go” a za „wro -
ga” uwa ża ją Pol ski Zwią zek Dział kow ców – mu si my, nie
cze ka jąc, do trzeć z wie dzą na te mat co stra cą, kie dy wy -
ga sną wszyst kie pra wa do grun tów, ja kie przy słu gu ją Pol -

skie mu Związ ko wi Dział kow ców, a ich bez po śred nim
kon su men tem jest wła śnie czło nek or ga ni za cji, bo to gwa -
ran tu je usta wa z 2005 r. do cza su uchwa le nia no wej przez
Par la ment.

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej zwra ca ją się do
wszyst kich dział kow ców okrę gu le gnic kie go z proś bą 
– za po znaj cie się Pań stwo z tre ścią za war tą w In for ma to -
rze dział kow ca li piec -sier pień 2012 r. – tam jest praw da o
sy tu acji dział kow ców, ogro dów i PZD „dziś i ju tro”. Nie
wierz cie w „świe tla ną” przy szłość. Brak praw, to brak toż -
sa mo ści i o tym na le ży pa mię tać.

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

Le gni ca, 22 sierp nia 2012 r.

OZ w Lu bli nie

STANOWISKO
Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, człon ków Okrę go we go Za rzą du 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców, oraz Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD Okrę gu Lu bel skie go

z dnia 23 sierp nia 2012 r.
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ha li na Gaj -Go dyń ska

Pre zes OZ PZD w Lu bli nie 
/-/ Sta ni sław Cho dak 
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Wy ro kiem w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych Try bu nał Kon sty tu cyj ny za dał cios po nad
mi lio no wi pol skich ro dzin użyt ku ją cych dział ki. Po po -
nad trzy dzie stu la tach ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców je go człon ko wie do wie dzie li się, że na le żą do
mo no po li stycz nej or ga ni za cji sku pia ją cej w so bie wszyst -
ko to, co kłó ci się z de mo kra tycz ny mi war to ścia mi. Pierw -
szą i jak naj bar dziej zro zu mia łą re ak cją na sze go śro do -
wi ska na wspo mnia ny wy rok by ły szok, nie do wie rza nie 
i roz go ry cze nie.  Dziś jed nak, po nad mie siąc po ogło sze -
niu wy ro ku, ana li zu jąc ko lej ne eta py pro wa dzo nej 
w ostat nich la tach wal ki ze Związ kiem, nie mo że my
oprzeć się wra że niu, że orze cze nie wy da ne przez Try bu -
nał sta no wi zwień cze nie wy sił ków prze ciw ni ków ogro -
dów i dzia łek. 

Dą że nie do uchy le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, znisz cze nie struk tur naj więk szej or ga ni za -
cji spo łecz nej w kra ju i znie sie nie wszel kich prze szkód 
w nie skrę po wa nym do stę pie do grun tów zaj mo wa nych
przez ogro dy by ło na ty le sil ne, że nie oparł się mu ani au -
to ry tet I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, nie za wi słość Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich, ani pro fe sjo na lizm Naj wyż szej
Izby Kon tro li. W tym miej scu do cho dzi my do smut ne go
wnio sku, że or ga ny de mo kra tycz ne go pań stwa zo sta ły
uży te do wal ki ze swo imi oby wa te la mi. Usil ne do wo dze -
nie, że Zwią zek nie ra dzi so bie z pro wa dze niem ogro dów,
a na do da tek dzię ki sze ro kie mu ka ta lo go wi upraw nień bu -
du je i umac nia swo ją mo no po li stycz ną i uprzy wi le jo wa -
ną po zy cję w ży ciu pu blicz nym nie od nio sły ocze ki -
wa ne go efek tu. Prze ciw ni cy Polskiego Związku Dział-
kowców chcie li wmó wić dział kow com, że Zwią zek jest
im nie po trzeb ny. Pró bo wa li udo wod nić, że sa mo rzą dy
cier pią z ko niecz no ści utrzy my wa nia ogro dów, nie do sta -
jąc nic w za mian.

Wresz cie w ostat nim eta pie wal ki z na szą or ga ni za cją
zde cy do wa no się się gnąć po „po moc” Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, któ ry w kar ko łom ny spo sób po sta rał się wy ka -
zać, że więk szość prze pi sów usta wy jest nie zgod na 
z Kon sty tu cją.

Ob ser wu jąc prze bieg roz pra wy w Try bu na le, je go po -
dej ście do Związ ku, czy wresz cie do bór pod mio tów, któ -
rym umoż li wio no udział w po stę po wa niu ła two dojść do
wnio sku, że naj wyż szy or gan de cy du ją cy o spój no ści sys -
te mu praw ne go stał się na rzę dziem po li tycz nej roz gryw -
ki. Szcze gól nie bul wer su ją ce by ło od de le go wa nie przez
Sejm do „obro ny” usta wy o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych troj ga po słów, któ rzy wcze śniej jaw nie de kla ro -
wa li się ja ko prze ciw ni cy Polskiego Związku Dział-

kowców i usta wy. Za pra sza jąc na roz pra wę przed sta wi -
cie li sto wa rzy szeń za ło żo nych przez oso by w prze szło ści
usu nię te z PZD za ła ma nie pra wa oraz re pre zen tan tów
Związ ku Miast Pol skich, Try bu nał nie po zo sta wił złu dzeń,
że za miast rze tel nej oce ny usta wy bę dzie szu kał ar gu men -
tów za ko niecz no ścią jej zmia ny. 

Wy da wać by się mo gło, że tak sza cow ne miej sce jak
Try bu nał Kon sty tu cyj ny po win no sta no wić uko ro no wa -
nie ka rie ry każ de go z sę dziów, a bez stron ność i po ziom
wie dzy praw ni czej je go człon ków nie mo że bu dzić wąt pli -
wo ści. 

Jak by ło w rze czy wi sto ści – wszy scy mie li śmy oka zję
zo ba czyć.

Z wy po wie dzi sę dziów nie do wie dzie li śmy się ni cze go
no we go. Po wie la ne i po wta rza ne od lat ha sła o Pol skim
Związ ku Dział kow ców, ja ko mo no po li ście cie mię żą cym
swo ich człon ków i zwal cza ją cym in ne or ga ni za cje dział -
ko we to te zy, do któ rych uza sad nie nie miał zna leźć Try bu -
nał. Zro bio no wszyst ko, aby w tej nie rów nej wal ce
Zwią zek nie miał szans się obro nić. Przed sta wi cie le Pol-
skiego Związku Działkowców nie mie li na wet moż li wo -
ści peł ne go wy po wie dze nia się, ich ro lę ogra ni czo no do
udzie la nia od po wie dzi na py ta nia, któ re w więk szo ści od -
bie ga ły od za sad ni cze go wąt ku. 

Oce nia jąc wy rok Try bu na łu stwier dza my, że do chwi li
obec nej nie mo że my zro zu mieć de cy zji sę dziów. Za kwe -
stio no wa no bo wiem nie po szcze gól ne ele men ty ak tu
praw ne go, ale le gal ność or ga ni za cji spo łecz nej, jej za dań,
ce lów i war to ści, dla któ rych po wsta ła. Za nie zgod ne 
z Kon sty tu cją uzna no wszyst kie ar ty ku ły, w któ rych wid -
nie je na zwa Pol ski Zwią zek Dział kow ców lub sło wo
Zwią zek. Z te go też wzglę du orze cze nie Try bu na łu cięż -
ko roz wa żać w me ry to rycz nych ka te go riach. 

Je ste śmy prze ko na ni, że spra wa usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych bar dzo po waż nie ob cią ża sę dziów
TK i każ dy z nich w głę bi su mie nia czu je je śli nie wstyd,
to przy naj mniej nie smak z po wo du oko licz no ści w ja kich
„roz pra wio no” się z usta wą.

Usta wo daw ca za kła da jąc nie omyl ność sę dziów Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go nie prze wi dział moż li wo ści wno -
sze nia od wo łań od wy ro ków TK.

Dla te go też, uzna jąc że pół to ra ro ku to krót ki okres
uczest ni cy Kon fe ren cji uwa ża ją, że pierw szo rzęd ne zna -
cze nie ma dziś przy go to wa nie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych. Je ste śmy zda nia, że tyl -
ko akt praw ny, w któ rym zo sta ną wy ko rzy sta ne do świad -
cze nia Polskiego Związku Działkowców i sa mych dział-
kow ców utnie wszel kie spe ku la cje co do przy szło ści ogro -

OZ w Ło dzi

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 ro ku
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dów. Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie mo że do pu ścić do
za prze pasz cze nia do rob ku wy pra co wa ne go przez kil ka
po ko leń dział kow ców, nie mo że zre zy gno wać z wal ki o

za cho wa nie ogro dów, któ re po zo sta wio ne sa me so bie bę -
dą wy da ne na pa stwę tych, któ rzy ostrzą so bie ape ty ty na
zaj mo wa ne przez nie grun ty.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

Łódź, 18 sierp nia 2012 r.

OZ Ma ło pol ski

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie

z dnia 04.08.2012 r.
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Rzecz po spo li tej
Pol skiej z dnia 11.07.2012 r. w spra wie usta wy o ROD 
z 2005 r. był dla dział kow ców za sko cze niem, je śli cho dzi
o roz miar uchy lo nych ar ty ku łów usta wy o ROD. Za kwe -
stio no wa no 24 ar ty ku ły, tj. wszyst kie któ re od no si ły się
do Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny nie uchy lił ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, ale wy eli mi no wał z niej prze pi sy ko rzyst ne
dla dział kow ców oraz wszyst kie do ty czą ce ma jąt ku ogro -
dów. Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ozna cza, że 
w przy pad ku nieuchwa le nia no wej usta wy w za kre ślo nym
18-to mie sięcz nym ter mi nie wy ga sną wszyst kie pra wa
PZD do te re nów, na któ rych znaj du ją się ogro dy dział ko -
we, a dział kow cy stra cą pra wo do użyt ko wa nia dział ki,
wła sno ści urzą dzeń i na sa dzeń. W myśl wy ro ku Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go dal sze ist nie nie ogro dów bę dzie za le -
ża ło od lo kal nych sa mo rzą dów.

Ust ne uza sad nie nie wy ro ku po twier dza, że in ten cją Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ła li kwi da cja Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Ode bra nie praw Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców skut ku je jed no cze śnie ode bra niem praw ro -
dzin nym ogro dom dział ko wym i dział kow com. Wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go był ko men to wa ny we wszyst -
kich me diach. Po mi mo po czy nio nych de kla ra cji przed sta -
wi cie li zna czą cych par tii po li tycz nych nie moż na stwier-
dzić, że no wa usta wa za pew ni dział kow com ko rzyst ne dla
nich pra wa. Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wpro wa -
dził nie pew ność, co do dal sze go użyt ko wa nia dzia łek 
i funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. Bez ochro ny
gwa ran to wa nej przez usta wę przy szłość ogro dów sta je
pod zna kiem za py ta nia. Dla te go waż ne jest, że by dział -
kow cy wspól nie pod ję li wy si łek obro ny ogro dów dział -
ko wych po przez współ udział w two rze niu oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy.

Pre zes
/-/ Ha li na Kmie ciak

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Kra ków, 4 sierp nia 2012 r.

OZ Ma zo wiec ki

STANOWISKO
Ma zo wiec kiej Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go był ogrom nym szo -
kiem dla nas wszyst kich. Stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP 24 ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro -

dach dział ko wych, tyl ko dla te go, że w ich tre ści zna lazł
się za pis „Pol ski Zwią zek Dział kow ców” by ło dla nas nie -
zro zu mia łe. Nie ukry wa li śmy prze cież jak ogrom ne zna -
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cze nie ma dla nas uchwa lo na w 2005 r. usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go pły nę ły sta no wi ska, ape le i li sty od wal nych ze brań,
od grup dział kow ców, ale rów nież in dy wi du al ne wy stą -
pie nia. W obro nie usta wy zor ga ni zo wa na zo sta ła ak cja
pro te sta cyj na, w któ rej czyn ny udział wzię ły rów nież
ogro dy ma zo wiec kie. Świad czy to w spo sób nie bu dzą cy
wąt pli wo ści, że chcie li śmy za cho wa nia usta wy, któ ra
spraw dzi ła się w prak ty ce i ma peł ne po par cie sa mych za -
in te re so wa nych.

Wal czy li śmy rów nież o wła ści wą re pre zen ta cję Sej mu,
któ re go za da niem by ła ochro na ak tu uchwa lo ne go w 2005
r. przez Par la ment. Po mi mo próśb i ape li kie ro wa nych do
Pa ni Mar sza łek Sej mu, do wal ki o usta wę Par la ment de -
sy gno wał po słów od lat wal czą cych z usta wą o ROD i pra -
wa mi dział kow ców. Na stęp nie na prze ciw wie lo mi lio -
no wej or ga ni za cji po sta wio no wir tu al ne sto wa rzy sze nia,
trak tu jąc je z rów ną po wa gą. W tej sy tu acji dział kow cy 
i ich usta wa ska za ni zo sta li na nie rów ną wal kę.

Oka za ło się, że wła dza wie le piej co jest do bre dla dział -
kow ców od nich sa mych. Pod pre tek stem „mo no po lu”
Związ ku, ude rzo no w jed ność na szej or ga ni za cji i pra wa
dział kow ców. Nie kon sty tu cyj na oka za ła się sa mo dziel -
ność Związ ku i je go dzia łal ność na rzecz śro do wi ska 
i wła snych człon ków, pra wo do sa mo rząd no ści i udzia łu w
or ga ni za cjach mię dzy na ro do wych, ale rów nież pra wa
two rze nia fun du szy wła snych.

Z wy ro ka mi Są dów się nie dys ku tu je. Jed nak sło wa
„hań ba” pły ną ce z sa li pod ad re sem sę dzie go spra woz -
daw cy, pre zen tu ją ce go de cy zję Try bu na łu, świad czą 
w spo sób jed no znacz ny jak zo stał ode bra ny wy rok i je go
ust ne uza sad nie nie.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go już dzi siaj przy no -
si wi docz ne skut ki. Gmi ny z sa tys fak cją prze li cza ją wpły -

wy z ty tu łu dzier ża wy czy po dat ków. Dla nich ogro dy sta -
ją się źró dłem wspar cia wła snych bu dże tów. Wie le z nich
po zby wa się ogro dów ze stu diów i miej sco wych pla nów
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Wła dze War sza wy czy
Płoc ka wca le nie ukry wa ją chę ci się gnię cia po te re ny
ogro dów, ich zda niem na resz cie otwo rzy ła się moż li wość
prze zna cza nia te re nów ROD na za da nia sty mu lu ją ce roz -
wój miast. To nie praw da, że w War sza wie czy in nym mie -
ście bra ku je te re nów in we sty cyj nych, Dzie siąt ki hek ta rów
za nie dba nych te re nów le żą odło giem i cze ka ją na ra cjo -
nal ne za go spo da ro wa nie, w tej gru pie są rów nież grun ty
po zli kwi do wa nych przed la ty ogro dach.

„Pusz ka Pan do ry”, któ rą Try bu nał Kon sty tu cyj ny otwo -
rzył swo im wy ro kiem, mo że przy nieść ka ta stro fal ne skut -
ki dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Do te go nie
mo że my do pu ścić.

Dla te go wła śnie dzi siaj, jak ni gdy do tąd, ko niecz na jest
na sza jed ność i wspar cie dla dzia łań Związ ku. Nie je ste -
śmy żad nym „re lik tem i ska mie li ną”. W Pol sce tak jak na
ca łym świe cie ruch ogrod nic twa dział ko we go prze ży wa
swój roz kwit. Dział ka mi za in te re so wa ni są nie tyl ko eme -
ry ci i ren ci ści. Zie le ni i przy ro dy złak nio ne jest rów nież
mło de po ko le nie Po la ków. Róż ni ca po le ga na tym że tam
ogro dy i dział kow cy ota cza ni są tro ską, wspar ciem i opie -
ką. Na to miast u nas ogro dy to ba last, któ re go na le ży się
po zbyć. Wspól nie mo że my zna leźć roz wią za nia praw ne 
i or ga ni za cyj ne bro nią ce ogro dy i dział kow ców. Ra zem
je ste śmy si łą, po je dyn czo sta nie my się ła twym łu pem de -
we lo pe rów, któ rzy bez mi ło sier dzia roz pra wią się z dział -
kow ca mi.

Na szą si łą jest jed ność oraz po czu cie wię zi i wy rok Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go te go nie zmie ni. Na szym ce lem
jest za cho wa nie tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go i to
osią gnie my.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

War sza wa, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Opo lu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu

Od by tej w dniu 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w War sza wie z dnia 11.07.2012 r. uchy la ją ce go, 

ja ko nie zgod ne z Kon sty tu cją RP 24 za pi sy usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. ro ku,
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Opo lu przyj mu je do
wia do mo ści wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP z dnia
11.07.2012 r. i mo ty wy te go wy ro ku za war te w je go uza -

sad nie niu. Przy ję cie do wia do mo ści tre ści wy ro ku TK 
w żad nym wy pad ku nie ozna cza, iż Kon fe ren cja apro bu -
je ten wy rok i po dzie la ar gu men ty le żą ce u je go pod staw.
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Pol ski Zwią zek Dział kow ców był i jest or ga ni za cją po -
żyt ku pu blicz ne go dzia ła ją cą i utrzy mu ją cą się z wła snych
środ ków bez ja kiej kol wiek po mo cy Pań stwa lub ewen tu -
al nie przy nie wiel kim wspar ciu sa mo rzą dów te ry to rial -
nych. PZD dzia ła w opar ciu o akt praw ny ran gi usta wy
sej mo wej. Z tre ści wy ro ku TK nie wy ni ka, aby PZD zo -
stał uzna ny np. za or ga ni za cję prze stęp czą lub dzia ła ją cą
wbrew usta wie o ROD bądź po sta no wie niom sta tu tu PZD,
któ ry za twier dził Sąd po prze wo dzie są do wym trwa ją cym
pra wie 2 la ta. Tak więc dzia łał i dzia ła zgod nie z pra wem
i w gra ni cach pra wa.

Polski Związek Działkowców jest or ga ni za cją cał ko wi -
cie de mo kra tycz ną o ja snych i przej rzy stych struk tu rach
wła dzy wy bie ra nych de mo kra tycz nie. Pra wa i obo wiąz ki
człon ków PZD są kla row ne i zro zu mia łe dla jej człon ków.
Przy na leż ność do PZD nie jest obo wiąz ko wa. Pra wa RP
nie ogra ni cza ją moż li wo ści sku pie nia się oby wa te li na ta -
kich sa mych lub po dob nych po lach dzia ła nia. PZD jest
or ga ni za cją mi lio no wą a ra zem z człon ka mi ro dzin re pre -
zen tu je in te re sy pra wie 5 mi lio nów osób ży wot nie za in te -
re so wa nych tre ścią wy ro ku TK. Tak ogrom nej or ga ni za cji
od mó wio no pra wa by cia stro ną w po stę po wa niu przed 
TK i po trak to wa no na rów ni z se pa ra ty stycz ny mi sto wa -
rzy sze nia mi, któ re miesz czą się na jed nej, gó ra dwóch ka -
na pach.

Z tre ści do tych cza so wej usta wy o ROD z pa sją wy kre -
ślo no wszyst kie za pi sy gdzie wy stę pu je na zwa Pol ski
Zwią zek Dział kow ców bez wzglę du na to ja ką ma te rię
praw ną za pi sy te re gu lo wa ły. Wy rok TK za padł nie jed no -
gło śnie al bo wiem dwóch sę dziów Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go zgło si ło zda nia od ręb ne. Wszyst kie pod nie sio ne
wy żej twier dze nia, fak ty i ar gu men ty, nie za leż nie od ko -
niecz no ści usza no wa nia wy ro ku TK, da ją człon kom PZD
au to no micz ne pra wo oce ny te go wy ro ku zwłasz cza pod
ką tem je go skut ków i kon se kwen cji. Człon ko wie PZD to
lu dzie w więk szo ści w po de szłym wie ku, scho ro wa ni, 
o ni skich do cho dach, naj nor mal niej w cy wi li zo wa nym
świe cie bo ją się o swo ją przy szłość. Wszel kie za pew nie -
nia o nie na ru szal no ści praw człon ków PZD w tym pra wa
do wła sno ści na nie sień i na sa dzeń oraz od szko do wań w
ra zie li kwi da cji dzia łek, skła da ne przez par tie po li tycz ne
i or ga ny wła dzy pań stwo wej – nie bu dzą za ufa nia. Star sze
po ko le nia zna ją do sko na le po wie dze nie sprzed lat, ak tu al -

ne rów nie obec nie, że gdy wła dza mó wi, że da je to tyl ko
mó wi, ale gdy wła dza bie rze to bie rze i naj czę ściej nic nie
mó wi.

Na wet oplu wa na dzi siaj ko mu na za bie ra ła zie mię jed -
nost kom, ale ob dzie la ła nią mi lio ny bez ro bot nych lub ma -
ło rol nych, dzi siaj za bie ra się mi lio nom lu dzi, aby
ob dzie lić jed nost ki. Tak jed nost ki, bo tyl ko ci i dzię ki nim
do szło do obec nej sy tu acji. Spraw dza się, więc po wie dze -
nie, że gdy nie wia do mo o co cho dzi to cho dzi o pie nią dze.
Jed ną wi ną PZD wi dzia ną oczy wi ście w krzy wym zwier -
cia dle jest to, że użyt ku je grun ty po ło żo ne w atrak cyj nych
miej scach du żych miast. Moż na do mnie my wać z praw -
do po do bień stwem gra ni czą cym z pew no ścią, że w cią gu
18 mie się cy od pu bli ka cji wy ro ku TK nie doj dzie do
uchwa le nia przez Sejm RP no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych, co spo wo du je utra tę mo cy obo wią zy wa nia
obec nej usta wy o ROD z au to ma tu, a przy bra ku no wej
usta wy za cznie się ko rup cja, han del, spe ku la cja i in ne pa -
to lo gie na użyt ko wa nych obec nie grun tach przez PZD.

Ko mer cja nie zmar nu je ta kiej szan sy. Struk tu ry na sze go
Pań stwa nie są go to we na prze ję cie ma jąt ku PZD i te go
nie chcą. Wo da zo sta nie moc no zmą co na a ze za mą co nej
wo dy wy cią gać ry by bę dą tyl ko gru be ry by.

Szcze gó ło wy opis za gro żeń po par ty ar gu men ta cją praw -
ną za war ty jest w zda niach od ręb nych sę dziów TK Mar -
ka Ko tli now skie go i An drze ja Wró bla, któ re są nam zna ne.
Pierw szy z sę dziów TK wska zu je na od wiecz ny kon flikt
po mię dzy du chem, a li te rą pra wa wska zu je na prze wa gę
du cha pra wa a więc wo li mi lio nów lu dzi. Dru gi z sę dziów
TK za warł swo je zda nie od ręb ne w sze ściu punk tach, któ -
re w ca ło ści po dzie la my i uwa ża my za wła sne.

Za sę dzią TK Mar kiem Ko tli now skim go dzi się za cy to -
wać funk cjo nu ją cą do dziś za sa dę praw ną obo wią zu ją cą
jesz cze w pra wie rzym skim od ty się cy lat – pri mus non
no ce – po pierw sze nie szko dzić.

Za bu do wa nie na szej pięk nej „Zie lo nej Rze czy po spo li -
tej” przez ko mer cję ka mien ną pu sty nią ozna cza tyl ko dro -
gę w jed ną stro nę – dro gi po wrot nej już nie ma.

Okrę go wa Kon fe ren cja Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Opo lu stwier dza, że wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go po zba wił dział kow ca fun da men tal nych praw oraz
ist nie nia na sze go sa mo rzą du w po sta ci PZD i jest szko -
dli wy spo łecz nie.

Opo le, 14 sier pień 2012 r.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Wła dy sław Maj
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Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Pi le stwier dza ją, że 13 Sę dziów Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go wy da jąc wy rok w spra wie wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie z Kon -
sty tu cją RP ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z 8 lip ca 2005 roku do pro wa dzi li do wy rzu ce nia 
z ob ro tu praw ne go naj waż niej szej dla nas dział kow ców 
i ogro dów usta wy, któ ra by ła swo istą „dział ko wą kon sty -
tu cją”. Do brze słu ży ła ogro dom dział ko wym i nie by ło
po wo dów dla jej uchy le nia z po wo du jej nie kon sty tu cyj -
no ści, bo wiem wbrew te mu, co są dzi Try bu nał jest zgod -
na z Kon sty tu cją na sze go pań stwa. Po twier dził to w dniu
ogło sze nia wy ro ku w swo im zda niu od ręb nym Sę dzia
Try bu nał An drzej Wró bel.

Stwier dza my, że uchy le nie przez Sę dziów Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go 24 z 50 ar ty ku łów usta wy o ROD z 2005 r.,
przez tak waż ny or gan na sze go pań stwa i or gan wła dzy
są dow ni czej to nie ma ją ce miej sca orze cze nie w do tych -
cza so wej hi sto rii Try bu na łu.

Z wy ro kiem Try bu na łu nie po win no się dys ku to wać, ale
nie po tra fi my przejść obok te go wy ro ku obo jęt nie gdyż
uwa ża my, że sę dzio wie Try bu na łu mó wi li dział kow com 
i spo łe czeń stwu pol skie mu o rze ko mym „mo no po lu”
Związ ku na za kła da nie ogro dów dział ko wych, wie dząc
do brze, że in ne Sto wa rzy sze nia nie mia ły ni gdy za mknię -
tej dro gi usta wą o ROD z 2005 ro ku, aby otrzy mać grun -
ty i za kła dać ogro dy w opar ciu o usta wę o go spo dar ce
nie ru cho mo ścia mi.

Try bu nał swym wy ro kiem wy stą pił prze ciw ko Oby wa -
te lom, któ rzy w ra mach sa mo or ga ni za cji po sta no wi li być
z wła snej wo li człon ka mi naj więk szej w Pol sce or ga ni za -
cji spo łecz nej.

Try bu nał swo im wy ro kiem po zba wił nas dział kow ców
i nasz Zwią zek wszyst kie go, co la ta mi bu do wa li śmy i co
jest nam dro gie.

Try bu nał, któ ry jak ma ło kto wi nien znać za pi sy Usta -
wy Za sad ni czej, sam zła mał Kon sty tu cję RP uchy la jąc

prze pis usta wy, któ ry mó wi, że Polski Związek Dział-
kowców pod le ga re je stra cji w Kra jo wym Re je strze Są do -
wym. Trud no, bo wiem zro zu mieć jak mógł to uczy nić
Try bu nał, bo nie moż li wym jest, aby nie wie dział, że roz -
wią zać ja ką kol wiek spo łecz ną or ga ni za cję mo że tyl ko 
i wy łącz nie sąd i to w przy pad ku uzna nia jej za or ga ni za -
cję fa szy stow ską czy ko mu ni stycz ną.

Stwier dza my, że Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
wy bra ni do speł nia nia tej waż nej funk cji nie przez Oby wa -
te li, lecz przez Sejm i Pre zy den ta wy da jąc nie kon sty tu -
cyj ny wy rok w spra wie na szej usta wy po peł ni li nie wy-
ba czal ny błąd, krzyw dząc mi lion pol skich dział kow ców.
Ode bra li ście nam dział kow com na sze na by te pra wa do
dzia łek i do te go na by te w słusz nej wie rze i w za ufa niu do
sta no wio ne go pra wa.

Ten wy rok spra wił, że utra ci li śmy po czu cie, że ży je my
w de mo kra tycz nym Pań stwie pra wa. Nie po tra fi my zro zu -
mieć, dla cze go Związ ko wi unie moż li wio no moż li wość
obro ny swo ich ra cji, a Try bu nał dał ją oso bom ze sto wa -
rzy szeń, któ rzy za nieprze strze ga nie pra wa związ ko we go
i po wszech nie obo wią zu ją ce go zo sta li po zba wie ni dzia -
łek i człon kow stwa Związ ku. Oso by te o dzi wo sta ły się
kon sul tan tem dla Sę dziów Try bu na łu.

Trzy na stu Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za po -
mnia ło, że kon sty tu cyj na ochro na praw naj uboż szych
człon ków pol skie go spo łe czeń stwa po win na być ich obo -
wiąz kiem. Tak się jed nak nie sta ło, a świad czy o tym wy -
da ny wy rok.

Uczest ni cy Kon fe ren cji in for mu ją ad re sa tów na sze go
sta no wi ska, że wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
z 11 lip ca 2012 ro ku przyj mu je my do wia do mo ści, ale się
z nim nie zga dza my, bo wiem wy da no go z na ru sze niem
pra wa i prze ciw ko sze ro kiej rze szy człon ków pol skie go
spo łe czeń stwa. Bio rąc to pod uwa gę uwa ża my, że Kra jo -
wa Ra da PZD – ogól no pol ski re pre zen tant nas dział kow -
ców win na za skar żyć ten aspo łecz ny i wy łącz nie po li -
tycz ny wy rok do Try bu na łu w Stras bur gu.

OZ w Pi le

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

z dnia 10 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 ro ku

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ma rian Osta szew ski

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
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Uczest ni czą cy w Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie przed sta wi cie le pod -
kar pac kich dział kow ców są zbul wer so wa ni wy ro kiem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku 
w spra wie zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta wy z 8 lip ca
2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Try bu nał
Kon sty tu cyj ny wy dał wy rok na Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców i ro dzin ne ogro dy dział ko we orze ka jąc, że 24 ar -
ty ku ły tej do brze funk cjo nu ją cej usta wy są nie zgod ne 
z Kon sty tu cją RP.

Bez po śred nim skut kiem te go wy ro ku mo że być roz wią -
za nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a co za tym idzie
au to ma tycz ne wy ga śnię cie wszyst kich praw i przy wi le -
jów, ja kie dział kow cy i Zwią zek po sia da ją. Wy ga sną tak -
że wszyst kie pra wa Związ ku do grun tów, a te re ny ro dzin-
nych ogro dów dział ko wych przej mą gmi ny lub Skarb
Pań stwa. W wy ni ku ta kiej sy tu acji dział kow cy bę dą mu -
sie li po now nie ubie gać się o ty tuł praw ny do swo jej dział -
ki. Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ozna cza, że do-
tych cza so we pra wa dział kow ców zo sta ną nie od wra cal nie
utra co ne, a ich przy szłość bę dzie za le ża ła od ewen tu al nej
no wej usta wy, któ rą uchwa li Sejm RP. Orze cze nie Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go mo że spo wo do wać rów nież uchy -
le nie zwol nień po dat ko wych, ja kie po sia da ją dział kow cy

i Zwią zek. Sy gna li zo wa ne przez Zwią zek za gro że nia, 
w szcze gól no ści do ty czą ce rosz czeń do grun tów i li kwi da -
cji ogro dów dział ko wych bez zgo dy Związ ku, sta ną się
fak tem. Utra ta przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców praw
gwa ran to wa nych usta wą o ROD au to ma tycz nie mo że po -
zba wić tych praw ro dzin ne ogro dy dział ko we i wszyst -
kich dział kow ców. Nie spra wie dli we jest to, że wal ka by ła
nie rów na, po nie waż Zwią zek nie do stał moż li wo ści obro -
ny swo ich ra cji przed Try bu na łem, choć w są dzie każ dy
ma pra wo do obro ny. Dział kow cy po trak to wa li wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jak eg ze ku cję swo jej do tych -
cza so wej eg zy sten cji w ogro dach dział ko wych, a nie
obiek tyw ne po trak to wa nie te ma tu. Wy da ny przez Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny wy rok spo wo do wał za nie po ko je nie
wśród dział kow ców co do przy szło ści ich dzia łek, jak
rów nież ca łe go ogrod nic twa dział ko we go.

W wy ni ku po wsta łej sy tu acji nie zbęd ne jest za cho wa nie
jed no ści wszyst kich dział kow ców i Związ ku oraz szu ka -
nie wspar cia i sprzy mie rzeń ców w uchwa la niu no wej
usta wy w Sej mie RP, któ rej za pi sy bę dą ko rzyst ne dla
dział kow ców. Dla te go po trzeb ne jest ak tyw ne dzia ła nie
wszyst kich dział kow ców i or ga nów Związ ku. Nie za prze -
sta nie my wal ki o ogro dy i wszyst kich dział kow ców zrze -
szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Pil skiej.
9. Eu ro po sło wie Wiel ko pol ski.
10. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ Pod kar pac ki

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie

w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.

OZ Po znań

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę gu Po znań skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11.07. 2012 r.

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Po zna niu stwier dza, że
Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy da jąc wy rok w spra wie usta -

wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. po ło żył pięt no na hi sto rii pol -
skie go ogrod nic twa dział ko we go ogra ni cza jąc pra wa
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ogro dów do ist nie nia i za pi sa ne w usta wie pra wa pol skich
dział kow ców. Ude rza jąc w re pre zen tan ta dział kow ców 
– Pol ski Zwią zek Dział kow ców pod za rzu tem mo no po lu
tej or ga ni za cji, ude rzo no we wszyst kich dział kow ców. Ta -
ka oce na sy tu acji przed sta wio na przez Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD bez po śred nio po ogło sze niu wy ro ku
zna la zła po twier dze nie w re ak cjach śro do wisk li czą cych
na uwol nie nie grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy dział -
ko we. Szcze gól nie ja skra wo wi docz ne jest to w re ak cjach
kan ce la rii praw nych re pre zen tu ją cych de we lo pe rów oraz
by łych wła ści cie li, któ rzy nie kry ją za do wo le nia z tre ści
wy ro ku. Po twier dza się, że wy rok Try bu na łu mu si bu dzić
oba wy o przy szłość ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Nie moż na się zgo dzić z twier dze niem więk szo ści po li ty -
ków i me diów, że in ge ren cja do ty czy wy łącz nie li kwi da -
cji mo no po li stycz nej po zy cji Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców, a ogro dy i dział kow cy nie ucier pią wsku tek wy -
ro ku. Ode bra nie praw Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców skut ku je jed no cze śnie ode bra niem tych praw
ro dzin nym ogro dom dział ko wym i dział kow com. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców przez 30 lat swo je go ist nie nia sku -
tecz nie ochra niał pol skie ogro dy przed li kwi da cja mi. Po -
zwo li ło to po mi mo 20 lat zwal cza nia ogro dów za cho wać
w Pol sce mi lion dzia łek. Dzię ki te mu ko rzy sta z nich mi -
lion pol skich ro dzin, któ re w zde cy do wa nej więk szo ści
utoż sa mia ją się z PZD i ak cep tu ją do tych cza so wy mo del
or gani za cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Try bu nał
nie usza no wał ich wo li wy ra żo nej po nad 620 ty sią ca mi

pod pi sów ze bra nych w obro nie usta wy i wy dał wy rok pro -
wa dzą cy do li kwi da cji Związ ku, a tym sa mym osła bia ją -
cy po zy cję ogro dów i dział kow ców.  Wy rok Try bu na łu
po wo du je: utra tę pra wa gwa ran tu ją ce go bez płat ne ko rzy -
sta nie z dział ki, po zba wie nie gwa ran cji uzy ska nia od szko -
do wań za ma ją tek w przy pad ku li kwi da cji ogro du,
pod po rząd ko wa nie ogro dów gmi nom, wpro wa dze nie po -
dat ków za dział kę i al ta nę, oraz czyn szu za dzier ża wę
grun tu, do pusz czal ność przy mu so wej li kwi da cji ogro dów
na ce le ko mer cyj ne, nie pew ność ju tra po wo do wa ną cza -
so wym cha rak te rem ogro dów wy ni ka ją cym z umów
dzier żaw nych i wresz cie roz bi cie ogól no pol skie go ru chu
dział ko we go, co w kon se kwen cji mo że do pro wa dzić do
li kwi da cji Związ ku chro nią ce go od 30 lat dział kow ców 
i ogro dy.

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD stwier dza, że skut ki wy ro -
ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go bo le śnie do tknę ły pol skie
ogrod nic two dział ko we i po sta wi ły licz ne ogro dy w ob li -
czu per spek ty wy ich li kwi da cji. Ko niecz ne za tem sta je się
wzmo że nie dzia łań mo gą cych ogra ni czyć tę nie ko rzyst ną
per spek ty wę. Bę dzie my ocze ki wać, by Sejm RP w na ka -
za nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny ter mi nie uchwa lił
no we pra wo za wie ra ją ce gwa ran cje dla ogro dów i pol -
skich dział kow ców. Od wszyst kich struk tur Związ ku i
dział kow ców ocze ku je my dzia łań wy wie ra ją cych na cisk
na par la men ta rzy stów, by za da nie to zo sta ło w ter mi nie
wy ko na ne.

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

OZ w Słup sku

STANOWISKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Słup sku 

z dnia 23 sierp nia 2012 r.
w spra wie: wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.

Ja ko przed sta wi cie le dział kow ców okrę gu słup skie go
uczest ni czą cy w kon fe ren cji, któ ra jest skut kiem wy ro ku
Try bu na łu zo bli go wa ni je ste śmy do wy ra że nia swo je go
sta no wi ska w spra wie skut ków wy ro ku dla dział kow ców
i ogro dów dział ko wych. Nie kwe stio nu je my upraw nień
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ani nie je ste śmy upraw nie ni
do oce ny stro ny praw nej wy ro ku. Po sia da my jed nak wy -
star cza ją cą wie dzę i do świad cze nie do oce ny sy tu acji
ogro dów po wy ro ku. Na sza oce na wy ni ka z od po wie dzial -
no ści, ja ką po no si my przede wszyst kim z ty tu łu po sia da -
nia za ufa nia spo łecz ne go i au to ry te tu zdo by te go la ta mi
pra cy spo łecz nej na rzecz roz wo ju ogrod nic twa dział ko -
we go. Po wie rzo nych nam funk cji ni gdy nie wy ko rzy sta -

li śmy dla za ła twie nia wła snych in te re sów i prze ciw ko tym
któ rzy nam je po wie rzy li. Dla te go też ma my pra wo czuć
się do tknię ci sfor mu ło wa nia mi uży ty mi w uza sad nie niu
wy ro ku, gdyż jest ono kon ty nu acją pró by po dzie le nia śro -
do wisk dział kow ców na tych do brych, któ rzy tyl ko upra -
wia ją dział ki i tych złych któ rzy ro bią spo łecz nie wie le na
rzecz in nych. Czy ta ka po win na być za pła ta ze stro ny Na -
czel ne go Or ga nu Pań stwa? Nie ma my pod staw aby uwie -
rzyć w to, że okres 18 mie się cy zo sta nie wy ko rzy sta ny do
uchwa le nia pra wa zgod ne go z Kon sty tu cją i do brze słu żą -
ce go ogro dom i dział kow com, a swo ją oce nę opie ra my 
o do świad cze nia zwią za ne z two rze niem pra wa w du żo
waż niej szych dzie dzi nach ży cia. Je ste śmy prze ko na ni, że
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Sę dzio wie Try bu na łu w swo im wy ro ku nie kie ro wa li się
za sa dą za pi sa ną w art. 30 Kon sty tu cji „Przy ro dzo na i nie -

zby wal na god ność czło wie ka sta no wi źró dło wol no ści 
i praw czło wie ka i oby wa te la”.

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Słupsk, 23 sierp nia 2012 r. 

OZ Su dec ki

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju 

w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r. 
o stwier dze niu nie kon sty tu cyj no ści prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych obo wią zu -
ją ca od 2005 r. jest do rob kiem i po kło siem do świad czeń 
z prze szło ści, z po nad 130-let niej tra dy cji ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce i jed no cze śnie gwa ran tem świad -
cze nia so cjal ne go pań stwa na rzecz swo ich oby wa te li. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców na mo cy tej usta wy zo -
stał upraw nio ny do re pre zen to wa nia in te re sów i obro ny
praw dział kow ców oraz zo bo wią za ny do re ali za cji za dań
na rzecz funk cjo no wa nia i wszech stron ne go roz wo ju ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. 

Dla wy ko ny wa nia słu żeb nej ro li wo bec dział kow ców 
i dla za pew nie nia im trwa ło ści ko rzy sta nia z praw zwią za -
nych z ko rzy sta niem z dzia łek, na mo cy wcze śniej sze go
pra wa usta wo daw ca przy znał Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów
zaj mo wa nych przez pra cow ni cze ogro dy dział ko we.
Ogro dy te zo sta ły stwo rzo ne przez dział kow ców ich wła -
sny mi rę ko ma i środ ka mi na te re nach nie chcia nych, zde -
gra do wa nych eko lo gicz nie, na wy sy pi skach śmie ci,
ba gnach i tak że na gru zo wi skach po wo jen nych m.in. 
w War sza wie. 

To wy łącz nie dział kow cy stwo rzy li z tych te re nów oa -
zy dar mo wej zie le ni – fa bry ki tle nu dla wszyst kich miesz -
kań ców miast. Z upły wem lat mia sta się roz bu do wa ły 
i w więk szo ści oto czy ły ogro dy. De we lo pe rzy i in ne gru -
py przed się bior ców w po szu ki wa niu grun tów pod re ali -
za cję in we sty cji ko mer cyj nych za uwa ży ły te re ny ogro dów
dział ko wych i roz po czę ła się wal ka o ich zdo by cie.

W 2012 r. mi ja 31 lat od chwi li po wo ła nia przez dział -
kow ców swo jej or ga ni za cji, któ rej si łą je ste śmy my dział -
kow cy – po nad mi lion człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Z tą si łą od po nad dwu dzie stu lat, tj. od cza -
su prze mian po li tycz nych i go spo dar czych, bę dą cych na -
stęp stwem trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce wal czą
wła dze pu blicz ne. Wal ka ta mia ła i ma tyl ko je den cel, 
a mia no wi cie: stwo rze nie moż li wo ści swo bod ne go dys -
po no wa nia grun ta mi na szych ogro dów przez gmi ny 
i skarb pań stwa w tym przede wszyst kim otwar cie dro gi

do na by wa nia grun tów na róż ne nie pu blicz ne, ko mer cyj -
ne in we sty cje. Ce lu te go przez te la ta wal ki nie uda ło się
osią gnąć, mi mo wie lu prób nie ko rzyst nych zmian usta wy,
gdyż na stra ży nie na ru szal no ści praw na by tych przez
dział kow ców stał za wsze Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i sta no wił sku tecz ną ba rie rę, z któ rą eli ty rzą dzą ce bez -
sku tecz nie się zma ga ły. Dla te go Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców był i jest tak bar dzo zwal cza ny przez rzą dzą cych
w pań stwie.

Pod wpły wem na ci sku grup po li tycz nych po wią za nych
ze świa tem in te re sów wła dza pu blicz na zna la zła wresz cie
spo sób, aby usu nąć tę ba rie rę w „au re oli pra wa”, któ re go
efek tem jest wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 
11 lip ca 2012 r. 

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę gu Su dec kie go Polskiego
Związku Działkowców jed no gło śnie stwier dza ją, że wy -
rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ma wy łącz nie cha rak ter
po li tycz ny. 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny sta nął po nad pra wem, po nie -
waż swo im wy ro kiem zde le ga li zo wał ogól no kra jo wą, sa -
mo rząd ną i nie za leż ną or ga ni za cję z po nad mi lio nem
człon ków. Or ga ni za cja ta do pó ki by ist nia ła, za wsze sta -
no wi ła by sil ny ruch spo łecz ny i prze ciw wa gę dla wpły -
wów ka pi ta li stycz nych śro do wisk go spo dar czych. 

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go roz bił jed ność pol -
skich dział kow ców w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
i tym sa mym ode brał dział kow com pra wo do re ali zo wa -
nia się ja ko spo łe czeń stwo oby wa tel skie. 

Wy rok w swych skut kach jest wy mie rzo ny prze ciw ko
dział kow com, po nie waż oni sa mi bez swo jej or ga ni za cji
nie bę dą mo gli sku tecz nie bro nić się przed ogra ni cza niem
na by tych praw zwią za nych z użyt ko wa niem dzia łek. 

Wy rok zniósł praw ne prze szko dy i otwo rzył dro gę do
swo bod ne go dys po no wa nia grun ta mi ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych przez gmi ny skut kiem cze go dział kow -
cy mo gą być usu wa ni z ogro dów bez od szko do wań za ich
wła sny ma ją tek.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go krzyw dzi dział kow -
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ców, po nad mi lio no wą część nie za moż ne go spo łe czeń -
stwa, gdyż zno si wszyst kie do tych cza so we zwol nie nia 
z po dat ków i opłat, któ re gwa ran to wa ła im usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, a wska zy wa ne przez
Try bu nał no we roz wią za nia praw ne bę dą eko no micz nie
do tkli we dla dział kow ców. 

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po zba wił dział kow -
ców ich wła sne go ma jąt ku na dział kach i ma jąt ku wspól -
ne go w ogro dach po nie waż uwłasz czył na tym ma jąt ku
gmi ny. Dla cze go do te go do szło, py ta ją dział kow cy? Jed -

nak na to py ta nie Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie dał od po -
wie dzi w uza sad nie niu swe go wy ro ku.

W oce nie uczest ni ków Kon fe ren cji Przed zjaz do wej
Okrę gu Su dec kie go PZD Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy ro -
kiem z dnia 11 lip ca 2012 r. zła mał Kon sty tu cję, po nie -
waż roz wią zał or ga ni za cję dział kow ców. Kon sty tu cja
po zwa la prze cież oby wa te lom na sa mo-or ga nizo wa nie się,
a każ dej or ga ni za cji po za rzą do wej na nie za leż ność od
władz pu blicz nych i tym sa mym na wzmoc nie nie swo jej
po zy cji wo bec Pań stwa. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Zbi gniew Ro dak

Szczaw no Zdrój, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Szcze ci nie

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku

Po zy cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców w ni czym nie
za gra ża ła Pań stwu. Prze szka dza ła i tę prze szko dę Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny wbrew pra wu usu nął.

Za skar że nie usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go by ło dla dział -
kow ców ogrom nym za sko cze niem. Nie by ło ono spo wo-
do wa ne nie wła ści wym jej funk cjo no wa niem w prak ty ce.
Sąd Naj wyż szy nie wy po wia dał się do tych czas w kwe stii
usta wy o ROD.

Usta wa o ROD by ła i jest do brym do ku men tem praw -
nym. Za wie ra ła ona w so bie naj lep sze zdo by cze ru chu
dział ko we go i do bre za pi sy po przed nio obo wią zu ją cych
ak tów praw nych, do ty czą cych funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych. Zo sta ła za ak cep to wa na, do brze oce nia na
przez śro do wi sko dział kow ców i do brze je mu słu ży ła.

Jesz cze więk szym jed nak za sko cze niem oka zał się wy -
rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry z usta wy o ROD
po zo sta wił si to, a wła ści wie je go ob ra mo wa nie, kwe stio -
nu jąc zgod ność z Kon sty tu cją 24 z 50 ar ty ku łów.

By ła to roz pra wa wła ści wie z PZD, któ rej to or ga ni za -
cji po za rzą do wej w Pań stwie pra wa oraz w imie niu pra wa
i spra wie dli wo ści for mal nie prze trą co no krę go słup i stwo -
rzo no stan praw ny nie mal że ze ro wy. Po dob nych przy kła -
dów trud no zna leźć w hi sto rii ju rys dyk cji. Nie upo waż -
nia ła do ta kie go wer dyk tu ani opi nia Mar szał ka Sej mu RP,
ani opi nia Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go a tak że sta no wi sko
przed sta wi cie li Sej mu i Związ ku Miast Pol skich. Try bu nał

roz strzy gnął jed nak ina czej, idąc w swo im orze cze niu da -
lej niż sam wnio sko daw ca.

Stan nie pew no ści, co da lej z ogro da mi i roz ża le nie
dział kow ców jest ogrom ne.

Wer dykt Try bu na łu nie był jed no gło śny, za tem by ły
kwe stie, któ re nie zo sta ły jed no znacz nie udo ku men to wa -
ne i udo wod nio ne.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie wziął w swo jej oce nie sta -
nu fak tycz ne go - co sta nie się z ogro da mi o nie ure gu lo -
wa nym sta nie praw nym, któ re do tych czas bro ni ła je dy nie
usta wa o ROD. Ta kich ogro dów tyl ko w sa mym Szcze ci -
nie na ogól ną ilość 87 jest aż 51. Co sta nie się z ni mi dzi -
siaj?

Wy rok Try bu na łu roz pra wił się bez względ nie z PZD.
Do ko na no ak tu dru zgo cą ce go, ca ły do ro bek 70 lat po wo -
jen ne go ogrod nic twa dział ko we go, osa dzo ne go ko rze nia -
mi w tra dy cji i do rob ku przed wo jen nych to wa rzystw
ogro dów dział ko wych.

Wszyst kie cy wi li zo wa ne kra je ma ją sil ną re pre zen ta cję
związ ku dział kow ców. W Pol sce we dług stwier dze nia sę -
dzie go spra woz daw cy ta ka or ga ni za cja nie mo że mieć
miej sca.

Try bu nał nie brał pod uwa gę do bra, ja kim by ła usta wa,
cze mu ona słu ży ła. Oparł się je dy nie na li te rze pra wa, da -
jąc wy raz te mu, że usta le nia Sej mu mo gą być jed nym ak -
tem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oba lo ne. Si ła wła dzy
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go sta ła się zgnia tar ką PZD.
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Uspo ka ja ją ce wy po wie dzi, że dział kow cy nic nie stra cą,
a stra ci Polski Związek Działkowców jest dość dziw ną
kon struk cją my ślo wą.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy ko nał za da nie z nad wyż ką, 
a tłem te go wy ro ku jest pod ło że po li tycz ne, prze wi ja ją ce
się nie ustan nie od po nad dwóch lat, któ re zmie rza ło nie -
uchron nie do zmia ny usta wy o ROD.

Ca ła ścież ka do cho dze nia do wy ro ku jest kla sycz nym

przy kła dem, że nie li czy się wo la Sej mu w wol nym Kra -
ju, któ ra mo że być pod da na ne ga cji. Czy tak mu sia ło być?
Czy nie moż na by ło do ko nać ko rekt oraz roz sze rzyć
upraw nie nia na in ne or ga ni za cje, nie ruj nu jąc ca łe go
ustro ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Wy rok, któ ry za padł da je dział kow com du żo do my śle -
nia w przed mio cie isto ty głów ne go ce lu, do ja kie go zmie -
rza no i ja ki zo stał osią gnię ty.

OZ Ślą ski

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej – Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD 

po orze cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Z głę bo kim ża lem i nie do wie rza niem przy ję li śmy do
wia do mo ści to co sta ło się w Try bu na le Kon sty tu cyj nym
11-go lip ca b.r. Wpraw dzie wy ro ki są do we oraz orze cze -
nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie po win ny z za sa dy
pod le gać oce nie, jed nak nie mo że my po mi nąć mil cze niem
fak tu, że dla więk szo ści dział kow ców to orze cze nie jest
nie zro zu mia łe. Tym nie mniej – jest obo wią zu ją ce i sta wia
przed na szym Związ kiem no we, bar dzo od po wie dzial ne
za da nia. Ruch ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol -
skich, a w na szym okrę gu w szcze gól no ści, to po nad 100
lat tra dy cji, wy tę żo nej pra cy, wie lu suk ce sów, cza sa mi po -
ra żek, ale za wsze go to wo ści do po dej mo wa nia no wych
wy zwań i po ko ny wa nia prze ciw no ści. Przy wo łu je my hi -
sto rię po to, aby uzmy sło wić za rów no na szym prze ciw ni -
kom jak i so bie je den nie pod wa żal ny fakt – ogro dy trwa ją!
Trwa ją i bę dą trwa ły, po nie waż speł nia ją jed ną z pod sta -
wo wych po trzeb czło wie ka – moż li wość bez po śred nie go
kon tak tu z na tu rą. Za wsze też, na wet w naj trud niej szych
chwi lach po ja wia li się lu dzie go to wi po świę cić swo ją wie -
dzę i czas dla ogro dów. Ostat nie kil ka dzie siąt lat to okres
har mo nij ne go i wszech stron ne go roz wo ju ogro dów i na -
wet naj więk si prze ciw ni cy na sze go ru chu przy zna ją, że
sta ło się tak dzię ki te mu, że ogro dy funk cjo no wa ły 
w struk tu rach Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Or ga ni -
za cja ta spraw dzi ła się w dzia ła niu i dla te go na nią skie ro -
wa ny zo stał bez względ ny atak nie przy chyl nych nam

me diów. Nie mo że my pod dać się tej pre sji, do brze wie -
my, że na szym opo nen tom cho dzi o roz bi cie Związ ku 
i zła ma nie jed no ści wśród dział kow ców. Oka zja ku te mu
jest wy jąt ko wa – sta re pra wo prze sta je dzia łać, a no we go
jesz cze nie ma. Jest to przy sło wio wa „wo da na młyn” dla
na szych prze ciw ni ków oraz tych, któ rzy w wy two rzo nej
sy tu acji wi dzą szan sę na sze rze nie dez orien ta cji i sia nie
za mę tu w ogro dach, rze ko mo dla do bra dział kow ców.
Mo że my, a na wet mu si my te mu prze ciw dzia łać, mu si my
rze tel nie in for mo wać dział kow ców o tym co im gro zi.
Mu si my bez względ nie za cho wać spo kój i roz są dek w
ocze ki wa niu na pro jekt no wej usta wy oraz ak tyw nie włą -
czyć się w pro ces two rze nia pro jek tu oby wa tel skie go, za -
in spi ro wa ny przez Kra jo wą Ra dę na sze go Związ ku. Ale
za sad ni czym ele men tem na szych dzia łań w naj bliż szym
cza sie po win no być za cho wa nie jed no ści. To jest pod sta -
wo wy wa ru nek dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów. Pa -
mię taj my, że wszyst kie dzia ła nia śro do wisk nam nie-
przy chyl nych spro wa dza ły się do jed ne go – do roz bi cia
jed no ści na sze go śro do wi ska, któ rej gwa ran tem był Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. To od nas za le ży przy szłość ogro -
dów i na sze go ru chu! Pa mię taj my! Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców ist nie je – chroń my je go do ko na nia i nie
po zwól my so bie wmó wić, że ogro dy dział ko we to prze ży -
tek i re likt mi nio nej epo ki.

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 
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Od chwi li pierw sze go z wnie sio nych wnio sków by łe go
już Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go RP z lu te go 2010 r. w za kre sie za skar że -
nia wy bra nych ar ty ku łów Usta wy o ROD z 8 lip ca 
2005 r. roz po czął się naj bar dziej dra ma tycz ny z okre sów
funk cjo no wa nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na -
szym kra ju.

Po nad 110-let nia idea ogro dów dział ko wych sta nę ła 
w ob li czu nie pew no ści i za gro że nia jej ist nie nia.

Ma so wa re ak cja ze stro ny wszyst kich struk tur Związ ku
przy nio sła sku tek w po sta ci dru gie go wnio sku, któ ry do
gru py za kwe stio no wa nych prze pi sów Usta wy o ROD do -
łą czył ko lej ne.

Za kwe stio no wa nie w su mie 13 ar ty ku łów i kon klu zja 
o nie kon sty tu cyj no ści ca łej Usta wy wy wo ła ły re al ną 
i w peł ni uza sad nio ną oba wę o bli sko 5 ty się cy ogro dów
dział ko wych w Pol sce i licz bę bli sko mi lio na użyt kow ni -
ków dzia łek i człon ków ich ro dzin.

Po twier dze niem słusz no ści obaw oka zał się wy da ny 
w dniu 11 lip ca bie żą ce go ro ku wy rok Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, w któ rym sę dzio wie za nie zgod ne 

z Kon sty tu cją uzna li aż 24 ar ty ku ły Usta wy. Ska la wy -
da ne go orze cze nia prze kro czy ła w spo sób zna czą cy za -
rów no sta no wi sko Sej mu RP, Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich, a na wet Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, któ rzy pod -
nie śli co praw da za rzut nie zgod no ści z Usta wą Za sad ni czą
– wy bra nych, czte rech ar ty ku łów – nie mniej ża den z po -
wyż szy or ga nów w swo jej ar gu men ta cji nie zbli żył się na -
wet do za kre su za kwe stio no wa nych za pi sów wy ro kiem
Try bu na łu.

To, co zdu mie wa nas naj bar dziej, to wi docz na pró ba li -
kwi da cji sa mej or ga ni za cji, ja ką jest PZD. Mi mo bra ku
kom pe ten cji w tym że za kre sie, Try bu nał wy dał orze cze -
nie, w któ rym pró bu je roz wią zać przed mio to wą or ga ni za -
cję po po nad 30 la tach jej ist nie nia. Pod ar gu men tem
bez względ ne go prze strze ga nia za pi sów Kon sty tu cji 
i wzmoc nie nia za sa dy de mo kra tycz ne go pań stwa praw -
ne go, wy da no orze cze nie, któ re na iro nię sa mo owe stan -
dar dy kon sty tu cyj ne na ru sza – za kwe stio no wa no m.in.

pra wa ma jąt ko we Związ ku wbrew art. 64 Kon sty tu cji. 
Naj istot niej szym jed nak że fak tem jest ten, iż wy da ne

orze cze nie po przez ska lę uzna nych za nie kon sty tu cyj ne
ar ty ku łów, sta wia pod bar dzo du żym zna kiem za py ta nia
przy szłość i funk cjo no wa nie wszyst kich ogro dów w Pol -
sce. Roz bi to cał ko wi cie struk tu rę ogrod nic twa dział ko we -
go, po zo sta wia jąc ogro dy w nie pew nym sta nie fak tycz-
nym i praw nym. Okres 18 mie się cy da ny Usta wo daw cy
na wpro wa dze nie no wych re gu la cji jest de fac to uwol nie -
niem te re nów ogro dów i umoż li wie niem ich per spek ty -
wicz nej li kwi da cji. Z chwi lą wej ścia orze cze nia w ży cie
zli kwi do wa na zo sta nie zgo da PZD na li kwi da cję ROD na
ce le ko mer cyj ne. 

Umoż li wio no zwrot grun tu czę ści ogro dów na rzecz by -
łych wła ści cie li te re nów lub ich obec nych spad ko bier ców
oraz otwar to furt kę do wpro wa dze nia wszel kich po dat -
ków i opłat z ty tu łu użyt ko wa nej dział ki i te re nów wspól -
nych ogro dów.

Nie jest z pew no ścią przy pad kiem, iż po wy da nym wy -
ro ku, po ja wi ła się więk sza licz ba ar ty ku łów i ma te ria łów
me dial nych pod no szą cych te mat uwol nie nia grun tów
ogro dów na ce le bu dow la ne i in we sty cyj ne.

Z pew no ścią przy krym jest tak że fakt, że je dy nie dwóch
sę dziów Try bu na łu rze tel nie i do głęb nie za po zna ło się 
z ma te rią bę dą cą przed mio tem za skar że nia, w tym przede
wszyst kim z za sa da mi funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział -
ko we go w na szym kra ju.

Jak po ka za ły re alia, cał ko wi cie po mi nię te zo sta ło kil ka
ty się cy pi sem nych wy stą pień kie ro wa nych do Try bu na łu
ze stro ny wszyst kich struk tur PZD. Być mo że choć po -
bież na lek tu ra tych że li stów, ape li i sta no wisk po zwo li ła -
by po zo sta łe mu skła do wi orze ka ją ce mu na wy da nie
roz strzy gnię cia o cał kiem in nym ka ta lo gu wy ru go wa nych
za pi sów usta wo wych.

Po zo sta je nam, jak i mi lio no wi pol skich dział kow ców
po zo stać w na dziei, że Sejm RP w  ter mi nie, zdo ła uchwa -
lić usta wę za bez pie cza ją cą do tych cza so we pra wa dział -
kow ców i zo sta nie tym sa mym za cho wa ny do ro bek kil ku
po ko leń użyt kow ni ków dzia łek – pol skich oby wa te li.

OZ Świę to krzy ski

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Okrę gu Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Kiel cach
z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku

w spra wie wy da ne go w dniu 11 lip ca 2012 r. wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP 
w od nie sie niu do obo wią zu ją cej Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

z 8 lip ca 2005 r.

Se kre tarz Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Kry sty na Za tor ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski
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Okrę go wa Kon fe ren cja Przed zjaz do wa w Ol szy nie po
za po zna niu się z tre ścią wy ro ku i je go uza sad nie niem
uzna je go za bar dzo nie ko rzyst ny i krzyw dzą cy dla śro -
do wi ska dział kow ców w Pol sce oraz przede wszyst kim
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych bar dzo do -
brze chro ni ła pra wa dział kow ców, dla te go nie zro zu mia -
łym jest, że w wie lu wy ja śnie niach i uza sad nie niach mó wi
się, że po je dyn czy dział kow cy nie zo sta ną skrzyw dze ni.
Treść wy ro ku mó wi jed nak co in ne go. Stra ci my ulgi po -
dat ko we, stra ci my pra wo do grun tu na któ rym te raz le żą
ogro dy. Na no wo trze ba bę dzie do cho dzić swo ich praw 
i ubie gać się o przy dział. Nie ma na to miast pew no ści, że
wszyst kie gmi ny prze zna czą na sze te re ny na dzia łal ność
ogrod ni czą. Wy rok Try bu na łu jed no znacz nie nie sie za so -
bą za gro że nie li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, któ ry ja ko or ga ni za cja zrze sza ją ca dział kow ców stał
na stra ży prze strze ga nia i ochro ny na szych praw.

Wy rok Try bu na łu za miast ucie szyć dział kow ców tyl ko
ich zmar twił i za siał nie po kój w na sze sze re gi. Nikt nie da -
je nam gwa ran cji, że wszyst kie te re ny na któ rych dzi siaj

funk cjo nu ją ogro dy po upra wo moc nie niu się wy ro ku za 
18 mie się cy da lej bę dą ist nieć. Nie bie rze się tu pod uwa gę,
że dział ka by ła miej scem od po czyn ku i ca łym ży ciem wie -
lu lu dzi, któ rzy po zba wie ni swo je go ma jąt ku nie za wal czą
o nie go. Sam po je dyn czy dział ko wiec nie mo że wie le, ale
zwar ta gru pa już tak. I tak do tej po ry by ło. Dział kow cy wy -
bie ra li ze swo je go gro na ogra ny sta tu to we, któ re za ła twia -
ły za nich wszyst kie spra wy or ga ni za cyj ne. 

Usta wa da wa ła wie le ulg i zwol nień przede wszyst kim
z po dat ków. Dla cze go za bie ra się bied niej szej gru pie spo -
łecz nej moż li wość pod bu do wa nia swo je go bu dże tu. Nie
wszyst kich bę dzie stać na opła ce nie po dat ków i jed no cze -
śnie uła twia się li kwi da cję ogro dów bez pra wa do od szko -
do wa nia. Wy rok jest ra czej wy ra zem po li ty ki skie ro wa nej
na bo ga te in sty tu cje z ka pi te lem. Brak tu na to miast spoj -
rze nia na po trze by czło wie ka.

Przyj mu je my wy rok Try bu na łu, ale nie zga dza my się 
z je go tre ścią, któ ra nie jest do bra dla dział kow ców. Za po -
wia da my, że nie po zwo li my zo sta wić nas bez ochro ny
praw nej i bę dzie my czyn nie uczest ni czyć w pro ce sach
zwią za nych z two rze niem no wych re gu la cji praw nych. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Hen ryk Ozię błow ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Mał go rza ta Re li dzyń ska

Pod pi sy po zo sta łych człon ków Ko mi sji:
1. Eu ge niusz Kwa pisz

2. Jó zef Gąszcz
3. Zo fia Ję dras

OZ War miń sko -Ma zur ski

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Olsz ty nie

od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r.
w spra wie: wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP z dnia 11 lip ca 2012 r. uchy la ją ce go, 
ja ko nie zgod ne z Kon sty tu cją RP 24 ar ty ku ły usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

z dnia 8 lip ca 2005 r.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ Sta ni sław Ga jew ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Da nu ta Ró żań ska

OZ we Wro cła wiu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu

z dnia 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie Wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu, w któ rej uczest ni czą przed sta wi cie le

wszyst kich ogro dów dział ko wych okrę gu wro cław skie go
stwier dza, że Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia
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11 lip ca 2012 r. był wiel kim za sko cze niem i wzbu dził
zdzi wie nie bli sko 60 ty sięcz nej rze szy użyt kow ni ków
dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych okrę gu wro -
cław skie go. Dział kow cy jak i człon ko wie spo łecz nych or -
ga nów Pol skie go Związ ku Dział kow ców spo dzie wa li się
bo wiem nie wiel kiej in ge ren cji Try bu na łu w usta wę, tym
bar dziej, że za rów no Sejm RP, jak i Pro ku ra tor Ge ne ral ny
pod trzy ma li swo je sta no wi ska w za kre sie nie kon sty tu cyj -
no ści tyl ko 4 prze pi sów usta wy, a przed sta wi ciel wnio sko -
daw cy – I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go znacz nie ogra ni czył
zło żo ny wcze śniej wnio sek. Wbrew ocze ki wa niom Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny do ko nał jed nak oce ny ca łej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych stwier dza jąc nie -
zgod ność z Kon sty tu cją aż 24 prze pi sów usta wy, go dząc
tym sa mym w pod sta wo we pra wa dział kow ców, ogro dów
i Związ ku. Uchy la jąc zde cy do wa ną więk szość prze pi sów
usta wy, Try bu nał nie do ko nał w spo sób wła ści wy ana li zy
jej tre ści, a zwłasz cza nie zwró cił uwa gi na ideę za war tą 
w usta wie, któ ra bar dzo do brze słu ży ła do tąd nie tyl ko
spo łecz no ści dział ko wej, ale tak że ca łe mu spo łe czeń stwu
i gmi nom.

Try bu nał nie wziął rów nież pod uwa gę po trzeb spo łecz -
nych i za gwa ran to wa nia ist nie nia ogro dów w mia stach
oraz praw spraw dzo nej i wiel ce za słu żo nej dla ogro dów
sa mo rząd nej, nie za leż nej i po za rzą do wej or ga ni za cji spo -
łecz nej – Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy cho dząc z błęd ne go za ło że nia
o ko niecz no ści li kwi da cji tzw. „mo no po li stycz nej” po zy cji
Związ ku nie uwzględ nił moż li wo ści or ga ni zo wa nia i pro -
wa dze nia ogro dów dział ko wych tak że przez in ne pod mio -
ty. W rze czy wi sto ści Try bu nał wy da jąc wy rok wy stą pił
prze ciw ko sil ne mu, dzię ki prze pi som usta wy Związ ko wi,
sil ne mu dzię ki jed no ści or ga ni za cyj nej, re ali zu ją ce mu z po -
wo dze niem za war te w usta wie ce le i za da nia. Ce lem wy ro -
ku by ło za tem roz bi cie i po dzie le nie pol skie go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go a tym sa mym osła bie nie je go
sku tecz no ści w wal ce o za cho wa nie ogro dów.

Kon fe ren cja Okrę go wa stwier dza, że uchy la jąc prze pi -
sy usta wy do ty czą ce li kwi da cji ogro dów Try bu nał stwo -
rzył sze ro kie moż li wo ści prze zna cza nia i sprze da ży
te re nów ogro dów na ce le ko mer cyj ne i de we lo per skie. 
Z kra jo bra zu miast w krót kim cza sie mo gą znik nąć 
w związ ku z tym licz ne te re ny ogro dów dział ko wych.

Wy rok Try bu na łu go dzi za tem w pra wo ogro dów do ist -
nie nia, w pra wo do ich roz wo ju oraz w pra wo dział kow -

ca do użyt ko wa nia dział ki. Uchy la jąc prze pi sy do ty czą ce
zwol nień od po dat ków i opłat ad mi ni stra cyj nych, Try bu -
nał stwo rzył moż li wość opo dat ko wa nia te re nów ogro dów
i po no sze nia cię ża rów po dat ko wych przez dział kow ców.
Uchy la jąc prze pi sy do ty czą ce wła sno ści Związ ku urzą -
dzeń i obiek tów ogro do wych stwo rzył moż li wość 
ich prze ję cia przez gmi ny lub Skarb Pań stwa co jest jaw -
nym po gwał ce niem chro nio ne go kon sty tu cyj nie pra wa
wła sno ści.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu stwier dza, że Wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go od po wia da ten den cjom nie któ rych par tii
po li tycz nych i grup biz ne so wych, któ re od wie lu łat wy -
po wia da ły się prze ciw ko ist nie niu ogro dów, szcze gól nie 
w du żych mia stach, lan su jąc fał szy wą te zę tzw. „blo ko -
wa nia” roz wo ju miast po mi mo nie ustan ne go wpro wa dza -
nia licz nych usta wo wych ogra ni czeń praw dział kow ców 
i Związ ku.

Kon fe ren cja Okrę go wa po dzie la po glą dy wy ra żo ne 
w zda niach od ręb nych Sę dziów Try bu na łu Pa na Mar ka
Ko tli now skie go i Prof. An drze ja Wró bla, któ rzy za rzu ca -
jąc wy ro ko wi brak kon sty tu cyj nych pod staw do roz wią za -
nia spo łecz nej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców zwra ca ją uwa gę na idee za war te w usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych i re ali zo wa ne przez
Zwią zek obiek tyw nie uza sad nio ne ce le spo łecz ne.

Wy ra żo ne w zda niach od ręb nych po glą dy są zbież ne 
z ce la mi Związ ku, w szcze gól no ści, je że li cho dzi o ochro -
nę naj bied niej szych grup spo łecz nych w Pol sce i o re ali -
za cję za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju kra ju.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu przyj mu jąc wy rok Try bu na łu tyl ko do
wia do mo ści stwier dza, że jest on szko dli wy rów nież dla -
te go, że pro wa dzi do dal sze go ubo że nia spo łe czeń stwa
pol skie go, o czym za po mnie li Sę dzio wie Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go.

Po mi mo wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go – Kon fe -
ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu wzy wa wszyst kie za rzą dy i ko mi sje sta tu to we
ogro dów dział ko wych do dal sze go su mien ne go wy peł nia -
nia swo ich obo wiąz ków oraz udzie la wszel kie go po par -
cia Kra jo wej Ra dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców dla
dzia łań ma ją cych na ce lu ła go dze nie skut ków wy ro ku 
i od wró ce nie nie ko rzyst nych ten den cji wy ni ka ją cych 
z wy ro ku Try bu na łu.

/-/ inż. Zbi gniew Kna pek

/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk
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Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD, przed sta wi -
cie le ro dzin nych ogro dów dział ko wych okrę gu zie lo no -
gór skie go, w dra ma tycz ny spo sób po strze ga ją orze cze nie
Try bu na tu Kon sty tu cyj ne go w spra wie Usta wy o ROD 
z dnia 8 lip ca 2005 r.

Orze cze nie, ja kie za pa dło w Wy so kim Try bu na le, w pe -
wien spo sób za mknę ło okres trwa ją cej od wie lu lat awan -
tu ry wo kół ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, zo sta ło jed nak przez dział kow ców po -
wszech nie przy ję te, ja ko przy łą cze nie się do po li tycz ne go
za mó wie nia na za prze pasz cze nie do rob ku ogrod nic twa w
Pol sce i roz bi cie or ga ni za cji uży tecz no ści pu blicz nej, ja -
ką je ste śmy.

Cho ciaż za da niem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ła
obro na pra wa po przez spraw dze nie zgod no ści usta wy 
o ROD z Kon sty tu cją RP, to wy da ne przez Sę dziów orze -
cze nie wca le te go pra wa nie na pra wi ło, prze ciw nie – od -
bie ra my je jed no znacz nie ja ko świa do me zre ali zo wa nie
ce lu, ja kim by ło znisz cze nie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

Pod czas ob rad TK i w przed sta wio nym wy ro ku oka za -
ło się, że ob ra zą dla pol skiej kon sty tu cji jest fakt, iż lu dzie
mniej bo ga ci mo gą upra wiać skra wek zie mi za ce nę nie -
kie dy (tyl ko w wiel kich mia stach) niż szą niż ryn ko wa.
Obe lgą oka zał się fakt, iż dział kow cy ma ją swo ją or ga ni -
za cję, cho ciaż oby wa tel ma pra wo zrze sza nia się nie pod
dyk tan do wła dzy.

De cy zja Sę dziów TK, uzna ją ca 24 ar ty ku ły usta wy za
nie zgod ne z Kon sty tu cją RP, już spo wo do wa ła ogrom ne
szko dy, po nie waż:

• po pierw sze – wy wo ła ła at mos fe rę fru stra cji i spra wi -
ła, że dział kow cy ży ją dziś, jesz cze bar dziej niż do tych -
czas, w ogrom nej nie pew no ści co do przy szło ści ogro dów
i wła snych dzia łek;

• po dru gie – ode bra ła człon kom PZD pra wo do po sia -
da nia wła snej, sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji, do
któ rej, jak wszy scy w de mo kra tycz nym pań stwie, ta kie
pra wo ma my;

• po trze cie – pod wa żo ne zo sta ło za ufa nie do pań stwa,
w któ rym z kil ku let nim opóź nie niem moż na kwe stio no -
wać de cy zje po dej mo wa ne przez naj wyż szy or gan usta -
wo daw czy, a oby wa te li, któ rzy w spo sób oczy wi sty uzna li
i za ak cep to wa li da ne im usta wą pra wa, moż na na ra żać na
ich utra tę, cho ciaż są pra wa mi na by ty mi;

• po czwar te – za chwia na zo sta ła na sza wia ra w pra wo -
rząd ne, spra wie dli we pań stwo i w je go or ga ny.

Wo bec ta kie go orze cze nia nie spo sób przejść obo jęt nie.
Wy rok TK jest nie pod wa żal ny, trud no jed nak po go dzić
się z tym, że jed nym, kon tro wer syj nym wy ro kiem zlek ce -
wa żo no ogrom ną gru pę oby wa te li, a ca łe mu spo łe czeń -
stwu po ka za no, gdzie jest miej sce sza re go czło wie ka.

Trud no też za ak cep to wać i uwie rzyć w za pew nie nie Sę -
dziów, że TK orze ka w imię do bra dział kow ców, kie dy
jed no cze śnie te do bra od bie ra. Nie wzbu dził prze cież ni -
czy je go za że no wa nia fakt, że naj pierw nam dział kow com
wła dza upraw nie nia po twier dzi ła, a po tem je na wszel kie
moż li we po kręt ne spo so by za ne go wa ła. Trze ba tu użyć
sło wa „po twier dzi ła”, bo hi sto ria ogro dów dział ko wych,
za czy na ją ca się XIX wie ku, to nie hi sto ria tej czy też po -
przed niej wła dzy, lecz efekt dzia ła nia lu dzi mą drych, spo -
łecz nie spo le gli wych.

W orze cze niu TK z 11 lip ca 2012 r. spo łecz ne go spoj -
rze nia za bra kło, na co zwró ci li uwa gę rów nież Sę dzio wie
zgła sza ją cy zda nie od ręb ne.

Tak więc TK swo ją po win ność zre ali zo wał – zgod nie 
z za mie rze niem. W przed sta wio nym orze cze niu za po -
mnia no tyl ko o czło wie ku i je go god no ści. Ale te war to -
ści być mo że już się nie miesz czą w Kon sty tu cji RP?

OZ w Zie lo nej Gó rze

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Zie lo nej Gó rze 

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Jan Gwóźdź

Zie lo na Gó ra, 22 sierp nia 2012 r. 

Ni niej sze sta no wi sko kie ru je my do:
– Pre zy den ta RP,
– Mar szał ków Sej mu i Se na tu,
– Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
– Prze wod ni czą cych wszyst kich klu bów par la men tar nych, 
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Par la men ta rzy stów Zie mi lu bu skiej,
– Pre ze sa PZD.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jo an na Mi ko łaj czyk
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W dniu 11 lip ca 2012 r. za padł wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go w spra wie za skar że nia przez Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Wy rok, któ re go
skut ków pol scy dział kow cy, użyt kow ni cy dzia łek w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych oba wia li się, lecz nie
spo dzie wa li śmy się aż tak nie obiek tyw nych i jed no cze -
śnie ne ga tyw nych dla ca łe go ru chu ogro dów dział ko wych
w Pol sce po sta no wień człon ków Try bu na łu. Orze cze nie
Try bu na łu, co da ło się za uwa żyć, spo wo do wa ło w pierw -
szych dniach zdez o rien to wa nie czę ści dział kow ców.

Ma jąc świa do mość i prze ko na nie, że usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych jest do ku men tem bez względ -
nie po trzeb nym dla za pew nie nia dal sze go ist nie nia
ogro dów dział ko wych w na szym kra ju, da ją ce go usta wo -
we pra wa użyt kow ni kom dzia łek w tych ogro dach, pod -
sta wy praw ne funk cjo no wa nia oraz gwa ran cje ochro ny
praw sa mym ogro dom dział ko wym, stwier dza my ko -
niecz ność pod ję cia ini cja ty wy ca łe go śro do wi ska ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych sku pio nych wo kół Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, dla przy go to wa nia oby wa tel skie -
go pro jek tu no wej usta wy o ogro dach dział ko wych.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny orzekł, że do tych czas funk cjo -
nu ją ca usta wa (nie któ re jej za pi sy) o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku jest nie kon sty tu cyj -
na. Dla te go, dla za bez pie cze nia na szej wspól nej przy szło -
ści, dla ura to wa nia by tu ogro dów dział ko wych w Pol sce,
mu si my dzi siaj za dbać sa mi o stwo rze nie pro jek tu usta -
wy w spo sób uwzględ nia ją cy wy rok Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, nie da ją cy po wo dów do po now ne go kwe stio-
no wa nia kon sty tu cyj no ści je go za pi sów. 

W okre sie bez po śred nio po ogło sze niu wy ro ku przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny, z róż nych gre miów po li tycz nych
pa da ją obiet ni ce kie ro wa ne do dział kow ców w spra wie
obro ny ich in te re sów, w tym rów nież w spra wie przy go -

to wa nia pro jek tów no wej usta wy o ogro dach dział ko -
wych. Zda je my so bie spra wę, że głów nym ce lem ta kich
wy stą pień jest zbi cie ka pi ta łu po li tycz ne go ich au to rów.
Na ucze ni do świad cze nia mi po nad dwu dzie stu lat wal ki 
w obro nie praw dział kow ców, zda je my so bie spra wę, na
ko go mo że my li czyć i ko mu za ufać. Jed nak w naj waż niej -
szej spra wie dla pol skich ogro dów dział ko wych, w spra -
wie ak tu praw ne go za pew nia ją ce go za cho wa nie ist nie nia
ogro dów i za cho wa nia praw użyt kow ni kom dzia łek w
tych ogro dach, mu si my wy pra co wać wła sny pro jekt oby -
wa tel ski, bo tyl ko ta ki mo że mieć szan sę prze bi cia się po -
nad pro po zy cje po szcze gól nych opcji po li tycz nych. 

Tyl ko pro jekt przy go to wa ny przez zjed no czo ne śro do -
wi sko dział kow ców, zna ją ce spe cy fi kę ogro dów dział ko -
wych, dys po nu ją ce wie dzą i do świad cze niem swo ich
dzia ła czy i zwy kłych człon ków Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, jest w sta nie za pro po no wać usta wę o ogro dach
dział ko wych uwzględ nia ją cą na sze ocze ki wa nia do ty czą -
ce za cho wa nia za pi sów do tych cza so wej usta wy przede
wszyst kim w spra wach Or ga ni za cyj no -praw nych i grun -
to wych ogro dów, praw ma jąt ko wych dział kow ców, 
w kwe stiach człon kow skich i zrze sza nia się użyt kow ni -
ków dzia łek, gwa ran cji do ty czą cych za bez pie cze nia praw
do od szko do wań w ra zie li kwi da cji ogro dów itp.

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy po pie -
ra ją pro po zy cję Kra jo wej Ra dy PZD opra co wa nia oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.
Na szym wspól nym twór czym dzia ła niem przy two rze niu
no we go ak tu praw ne go, mo gą cym przy czy nić się po raz
ko lej ny do za de mon stro wa nia jed no ści pol skich dział kow -
ców, je ste śmy w sta nie w spo sób sku tecz ny do pro wa dzić
do spo koj ne go przej ścia ru chu ogro do we go i sa mych
ogro dów dział ko wych w no wą i miej my na dzie ję w bez -
piecz ną dla śro do wi ska ogro do we go rze czy wi stość.

2.2. STANOWISKA W SPRAWIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ROD

OZ w Byd gosz czy

STANOWISKO
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP,
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP,
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich,
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu,
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Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Czę sto cho wie wy ra ża ją zde cy do wa ne
po par cie dla ini cja ty wy usta wo daw czej w spra wie oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Uczest ni cy Kon fe ren cji uzna ją, że no wa usta wa po win -
na za bez pie czać do tych cza so we pra wa na leż ne spo łecz -
no ści dział kow ców w Pol sce oraz stwa rzać pod wa li ny pod
roz wój ogrod nic twa dział ko we go dla przy szłych po ko leń.
No wa usta wa po win na być na pi sa na przez Zwią zek, 
w któ rej nie mo że za brak nąć do tych cza so wych osią gnięć,
do rob ku i tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go oraz
do ko na nych przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny za le ceń.

No wa usta wa win na być pod da na kon sul ta cji spo łecz no -
ści dział ko wej, lo kal ne go sa mo rzą du i par la men ta rzy stów.

Człon ko wie Związ ku wspól nie z po li ty ka mi, któ rzy de -
kla ru ją po moc dla dział kow ców w obro nie ich praw, win -
ni do ło żyć sta rań, aby oby wa tel ski pro jekt usta wy 

o ogrod nic twie dział ko wym opra co wa ny przez Zwią zek
uwzględ nia ją cy orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
jak naj szyb ciej zo stał opra co wa ny i wraz z po par ciem śro -
do wi ska dział ko we go oraz lo kal nej spo łecz no ści wpły nął
do la ski mar szał kow skiej i zo stał skie ro wa ny pod ob ra dy
Wy so kiej Izby.

Uczest ni cy Okrę go wej kon fe ren cji PZD w Czę sto cho -
wie upo waż nia ją na szych de le ga tów na X Nad zwy czaj ny
Zjazd PZD w War sza wie do ak cep ta cji opra co wa ne go
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych
pod czas ob rad Zjaz du.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców sto ją cy na stra ży obro ny
in te re sów pol skich dział kow ców uwa ża, że je dy nie w ten
spo sób moż na w peł ni za bez pie czyć do tych cza so we pra -
wa dział kow ców na prze strze ni 120 lat hi sto rii i tra dy cji
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych,
6. Pre mier Rzą du RP,
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Byd go skiej,
9. Eu ro po sło wie Ku jaw sko -Po mor scy,
10. Sa mo rzą dy Lo kal ne Okrę gu Byd go skie go,
11. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ w Czę sto cho wie

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Czę sto cho wie

od by tej w dniu 23 sierp nia 2012 r.
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Czę sto cho wa, 23 sierp nia 2012 r.

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my do wia do mo ści:
1. Pre zy dent RP,
2. Pre mier RP,
3. Mar sza łek Sej mu i Se na tu,
4. Po sło wie zie mi czę sto chow skiej,
5. Pre zes KR PZD,
6. a/a.
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De le ga ci ro dzin nych ogro dów dział ko wych z te re nu
okrę gu el blą skie go ze bra ni na Kon fe ren cji Okrę go wej
PZD w peł ni po pie ra ją ini cja ty wę Kra jo wej Ra dy PZD 
w spra wie opra co wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po trze ba przy wo ła -
nej ini cja ty wy usta wo daw czej wy ni ka z fak tu, że Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny RP wy ro kiem z dnia 11 lip ca 2012 r.
uznał, że w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
sprzecz ne z Kon sty tu cją są aż 24 prze pi sy. Za kwe stio no -
wa ne przez Try bu nał prze pi sy utra cą moc praw ną z dniem
20 stycz nia 2014 r. i ozna cza ją utra tę na by tych przez dział -
kow ców upraw nień w za kre sie bez płat ne go pra wa użyt ko -
wa nia grun tów, zwol nień od po dat ków oraz opłat lo kal-
nych i roz wią za nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców jak
rów nież ko mu na li za cję je go ma jąt ku.

Wo bec za ist nia łe go sta nu sy tu acja praw na dział kow ców
jest nie pew na i bez no wej usta wy dział kow cy znaj dą się 
w próż ni praw nej. Po nad to brak or ga ni za cji zrze sza ją cej
dział kow ców mo że spo wo do wać de wa sta cje ma jąt ku wy -
pra co wa ne go przez po ko le nia w po sta ci pod sta wo wych
urzą dzeń w ogro dzie, z któ rych ko rzy sta li wszy scy dział -
kow cy tj. ogro dze nie, dro gi, sieć ener ge tycz na, sieć wo do -
cią go wa, sa ni ta ria ty oraz po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne,

so cjal ne i go spo dar cze.
Na le ży prze wi dy wać, że du żym za gro że niem dla funk -

cjo no wa nia ogro dów mo że być  nie kon tro lo wa nie przez
ni ko go do tych cza so wych za sad ko rzy sta nia z urzą dzeń
prze zna czo nych do wspól ne go użyt ko wa nia oraz prze pi -
sów po rząd ko wych w tym od no szą ce się do sa mo wo li bu -
dow la nej.

Dla te go też w tro sce o za bez pie cze nie przy szło ści ogro -
dów dział ko wych na le ży do ło żyć dzia łań zmie rza ją ce do
roz po czę cia prac nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy 
o ogro dach dział ko wych. O udział w przy go to wa niu pro -
jek tu usta wy Kra jo wa Ra da Polskiego Związku Dział-
kowców zwra ca się do wszyst kich dział kow ców i struk tur
Związ ku. W dys ku sji nad przy szłym pro jek tem usta wy nie
mo że za brak nąć pro po zy cji co do roz wią zań, któ re po win -
ny zna leźć się w usta wie od dział kow ców, człon ków i or -
ga nów Związ ku z te re nu na sze go dzia ła nia. Tro ska o przy-
szłość ogrod nic twa dział ko we go i cią głość za pew nie nia
je go tra dy cji, ce lów dzia ła nia i ro li, ja ką dział ki i ogro dy
dział ko we speł nia ją dla pol skich ro dzin, spo łe czeń stwa
miast zo bo wią zu je nas do udzia łu w pra cach nad pro jek -
tem usta wy, któ ra po win na za bez pie czyć pra wa ogro dów
i dział kow ców.

W imie niu De le ga tów Kon fe ren cji
Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji OZ PZD

OZ w El blą gu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w El blą gu

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie: oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

OZ Gdańsk

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogrod nic twie dział ko wym

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Gdań sku bio rą cy udział w dniu 18 sierp -
nia 2012 ro ku wy ra ża ją swo je zde cy do wa ne po par cie dla
pod ję tej przez Kra jo wą Ra dę Polskiego Związku Dział-
kowców ini cja ty wy usta wo daw czej w spra wie przy go to -
wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych.

Stwier dza my, że no wa usta wa win na za bez pie czać do -
tych cza so we na by te pra wa, na leż ne spo łecz no ści dział ko -
wej oraz stwa rzać re al ne pod wa li ny pod funk cjo no wa nie
i roz wój ogrod nic twa dział ko we go z my ślą o przy szłych
po ko le niach. No wa usta wa win na uwzględ niać tak że treść

wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.
oraz do ro bek ogro dów i tra dy cyj ne war to ści ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go na zie miach pol skich.

Uczest ni cy Kon fe ren cji uwa ża ją, że użyt kow ni cy dzia -
łek wraz z po li ty ka mi i sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi de -
kla ru ją cy mi po moc w obro nie na szych praw win ni do ło -
żyć wszel kich sta rań, by oby wa tel ski pro jekt usta wy jak
naj szyb ciej wpły nął do Sej mu RP i zo stał skie ro wa ny
przez Mar szał ka Sej mu pod ob ra dy Wy so kiej Izby.

Stwier dza my, że nasz na ro do wy Zwią zek sto ją cy od za -
wsze na stra ży prze strze ga nia na szych praw i obro ny in -
te re sów pol skich dział kow ców je dy nie w ten spo sób mo że
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za bez pie czyć do tych cza so we pra wa dział kow ców wy pra -
co wa nych przez 120 lat hi sto rii i tra dy cji ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce.

Na sze sta no wi sko kie ru je my do Pre ze sa Pol skie go
Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go i człon -
ków Kra jo wej Ra dy PZD.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/  Zdzi sław Ka miń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/  Woj ciech Ko dłu bań ski

OZ w Go rzo wie Wlkp.

STANOWISKO
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Go rzo wie Wlkp.

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

De le ga ci bio rą cy udział w dniu 22 sierp nia 2012 r. 
w Okrę go wej Kon fe ren cji De le ga tów PZD w Go rzo wie
Wlkp. po pie ra ją de cy zję Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców z dnia 18 lip ca 2012 r. w spra wie pod ję -
cia prac nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ogro dach
dział ko wych.

Ogło szo ne 11 lip ca 2012 r. orze cze nie Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go wska za ło na nie zgod ne z Kon sty tu cją RP 
24 ar ty kuł y usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 r., po zo sta wia jąc Sej mo wi RP je dy nie
18 mie się cy na uchwa le nie no wej usta wy.

Wy ra ża my za nie po ko je nie, że je że li w wy zna czo nym
cza sie no wa usta wa nie po wsta nie to znisz czo na zo sta nie
tra dy cja się ga ją ca lat pol ski przed wo jen nej, a dział ko wy
po zba wie ni zo sta ną ja kiej kol wiek ochro ny praw nej. 

Po wiel kim me dial nym szu mie o ogro dach dział ko wych
i za pew nie niach po li ty ków, że do bro dział kow ca bę dzie
chro nio ne te mat no wej usta wy ucichł, a po sło wie zaj mu -
ją się obec nie in ny mi spra wa mi, afe ra mi, upa dły mi biu -
ra mi po dró ży itp.

Uwa ża my, że oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogro dach
dział ko wych wi nien być na pi sa ny przez Zwią zek, któ ry
naj le piej zna po trze by dział kow ców, skon sul to wa ny z sa -
mo rzą da mi ogro do wy mi oraz z wła ści cie la mi grun tów.  

Zwra ca my się z ape lem do wszyst kich dział kow ców 
o nie zwłocz ne pod ję cie prac ma ją cych na ce lu na pi sa nie
no wej usta wy, któ ra bę dzie da wa ła po czu cie sta bi li za cji 
i bez pie czeń stwa oraz bę dzie do brze słu ży ła ist nie niu
ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski

Go rzów Wlkp., 22 sierp nia 2012 r. 

Do wia do mo ści:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar sza łek Sej mu RP.
3. Mar sza łek i Wi ce mar sza łek Se na tu RP.
4. Pre mier RP.
5. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
6. Par la men ta rzy ści Zie mi Go rzow skiej.
7. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.



naj bliż szych 18 mie się cy no wej usta wy o ogrod nic twie
dział ko wym, w któ rej uwzględ nio ny bę dzie wy rok TK,
ale tak że tra dy cje i war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców w imie niu swo ich dział -
kow ców wi nien zgło sić wła sny pro jekt oby wa tel ski no -
wej usta wy, w któ rej za gwa ran to wa ne zo sta ną in te re sy
dział kow ców i ich or ga ni za cji.

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Ka li szu zwra ca się 
z ape lem do wszyst kich dział kow ców na na szym te re nie
dzia ła nia o ak tyw ne uczest nic two i po par cie zgło sze nia do
Sej mu RP no we go pro jek tu oby wa tel skie go usta wy.

Te raz ba ta lia o ogro dy dział ko we ro ze gra się w Sej mie
RP. Dla te go na le ży szu kać wspar cia i sprzy mie rzeń ców
wśród wszyst kich osób i po li ty ków, któ rym za le ży na dal -
szym ist nie niu ogro dów dział ko wych w Pol sce i dla któ -
rych waż ne jest do bro dział kow ców, w więk szo ści lu dzi
bied nych i star szych

36

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy da jąc 11 lip ca 2012 ro ku
wy rok w spra wie zgod no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów 
24 ar ty ku łów usta wy z 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych za kwe stio no wał do tych cza so we ak ty praw -
ne re gu lu ją ce funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych 
w Pol sce. 

Uchy le nie 24 za pi sów usta wy o ROD skut ku je prak -
tycz nie wy kre śle niem z usta wy wszyst kich za pi sów do ty -
czą cych Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Skut ki orze-
cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wej dą w ży cie naj póź -
niej za 18 mie się cy. Wy ni ka z te go, że wów czas wy ga sną
wszyst kie pra wa PZD do te re nów ogro dów, zaś Pol ski
Zwią zek Dział kow ców stra ci pod sta wy praw ne ist nie nia,
a dział kow cy utra cą wszyst kie swo je pra wa.

Los pol skich dział kow ców jest nie pew ny. Dla te go mu -
si my za dbać o swo je pra wa i na szą przy szłość.

Ra zem mo że my jesz cze obro nić na sze ogro dy i dział ki.
Nie zbęd ne jest za tem uchwa le nie przez Sejm RP w cią gu

OZ w Ka li szu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Ka li szu

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Ko sza li nie

STANOWISKO
Uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ko sza li nie

w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Ze bra ni w dniu 20 sierp nia 2012 ro ku człon ko wie 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, Pre ze si za rzą dów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych zde cy do wa nie po pie ra -
ją ini cja ty wę Kra jo wej Ra dy Polskiego Związku Dział-
kowców w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 

o ogro dach dział ko wych.
Z ca łą de ter mi na cją bę dzie my dzia łać w obro nie in te re -

sów dział kow ców, aby ich pra ca, za an ga żo wa nie by ły
głów ną tre ścią usta wy oby wa tel skiej. Tyl ko usta wa opra -
co wa na przy na szym udzia le za pew ni wa run ki do spo koj -
ne go funk cjo no wa nia ogro dów i upra wia nia dział ki.

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Ko sza li nie

Ko sza lin, 20 sierp nia 2012 r.
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Dzi siaj pol scy dział kow cy i ich ogól no pol ski sa mo rząd
– Pol ski Zwią zek Dział kow ców po wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, w któ rym orzekł o nie kon sty tu cyj no ści
więk szo ści prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych zna leź li się w bar dzo trud nej sy tu acji.

Ist nie je re al ne za gro że nie, że usta wo daw ca nie zre ali zu -
je na czas wy ro ku Try bu na łu. Ta ką oba wę wy ra ził rów nież
sę dzia Ma rek Ko tli now ski w wy gło szo nym zda niu od ręb -
nym do wy ro ku. W je go oce nie od ro cze nie przez Try bu nał
wej ścia w ży cie wy ro ku o mak sy mal ny ter min 18 mie się -
cy to za ma ło cza su na uchwa le nie no wych prze pi sów.

Dla dział kow ców skut ki zwło ki usta wo daw cy mo gą być
ka ta stro fal ne. Po zba wie ni ochro ny praw nej mo gą stra cić
dział ki.

W tro sce o przy szłość ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce re pre zen tan ci dział kow ców okrę gu lu bel skie go bio rą -
cy udział w Kon fe ren cji w dniu 23.08.2012 roku po pie ra ją
ini cja ty wę usta wo daw czą w spra wie oby wa tel skie go 
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w Pol sce.

Je że li sa mi nie za dba my o wła sne in te re sy, to nikt za nas
te go nie zro bi. Dzi siaj jak ni gdy do tąd ist nie je po trze ba
zjed no cze nia się ca łe go śro do wi ska dział kow ców na rzecz
ak tyw ne go udzia łu w pra cach przy two rze niu oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. Nie po -
zwól my, by po dej mo wa ne dzia ła nia przez prze ciw ni ków
na sze go ru chu dział ko we go spo wo do wa ły roz łam w śro -
do wi sku dział kow ców. Tyl ko w jed no ści jest si ła.

Re for ma in sty tu cji ogro dów dział ko wych jest trud na 
i skom pli ko wa na ze wzglę du na po go dze nie sprzecz nych
in te re sów wie lu pod mio tów m.in. gmin i miast z in te re sa -
mi nas dział kow ców re pre zen to wa nych przez PZD.

Bę dzie my brać ak tyw ny udział w two rze niu no we go
pra wa, po nie waż chce my mieć pew ność, że no we prze pi -
sy uwzględ nią dłu go let nią tra dy cję i sku tecz nie za bez pie -
czą pra wa dział kow ców i ich ro dzin, któ rych w chwi li
obec nej zo sta li po zba wie ni.

TK wy da jąc roz strzy gnię cie stwier dził, że w ża den spo -
sób nie zmie rza do na ru sze nia lub osła bie nia po zy cji sa -
mych dział kow ców – chce my w to wie rzyć.

OZ w Lu bli nie

STANOWISKO
Okrę go we go Za rzą du PZD, Pre ze sów i Prze wod ni czą cych Ko mi sji Sta tu to wych ROD 

Okrę gu Lu bel skie go
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Pre zes OZ PZD w Lu bli nie 
/-/ 

Lu blin, 23 sierp nia 2012 r.

OZ w Ło dzi

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.
za ne go wał bli sko 120-let ni do ro bek kil ku po ko leń ro dzin
użyt ku ją cych dział ki. To nie zwy kle bo le sne i przy kre do -
świad cze nie, pod wa ża ją ce wia rę w nie za leż ność i obiek -
ty wizm or ga nów czu wa ją cych nad prze strze ga niem pra wa
nie mo że spo wo do wać roz bi cia na sze go śro do wi ska. Na -
su wa ją ca się po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
smut na re flek sja, że zdo by cze de mo kra cji i pań stwa pra -
wa słu żą dziś tyl ko okre ślo nym, naj bo gat szym gru pom, 
a nie ogó ło wi spo łe czeń stwa, nie mo że za siać za mę tu i
znie chę ce nia wśród człon ków na sze go Związ ku.

Czas, któ ry Try bu nał po zo sta wił dla opra co wa nia no -
wych roz wią zań nie mo że zo stać za prze pasz czo ny. Prze -
pi sy, któ re zo sta ną uchwa lo ne mu szą za gwa ran to wać, że

ist nie nie ogro dów nie bę dzie za le ża ło je dy nie od wo li wła -
ści cie la grun tów oraz od pla nów bę dą cych wy ni kiem po -
li tycz ne go skła du or ga nów lo kal nej wła dzy.

Z te go wzglę du uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD
w Ło dzi za słusz ną i nie zwy kle traf ną uwa ża ją de cy zję
Kra jo wej Ra dy PZD o pod ję ciu prac nad oby wa tel skim
pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych. 

Tyl ko bo wiem, ini cja ty wa wy pły wa ją ca z na sze go śro -
do wi ska, da gwa ran cje, że no wa usta wa nie ogra ni czy
praw użyt kow ni ków dzia łek, a zdo by cze ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w na szym kra ju nie zo sta ną zni we czo ne.

Kwe stią, któ ra łą czy wszyst kich dział kow ców jest tro -
ska o przy szłość ogro dów, po sza no wa nie tra dy cji i osią -
gnięć kil ku po ko leń użyt ku ją cych dział ki. 
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Te nie kie dy je dy ne w mia stach i gmi nach oa zy zie le ni
słu żą nie tyl ko użyt ku ją cym je ro dzi nom, lecz tak że szer -
sze mu gro nu miej sco wych spo łecz no ści. Ogro dy dział ko -
we to obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej, miej sca przy ja zne
lu dziom i na tu ral ne mu śro do wi sku. 

Wy si łek o za cho wa nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, choć zo stał bru tal nie zde pre cjo no wa ny wy -
ro kiem TK, do pro wa dził do sy tu acji w któ rej te mat ogro -
dów stał się zna ny i bli ski resz cie spo łe czeń stwa. 
W trak cie kam pa nii w obro nie usta wy Zwią zek ode brał
wie le po zy tyw nych sy gna łów świad czą cych o po trze bie
za cho wa nia ogro dów. Po par cie udzie la ne przez sa mo rzą -
dow ców, in ne or ga ni za cje spo łecz ne i przede wszyst kim
zwy kłych lu dzi to bez cen ny ka pi tał. 

Wo bec tego je ste śmy zda nia, że oby wa tel ski pro jekt
usta wy o ogro dach dział ko wych, ja ko efekt sze ro kich kon -
sul ta cji jest szan są na wła ści we wy ko rzy sta nie do świad -

czeń Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a je dy nie tak 
przy go to wa na usta wa w peł ni mo że od zwier cie dlać idee
de mo kra cji i no wo cze sne go spo łe czeń stwa oby wa tel-
skie go.

Po wo dze nie po wyż sze go przed się wzię cia za le ży od nas
sa mych. Dla te go Kon fe ren cja zwra ca się do wszyst kich
struk tur Związ ku, dział kow ców, ich ro dzin oraz sym pa ty -
ków ogro dów o ak tyw ną po sta wę, przed sta wia nie pro po -
zy cji roz wią zań, któ re win ny się zna leźć w no wej usta wie
oraz włą cze nie się w zbie ra nie pod pi sów pod pro jek tem,
któ ry przy go tu je Zwią zek.

Dla waż no ści ta kie go pro jek tu Kon sty tu cja RP wy ma ga
100 ty się cy pod pi sów, po win ni śmy jed nak za dbać aby po -
par ło go przy naj mniej ty le sa mo osób co w obro nie obec -
nej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Kil ka set ty się cy gło sów to ar gu ment, któ re go od po wie -
dzial ni za two rze nie pra wa nie mo gą nie za uwa żyć.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

OZ Ma ło pol ski

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie

z dnia 04.08.2012 r.
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Kra ko wie
w peł ni wie rzą w dą że nia do utwo rze nia pro jek tu oby wa -
tel skiej usta wy o ogro dach dział ko wych. Pro jekt ten wi -
nien uwzględ niać po sta no wie nia wy ro ku TK z dnia
11.07.2012 r., nie mniej jed nak wi nien opie rać się na wie -
lo let nim do świad cze niu w pro wa dze niu i funk cjo no wa niu
ogro dów. Żad ne z ugru po wań po li tycz nych nie jest tak do -
brze i wni kli wie zo rien to wa ne w pro ble ma ty ce funk cjo no -
wa nia ogro dów dział ko wych jak na sza or ga ni za cja.

My dział kow cy w prak ty ce wie my jak funk cjo nu ją
ogro dy. Pro jekt no wej usta wy ja sno i wy raź nie wi nien
okre ślać ce le i za da nia ogro du oraz kształt or ga ni za cji 
i tym sa mym za pew nić na przy szłość sta bil ność ogro du.

Pro si my o jak naj szyb sze pod ję cie prac nad zło żo ny mi
wnio ska mi do pro jek tu oby wa tel skiej usta wy o ogro dach
dział ko wych, by nie mi nął ter min 18 mie się cy, ja kie nam
po zo sta ły i tym sa mym nie prze kre ślić na sze go wie lo let -
nie go do rob ku.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Pre zes
/-/ Ha li na Kmie ciak

Kra ków, 4 sierp nia 2012 r.

OZ Ma zo wiec ki

STANOWISKO
Ma zo wiec kiej Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Mi nął już dzień, w któ rym Try bu nał Kon sty tu cyj ny za -
kwe stio no wał zgod ność z Kon sty tu cją RP za pi sów usta wy

o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Wy słu cha li śmy
trwa ją ce go kil ka go dzin pro ce su są do we go, po któ rym 
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z wiel kim bó lem i zdzi wie niem stwier dzi li śmy jak szyb -
ko moż na zni we czyć na dzie ję i do ro bek mi lio no wej rze -
szy lu dzi, któ rzy ja ko dział kow cy po świę ci li swo je ży cie,
wy si łek i pa sję, aby nie użyt kom, ugo rom i ba gnom nadać
wy gląd przy po mi na ją cy oa zy zie le ni na pu sty ni, któ re za -
czę ły słu żyć za rów no ich twór com jak i spo łecz no ści lo -
kal nej miast, dziel nic i osie dli miesz ka nio wych. Dzi siaj,
ma jąc przed so bą 18-to mie sięcz ny okres ocze ki wa nia na
uchwa le nie no wej usta wy po zba wio nej za kwe stio no wa -
nych przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny za pi sów, nie za mie -
rza my bier nie i znie chę ce ni cze kać, ale wprost prze ciw nie
– chce my z ca łą sta now czo ścią włą czyć się w nurt dzia łań
zmie rza ją cych do two rze nia no wej usta wy, Je ste śmy
otwar ci na współ pra cę z for ma cja mi po li tycz ny mi, par la -
men ta rzy sta mi oraz wszyst ki mi ludź mi do brej wo li, któ -
rzy two rząc no we pra wo dla ogro dów dział ko wych
za dba ją o to aby umie ścić w nim za pi sy nie krzyw dzą ce
mi lio nów osób ko rzy sta ją cych do tej po ry z dzia łek.

Z wiel ką wdzięcz no ścią przyj mu je my de kla ra cję po mo -
cy ze stro ny for ma cji SLD, PSL oraz in nych, a tak że Re -
dak cji dzien ni ków pra so wych jak „Su per Expre su” któ re
roz wi nę ły już ak cje w obro nie dział kow ców w związ ku 
z nie ko rzyst nym dla nich orze cze niem Try bu na łu. Na
szcze gól ną uwa gę za słu gu je pro po zy cja opra co wa nia pro -
jek tu oby wa tel skie go usta wy o ogro dach dział ko wych.

Pra cę nad ta kim pro jek tem roz po czął już tak że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, roz wi nął i roz pro pa go wał tę ini -
cja ty wę tak że SLD kie ru jąc do dział kow ców an kie tę 
w ce lu zbie ra nia pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ogro dach dział ko wych. Dla nas dział kow ców
jest istot ne, aby w tre ści no wej usta wy za war te zo sta ły ta -
kie za pi sy, któ re bę dą gwa ran to wa ły dział kow com bez -
pie czeń stwo w praw nym usank cjo no wa niu dal sze go użyt-
ko wa nia dzia łek. Waż ne jest, aby w no wym wy da niu usta -
wy by ły za gwa ran to wa ne mię dzy in ny mi no we za sa dy
eko no micz ne, ale opar te na naj niż szym z moż li wych po -
zio mie opłat, za gwa ran to wa nia tak że od szko do wań 
w przy pad ku ko niecz no ści li kwi da cji ogro du wy łącz nie
na ce le pu blicz ne i od szko do wań za ma ją tek na dział ce.

Ze bra ni w dniu dzi siej szym na Kon fe ren cji OZM ape -
lu je my do Sej mu RP i władz po li tycz nych o przy ję cie do
re ali za cji oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, ape lu je my tak -
że do za rzą dów ogro dów ma zo wiec kich i or ga nów sta tu -
to wych ROD i sze ro kiej rze szy dział kow ców do ak tyw-
ne go włą cze nia się w pro ces two rze nia pro jek tu obywa tel -
skie go usta wy o ogro dach dział ko wych. Nie cze kaj my, za -
czy naj my już te raz al bo wiem od nas też za le ży, aby no wa
usta wa jak naj szyb ciej uj rza ła świa tło dzien ne gwa ran tu -
jąc nam dal sze bez piecz ne kon ty nu owa nie pięk nej idei ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

War sza wa, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Opo lu

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu od by tej

w dniu 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy Kon fe ren cji w peł ni po pie ra ją ini cja ty wę
pod ję tą pod czas ob rad Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 18 lip -
ca 2012 r. w spra wie opra co wa nia oby wa tel skie go pro jek -
tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Jest oczy wi ste, że za pa dły wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go RP, a w szcze gól no ści je go treść po win na być
uwzględ nio na w pra cach nad pro jek tem no wej usta wy 
o ogro dach dział ko wych. W pra cach tych po win no też być
uwzględ nio ne pra wo dział kow ców, do ro bek ogro dów 
i tra dy cyj ne war to ści ru chu dział ko we go. Wy rok Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go RP w obec nym kształ cie ozna cza:

– utra tę pra wa gwa ran tu ją ce go bezczyn szo we ko rzy sta -
nie z dział ki,

– po zba wie nie gwa ran cji uzy ska nia od szko do wań za
ma ją tek w przy pad ku li kwi da cji ogro du,

– po rząd ko wa nie ogro dów gmi ną,
– po dat ki za dział kę i al ta nę oraz czynsz dzier żaw ny,
– do pusz czal ność przy mu so wej li kwi da cji ogro du na 

ce le ko mer cyj ne,
– nie pew ność ju tra – cza so wy cha rak ter ogro du,
– roz bi cie ogól no pol skie go ru chu dział ko we go,
– li kwi da cja Związ ku, któ ry od po nad 30 lat sku tecz nie

bro nił dział kow ców i chro nił bar dzo sku tecz nie ogro dy.
Za pi sy na szej do brej usta wy wy ga sną naj póź niej za 

18 mie się cy!
Uczyń my wszyst ko i za dbaj my o na szą przy szłość!!!
Ra zem mo że my wy wal czyć no wą, do brą usta wę!
Na le ży do strzec in ne, ale za to bar dzo re al ne nie bez pie -

czeń stwo po le ga ją ce na tym, że Sejm RP w okre sie 18
mie się cy od da ty opu bli ko wa nia wyroku TK nie zdą ży
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uchwa lić no wej Usta wy o ogro dach dział ko wych. Ozna -
czać to bę dzie, że do tych cza so wa usta wa o ROD prze sta -
nie obo wią zy wać a no wej nie bę dzie. Po wsta nie więc
cha os, a na sze dział ki przej dą au to ma tycz nie pod władz -
two Gmin lub Skar bu Pań stwa.

Dział ki po zba wio ne struk tur or ga ni za cyj nych i sta tu tu
zo sta ną rzu co ne na ce le ko mer cyj ne, roz pocz nie się han -
del, spe ku la cje i in ne pa to lo gie na ska lę nie wy obra żal ną.

W na szej oce nie po win ny być wzię te pod uwa gę zda nia
od ręb ne, ja kie dwóch sę dziów TK tj. Ma rek Ko tli now ski
i An drzej Wró bel zgło si ło w to ku po sie dze nia TK.

Pierw szy z wy żej wy mie nio nych sę dziów od po wia da
mię dzy in ny mi na pod sta wie za gad nie nia, co po win no być
pod sta wą wszel kich orze czeń TK czy li cel pra wa, któ rym
jest do bro czło wie ka. W spra wie mniej szej cho dzi o od -
wiecz ny kon flikt mię dzy du chem a li te rą pra wa.

W kon klu zji Pan sę dzia stwier dza, że pra wo speł nia swą
ro lę, gdy nad prze pi sa mi, czy li je go li te rą do strze ga się
du cha, czy li ideę, któ re prze pi sy ma ją re ali zo wać. Urze -
czy wist nie nie tej idei jest przed mio tem pra wa, czy li oso -

ba ludz ka i jej do bro. W zda niu od ręb nym sę dzia TK An -
drzej Wró bel do strze ga sześć za gro żeń po wsta łych w wy -
ni ku za pa dłe go wy ro ku TK. Aby unik nąć po wtó rzeń
Kon fe ren cja od no si się do wska za nych za gro żeń, któ re w
peł ni po pie ra i uwa ża za wła sne i po stu lu je o wzię cie tych
za gro żeń pod uwa gę w pra cach nad oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy o ogro dach dział ko wych.

Kon fe ren cja po stu lu je, aby cen trum le gi sla cyj ne do pra -
cy nad pro jek ta mi no wej usta wy znaj do wa ło się przy KR
PZD w War sza wie. Cen trum to uwzględ nia ło by wnio ski 
i po stu la tu Kon fe ren cji Okrę go wej i Nad zwy czaj ne go
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD w War sza wie.

Opra co wa ny nasz pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych w ter mi nie przy śpie szo nym by mógł pod le gać dal -
szej kon sul ta cji przez ogra ny Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych i jej człon ków. Pa mię tać na le ży, że pro po zy -
cje te mu szą uwzględ niać wy rok TK. A po nad to uczy ni my
wszyst ko, aby nasz pro jekt oby wa tel ski zy skał jak naj -
więk sze po par cie wśród nas dział kow ców i na sze go spo -
łe czeń stwa – spo łe czeń stwa nam życz li we go.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Wła dy sław Maj

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Opo le, 14 sier pień 2012 r.

OZ w Pi le

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

z dnia 10 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Pi le wy ra ża ją peł ne po par cie dla de cy zji
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 18 lip ca 2012 ro ku w spra wie
pod ję cia prac nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ogro -
dach dział ko wych.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny w dniu 11 lip ca 2012 ro ku wy -
dał wy rok w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z 2005 ro ku uchy la jąc 24 ar ty ku ły usta wy po zba -
wia jąc dział kow ców, ogro dy i Zwią zek pod sta wy praw -
nej do dal sze go funk cjo no wa nia.

Ozna cza to, że dział kow cy bę dą swo je dział ki upra wiać
na pod sta wie umów dzier ża wy z wła ści cie lem grun tów
oraz zo sta ną ob cią że ni po dat ka mi, któ rych war tość uza -
leż nio na bę dzie od war to ści grun tów.

Sto imy na sta no wi sku, że pra ce nad oby wa tel skim pro -
jek tem usta wy mu szą być pod ję te gdyż ogro dy i dział kow -
cy nie mo gą po zo stać bez do brej usta wy. W pro jek cie
oby wa tel skim no wej usta wy na le ży dą żyć do utrzy ma nia
wszyst kich ko rzyst nych za pi sów, któ rych Try bu nał nie
uchy lił i za kwe stio no wał tyl ko w pew nym za kre sie oraz

ująć po trze by dział kow ców, ogro dów i uwzględ nić za le ce -
nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zgod nie z Kon sty tu cją RP.

W przy go to wy wa nym pro jek cie usta wy nie po win no za -
brak nąć tak że od nie sie nia się do do rob ku ogro dów i tra dy -
cyj nych war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Jest to
szcze gól nie waż na de cy zja, gdyż wy rok Try bu na łu to cał -
ko wi ta li kwi da cja ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce i je go 120-let nie go do rob ku.

No wa usta wa o ogro dach dział ko wych win na być na pi -
sa na przez Zwią zek, skon sul to wa na z dział kow ca mi, sa -
mo rzą da mi ogro do wy mi oraz z wła dza mi sa morządo-
wy mi – wła ści cie la mi grun tów zaj mo wa nych przez na sze
ogro dy. Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych wi nien być za opi nio wa ny przez De le ga tów X Nad -
zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, któ ry
zo stał zwo ła ny na 15 wrze śnia 2012 ro ku w War sza wie.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców upo waż nia de le ga tów na sze go Okrę gu na X Nad zwy -
czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD do ak cep to wa nia
skon sul to wa ne go oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro -
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dach dział ko wych pod czas ob rad Zjaz du.
W na szym od czu ciu opra co wa ny przez Zwią zek pro jekt

usta wy jest je dy nym spo so bem na za bez pie cze nie praw
na by tych dział kow ców.

Wy ra ża my prze ko na nie, że Zwią zek do ło ży wszel kich
sta rań, aby oby wa tel ski pro jekt usta wy jak naj szyb ciej
wpły nął do Mar szał ka Sej mu i zo stał skie ro wa ny bez
zbęd nej zwło ki pod ob ra dy Wy so kiej Izby.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ma rian Osta szew ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Pil skiej.
9. Eu ro po sło wie Wiel ko pol ski.
10. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ Pod kar pac ki

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie

w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Pre ze si ro dzin nych ogro dów dział ko wych wo je wódz -
twa pod kar pac kie go, człon ko wie władz okrę go wych oraz
okrę go wych ko mi sji sta tu to wych PZD, uczest ni czą cy 
w Kon fe ren cji Okrę go wej uwa ża ją, że je dy nie oby wa tel -
ski pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych mo że za pew -
nić spo koj ną i sta bil ną przy szłość dla dział kow ców i
ogro dów dział ko wych.

Ogło szo ny w dniu 11 lip ca 2012 r. wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go stwier dził nie zgod ność z Kon sty tu cją
więk szość ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Akt praw ny uchwa lo ny w 2005 ro ku do brze słu -
żył nie tyl ko dział kow com, ale był wy so ko oce nia ny przez
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Nie ste ty, pro wa dzo ny
od wie lu lat atak okre ślo nych sił po li tycz nych po wią za -
nych ze śro do wi ska mi pry wat ne go biz ne su, do pro wa dził
do usu nię cia ostat niej prze szko dy na dro dze przej mo wa -
nia grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry miał tyl ko usu nąć rze -

ko me uchy bie nia kon sty tu cyj ne usta wy, prze kre ślił nie -
mal cał ko wi cie wie lo let ni do ro bek i tra dy cje ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go.

Na ucze ni wie lo let nim do świad cze niem uwa ża my, że nie
mo że my za ufać po li ty kom, któ rzy bez po śred nio po ogło -
sze niu wy ro ku Try bu na łu, za pew nia li dział kow ców, iż na -
tych miast przy stę pu ją do opra co wa nia no wej usta wy 
o ogro dach dział ko wych. Przy go to wa nie no we go ak tu
praw ne go bez kon sul ta cji z dział kow ca mi i PZD z gó ry ska -
za ne jest na nie po wo dze nie. Tyl ko oso by zna ją ce „od pod -
szew ki” funk cjo no wa nie i pro ble my, z ja ki mi spo ty ka ją się
ogro dy dział ko we, mo gą wy po wia dać się na ten te mat.

Dla te go też wzy wa my wszyst kich pod kar pac kich dział -
kow ców do wzię cia ak tyw ne go udzia łu w przy go to wa niu
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.
W tej chwi li na praw dę li czą się każ de pro po zy cje no wych
re gu la cji usta wo wych, któ re za bez pie czą in te re sy dział -
kow ców i za po bie gną li kwi da cji ogro dów dział ko wych. 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.
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Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du PZD, Pre ze si Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych i człon ko wie Ko mi sji
Sta tu to wych Okrę gu Pod la skie go, obec ni na kon fe ren cji 
w dniu 25 sierp nia 2012 ro ku, wy ra ża ją zde cy do wa ne po -
par cie dla ini cja ty wy usta wo daw czej w spra wie oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro -
ku zde for mo wa na wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
z 11 lip ca 2012 ro ku, na szym zda niem, nie ma już ra cji
by tu praw ne go. Stąd w peł ni apro bu je my ini cja ty wę opra -
co wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych.

No wa usta wa po win na za bez pie czać do tych cza so we
pra wa na leż ne i na by te przez spo łecz ność dział kow ców
na prze strze ni 120 lat hi sto rii i tra dy cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce oraz stwa rzać, pod wa li ny pod dal -
szy roz wój ogrod nic twa dział ko we go dla przy szłych po -

ko leń dział ko wej ro dzi ny.
Do tych cza so wi użyt kow ni cy dzia łek w pra cow ni czych,

a na stęp nie w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, wspól -
nie z po li ty ka mi, któ rzy de kla ru ją po moc dla dział kow -
ców w obro nie ich do tych czas po sia da nych praw, win ni
do ło żyć sta rań, aby oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogrod -
nic twie dział ko wym jak naj szyb ciej wpły nął do la ski mar -
szał kow skiej i zo stał skie ro wa ny pod ob ra dy Wy so kiej
Izby.

Wy ra ża my prze ko na nie, że Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców w no wej już for mu le i no wych uwa run ko wa niach
praw nych, tak jak do tych czas, bę dzie stał na stra ży obro -
ny in te re sów pol skich dział kow ców. Uwa ża my, że je dy nie
jed no rod na ogól no kra jo wa or ga ni za cja w peł ni za bez pie -
czy do tych cza so we pra wa dział kow ców na leż ne ru cho wi
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce z tak dłu go let nią tra -
dy cją i do rob kiem. 

OZ Pod la ski

STANOWISKO
Kon fe ren cji Dział kow ców Okrę gu Pod la skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

po pie ra ją ce ini cja ty wę pod ję cia pra cy nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych

Bia ły stok 25 sierp nia 2012 r.

OZ Po znań

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę gu Po znań skie go

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Zgro ma dze ni na od by wa ją cej się w dniu dzi siej szym
Kon fe ren cji po prze dza ją cej Nad zwy czaj ny Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD z du żym nie po ko jem i oba wą oce -
nia my przy szłość ru chu dział ko we go w Pol sce. Wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie po zo sta wił żad nych złu -
dzeń, co do za mia rów śro do wisk biz ne so wych, któ rych
pla ny re ali zu ją sprzy ja ją ce im si ły po li tycz ne.

W wa run kach uchy le nia 24 ar ty ku łów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych i wy stą pie nia bra ku wo li po -
li tycz nej opra co wa nia no wej usta wy w na ka za nym przez
Try bu nał 18 mie sięcz nym ter mi nie doj dzie do sy tu acji, w
któ rej nie bę dzie żad nych ure gu lo wań praw nych okre śla -
ją cych spo so by dzia ła nia, upraw nie nia i od po wie dzial ność
za rzą dów ogro dów dział ko wych, a pod zna kiem za py ta nia
sta nie pra wo moc ność ist nie nia ogro dów. Aby za po biec ta -
kie mu roz wo jo wi wy pad ków ko niecz nym jest opra co wa -
nie pro jek tu no wej usta wy, któ ra bę dzie mo gła być
uchwa lo na przed upły wem ter mi nu wska za ne go przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

Za słusz ną uzna je my ini cja ty wę Kra jo wej Ra dy
Polskiego Związku Działkowców, pod ję tą w dniu
13.07.2012 r. w spra wie opra co wa nia, wspól ny mi si ła mi
dział kow ców, pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o ogro dach
dział ko wych.  Pro jek tu, któ re go treść z jed nej stro ny
uwzględ nia ła by za pi sy wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, zaś z dru giej stro ny tra dy cyj ne war to ści pol skie go
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, wie lo let ni do ro bek ogro -
dów dział ko wych oraz efek tyw ne i spraw dzo ne spo so by
oraz for my dzia ła nia. Jed no cze śnie w mak sy mal ny spo -
sób no wa usta wa win na chro nić in te re sy dział kow ców 
i ich oso bi sty ma ją tek zgro ma dzo ny na dział ce.

Uwa ża my, że wie lo let nie do świad cze nia w or ga ni za cji
pra cy ogro dów, zna jo mość re aliów dział ko wych i do -
świad czo na rze sza dzia ła czy związ ko wych po sia da ją cych
sze ro ką wie dzę teo re tycz ną i prak tycz ną da ją peł ną le gi -
ty ma cję Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców do opra co -
wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych.
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Po pie ra my w peł ni apel KR PZD o kie ro wa nie do niej
wnio sków i za pi sów tre ści no wej usta wy. Opra co wa ny na
tak sze ro kiej ba zie kon sul ta cyj nej pro jekt usta wy, po
uzgod nie niach we wnątrz- związ ko wych, uzy ska z pew no -
ścią po par cie wiel kiej rze szy dział kow ców i sym pa ty ków
na sze go ru chu oraz znaj dzie uzna nie w oczach sił na wet
do tych czas nam nie przy chyl nych.

Dla te go ape lu je my do wszyst kich dział kow ców o zgła -
sza nie swo ich po my słów do ty czą cych kształ tu przy szłej

usta wy do KR PZD oraz wzię cie udzia łu w opi nio wa niu
przed kła da nych pro jek tów. Po przy ję ciu pro jek tu przez
PZD ko niecz ne bę dzie po pu la ry zo wa nie jej za pi sów 
i zbie ra nie pod pi sów po par cia wy ma ga nych przez prze pi -
sy o pro jek cie oby wa tel skim usta wy. Wy ra ża my prze ko -
na nie, że zde cy do wa na więk szość dział kow ców opo wie
się za pro jek tem usta wy za wie ra ją cej za pi sy da ją ce gwa -
ran cje spo koj ne go użyt ko wa nia dział ki i bez piecz ne go in -
we sto wa nia w jej in fra struk tu rę.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

OZ w Słup sku

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ 

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Słup sku 

z dnia 23 sierp nia 2012 r.
w spra wie: oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy Kon fe ren cji De le ga tów zde cy do wa nie po -
pie ra ją ini cja ty wę zgło sze nia do la ski mar szał kow skiej
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, pro jek tu opra co wa ne go
przez Zwią zek. Świa do mi je ste śmy te go, że wy rok TK 
w znacz ny spo sób ogra ni cza moż li wo ści praw ne za bez -
pie cze nia w pro jek cie in te re sów ogro dów i dział kow ców.
Nie za wsze da się po go dzić wy mo gi Kon sty tu cji z ocze -
ki wa nia mi dział kow ców. Na szym zda niem przy go to wa -
niem pro jek tu usta wy po win ni za jąć się wy so kiej kla sy
praw ni cy i kon sty tu cjo na li ści nie mo że to być przy sło wio -
wy kon cert ży czeń i w związ ku z tym nie wi dzi my po trze -
by zgła sza nia pro po zy cji do pro jek tu usta wy przez
sze ro kie rze sze dział kow ców, bę dzie to mar no wa nie dro -
go cen ne go cza su. Na to miast sam pro jekt usta wy po wi nien
być sze ro ko kon sul to wa ny w ce lu uzy ska nia po par cia ze

stro ny dział kow ców i struk tur Związ ko wych. Ol brzy mie
zna cze nie dla po par cia pro jek tu bę dzie mia ła za kro jo na
na sze ro ką ska lę ak cja in for ma cyj na do ty czą ca za gro żeń,
ja kie nie sie wy rok TK i moż li wo ści zmi ni ma li zo wa nia je -
go skut ków. W okrę gu słup skim bę dą or ga ni zo wa ne spo -
tka nia z sze ro kim gro nem dział kow ców. Nie moż na
po zwo lić na to aby wśród na szych człon ków po wsta ła at -
mos fe ra bez na dziei któ rej efek tem bę dzie utra ta za ufa nia
i au to ry te tu wy pra co wa ne go la ta mi przez człon ków or ga -
nów sta tu to wych Związ ku. Usta wa z 1981 ro ku i 2005
stwa rza ła je dy nie moż li wo ści do roz wo ju i obro ny ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych na to miast ich wy ko rzy sta nie
za le ża ło od po ten cja łu ludz kie go. Po ten cjał ten na dal jest
i tyl ko trze ba stwo rzyć moż li wo ści praw ne do je go wy -
ko rzy sta nia dla do bra dział kow ców i ogro dów. 

Słupsk, 23 sierp nia 2012 r. 

OZ Su dec ki

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju 
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Okrę gu Su dec -
kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier dza ją, że
wo lą dział kow ców su dec kich jest trwa nie w jed no ści, aby

ra zem bro nić na szych ro dzin nych ogro dów, aby ist nia ły
one dla nas i dla przy szłych po ko leń. 

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.
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stwa rza wie le re al nych za gro żeń dla ist nie nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, po nie waż otwie ra gmi nom moż li -
wość swo bod ne go dys po no wa nia grun ta mi w tym ich li -
kwi da cji na ce le ko mer cyj ne. 

Skut ki wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do tkną tak -
że każ de go dział kow ca.

Już dzi siaj wia do mym jest, w ja kim kie run ku pój dą roz -
wią za nia w przy szłej usta wie o ogro dach dział ko wych,
któ rej pro jekt ma być przy go to wa ny, bądź już jest opra co -
wa ny przez stro nę rzą do wą.W tym pro jek cie dział kow cy
zo sta ną po trak to wa ni przed mio to wo, za pew ne nie zo sta -
ną utrzy ma ne żad ne ulgi, ani zwol nie nia po dat ko we, jak
rów nież wła sność mie nia. 

Dział kow cy ma ją świa do mość i li czą na to, że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców po dej mie się wszel kich do pusz -

czal nych pra wem dzia łań, aby nie sta ła się im krzyw da,
aby ura to wać wspól ny ma ją tek w ogro dach, aby ura to wać
ogro dy przed li kwi da cją na do wol ne ce le.

Uwzględ nia jąc ocze ki wa nia dział kow ców, uczest ni cy
Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Okrę gu Su dec kie go PZD
uwa ża ją, że naj waż niej szym za da niem dla Pol skie go
Związ ku Dział kow ców jest opra co wa nie oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. 

Do pó ki trwa Zwią zek to ist nie ją praw ne moż li wo ści za -
cho wa nia więk szo ści do tych cza so wych praw dział kow -
ców i re al na szan sa na prze trwa nie więk szo ści ogro dów
dział ko wych.

Dział kow cy su dec cy de kla ru ją współ dzia ła nie w opra -
co wa niu oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych oraz je go po par cie.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Zbi gniew Ro dak

Szczaw no Zdrój, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Szcze ci nie

APEL
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych do przy go to wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach

dział ko wych i mo bi li za cji sił spo łecz no -po li tycz nych do je go przy ję cia przez Sejm RP

W sy tu acji, gdy usta wa o ROD pod da na kon tro li Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go, zo sta ła w spo sób bez par do no -
wy wy trze bio na z za pi sów sta no wią cych ko ściec kon -
struk cji ca łe go ustro ju funk cjo no wa nia ROD, naj waż niej -
szym dzi siaj ce lem jest, aby w ter mi nie za kre ślo nym wy -
ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Sejm przy jął usta wę
speł nia ją cą nor my pra wa a za ra zem za cho wał te do bra,
któ re ma ją słu żyć lu dziom.

Po ogło sze niu wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
wszyst kie si ły po li tycz ne za ofe ro wa ły opra co wa nie pro -
jek tu no wej usta wy. Prak ty ka jed nak do wo dzi, że nad miar
szczę ścia też mo że być nie po żą da ny, gdyż mo że dojść do
swe go ro dza ju klin czu i z bra ku moż li wo ści osią gnię cia
kom pro mi su i kon sen su su, sy tu acja mo że zna leźć się 
w punk cie wyj ścio wym.

Istot ną wy da je się, więc ini cja ty wa Kra jo wej Ra dy PZD,
aby opra co wać oby wa tel ski pro jekt usta wy, dać go pod
pu blicz ną dys ku sję, ze brać od po wied nią ilość pod pi sów
pod je go po par ciem i szu kać zwo len ni ków w Sej mie do
je go za ak cep to wa nia.

Nikt nie zna pro ble mów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych le piej niż sa mi dział kow cy.

Do świad cze nia zdo by te przez sa mo rzą dy ogro do we

upraw nia ją je do za pro po no wa nia roz wią zań zgod nych 
z Kon sty tu cją, ale jed no cze śnie gwa ran tu ją cych okre ślo -
ne pra wa dla dział kow ców oraz roz wo jo we per spek ty wy
ogro dów dział ko wych przy za cho wa niu 120-let nie go do -
rob ku ru chu ogrod nic twa w Pol sce.

Za da nie bę dzie wy ma ga ło ogrom ne go wy sił ku in te lek -
tu al ne go, ak tyw no ści dział kow ców oraz do brej wo li Sej -
mu.

Po mysł by pod jąć kro ki w kie run ku opra co wa nia pro -
jek tu oby wa tel skie go jest ak cep to wa ny przez śro do wi sko
dział kow ców i w tym du chu wy po wia da my się dzi siaj, ja -
ko kon fe ren cja przed nad zwy czaj nym zjaz dem PZD, aby
kon ty nu ować pod ję tą myśl i kro czyć tą dro gą do osią gnię -
cia ce lu.

Nie bez pie czeń stwo spo rów po li tycz nych wo kół kształ -
tu przy szłej usta wy i moż li wość za ist nie nia sta nu nie po żą -
da ne go a gro żą ce go ru iną do rob ku ogrod nic twa, upraw nia
nas do udzie le nia peł ne go po par cia dla pod ję cia tru du za -
pew nie nia w no wej usta wie na by tych praw przez dział -
kow ców, za gwa ran to wa nia ist nie nia ogro dów, tam gdzie
one ist nie ją oraz sta bi li za cji ich funk cjo no wa nia i ta kich
za pi sów, że w przy pad ku ko niecz nej li kwi da cji ogro dy nie
bę dą stop nio wo zni ka ły z ma py Pol ski. No wa usta wa po -
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win na rów nież gwa ran to wać ist nie nie struk tur or ga ni za -
cyj nych szcze bla okrę go we go i ogól no pol skie go ma ją ce -
go le gi ty ma cję do wspie ra nia roz wo ju ogro dów i ich
obro nę.

Ja ko uczest ni cy kon fe ren cji zwra ca my się z ape lem do
dział kow ców oraz sta tu to wych or ga nów w ogro dach o
zgła sza nie po my słów, wnio sków i pro po zy cji w spra wie
za pi sów usta wy oraz czyn nej po mo cy przy jej kon stru -

owa niu a po opra co wa niu te go do ku men tu po par cia swo -
imi pod pi sa mi i ak tyw nej sze ro kiej kam pa nii spo łecz nej 
w pra cy z po sła mi oraz sa mo rzą da mi gmin dla jej peł ne -
go po par cia. 

Mu si my ra to wać, co ma słu żyć każ dej ro dzi nie, 
a zwłasz cza mło dym dział kow com i po ko le niu tak bar dzo
ce nio nym so bie dział kę, ja ko od skocz nię od sza rej rze czy -
wi sto ści w je sie ni ży cia.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ 

OZ Ślą ski

STANOWISKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej – Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD 

w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Kra jo wa Ra da PZD pod czas ob rad w dniu 18 lip ca 2012 r.
za pro po no wa ła opra co wa nie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry uwzględ niał by
treść wy ro ku Try bu na łu, ale tak że pra wa dział kow ców,
do ro bek ogro dów i tra dy cyj ne war to ści ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go.

My, uczest ni cy kon fe ren cji w peł ni zga dza my się z tą
de cy zją i dla te go ape lu je my o za an ga żo wa nie się w two -
rze nie te go pro jek tu, prze sy ła nie do KR PZD wła snych
pro po zy cji, za rów no kon kret nych za pi sów, jak i ca ło ścio -
wych roz wią zań do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych.

Pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych mu si być zgod -
ny z wy ro kiem TK we wszyst kich spra wach, ale rów no -
cze śnie cho dzi o to, aby ta no wa usta wa w jak naj -
więk szym stop niu uchro ni ła dział kow ców i ogro dy dział -

ko we, a przy ję ty sys tem or ga ni za cyj ny w peł ni upodmio -
to wił ogro dy dział ko we. To mo że zro bić tyl ko Zwią zek 
– dział kow cy i struk tu ry Związ ku, po nie waż nikt tak nie
zna spe cy fi ki ru chu ogrod nic twa dział ko we go, je go tra -
dy cji, ce lów dzia ła nia i ro li, ja ką dział ki i ogro dy dział ko -
we speł nia ją dla pol skich ro dzin, spo łe czeń stwa i miast.

Pod no wym pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych
po win ni pod pi sać się wszy scy dział kow cy. Tyl ko ta ki pro -
jekt ma bo wiem szan sę uzy ska nia po par cia nie tyl ko przez
sa mo rzą dy te ry to rial ne, przez miesz kań ców miast i gmin,
ale tak że przez wszyst kich po słów i se na to rów bez wzglę -
du na re pre zen to wa ną opcję po li tycz ną.

Za sad ni czym ele men tem na szych dzia łań w naj bliż szym
cza sie po win no być za cho wa nie jed no ści. Do pó ki je ste -
śmy ra zem, wła dza mu si się z na mi li czyć.

To od nas za le ży przy szłość ogro dów i na sze go ru chu!

Za brze, 23 sierp nia 2012 r.

OZ Świę to krzy ski

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Okrę gu Świę to krzy skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach
z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku

w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Wy da ny w dniu 11 lip ca 2012 ro ku wy rok TK RP uzna -
ją cy za nie zgod ne z Kon sty tu cją 24 ar ty ku ły obo wią zu ją -

cej Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. za chwiał bli sko 5 ty -
sią ca mi ogro dów dział ko wych w Pol sce.
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Funk cjo nu ją ce i do brze słu żą ce dział kow com od 7 lat
za pi sy Usta wy zo sta ły w zde cy do wa nym stop niu uchy lo -
ne, co prze kła da się bez po śred nio na funk cjo no wa nie
ogro dów oraz ode bra nie im, a przede wszyst kim sa mym
użyt kow ni kom dzia łek – człon kom PZD, ich fun da men -
tal nych praw.

Pod no szo ne ha sła tro ski o dział kow ców w ze sta wie niu
z usu nię ty mi z po rząd ku praw ne go prze pi sa mi chro nią cy -
mi ich do ro bek, w ża den spo sób nie da ją się lo gicz nie zro -
zu mieć i za ak cep to wać.

Po nad mi lio no wa gru pa człon ków Związ ku zo sta ła po -
sta wio na w sy tu acji nie pew no ści, bez praw ne go za bez pie -
cze nia, cho ciaż by swo je go ma jąt ku wy pra co wa ne go 
i zgro ma dzo ne go na użyt ko wa nej dział ce.

W związ ku z po wyż szym i po zo sta wio nym przez Try -
bu nał okre sem 18 – mie się cy na wy pra co wa nie no wych
prze pi sów, ze wszech miar za sad nym jest, aby sa mo śro -

do wi sko pol skich dział kow ców wy ra zi ło swój głos w po -
sta ci oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych. Nikt tak jak sa mi człon ko wie Polskiego Związku
Działkowców nie zna ją spe cy fi ki oraz pro ble mów, z ja ki -
mi bo ry ka ją się na co dzień oni sa mi, jak i ogro dy dział -
ko we.

Nie jest tak że na szym zda niem moż li we, aby tak licz na
rze sza – tak że pol skich oby wa te li – po zo sta ła obo jęt na na
swój los oraz los przy szłych po ko leń użyt kow ni ków dzia -
łek. Do ro bek po nad 110 lat nie mo że zo stać za prze pasz -
czo ny, a niewy ba czal nym by ło by, aby sta ło się to przez
po sta wę bier no ści czy zwy kłe go za nie cha nia.

W miej scu tym na le ży nam mieć na dzie ję, że opra co -
wa ny pro jekt znaj dzie uzna nie w oczach obec ne go Usta -
wo daw cy, któ ry do strze ga jąc wo lę sa mych oby wa te li,
za bez pie czy w po sta ci prze pi sów pra wa to, co wy pra co -
wa ły do tych cza so we po ko le nia dział kow ców.

Se kre tarz Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Kry sty na Za tor ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Hen ryk Ozię błow ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Mał go rza ta Re li dzyń ska

Pod pi sy po zo sta łych człon ków Ko mi sji:
1. Eu ge niusz Kwa pisz

2. Jó zef Gąszcz
3. Zo fia Ję dras

OZ To ruń sko -Wło cław ski

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Okrę gu To ruń sko Wło cław skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Ogło szo ny 11 lip ca br. wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go (bez uza sad nie nia, któ re go brak do dnia dzi siej sze go)
w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją naj bar dziej zna czą -
cych za pi sów Usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych wzbu dził głę bo ki nie po kój w śro -
do wi sku dział kow ców. Od bie ra ny jest ja ko po czą tek koń -
ca ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju, 
a tak że ja ko kwe stio no wa nie wła sno ści oso bi stej użyt -
kow ni ków dzia łek w po sta ci na nie sień i na sa dzeń na dział -
ce. Tak głę bo ka in ge ren cja Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
na szym zda niem kłó ci się z nie bu dzą cym wąt pli wo ści 
Art. 64 ust. 1 i 2 Kon sty tu cji, gdzie mó wi się, iż każ dy ma
pra wo do wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych, a wła -
sność ta pod le ga rów nej dla wszyst kich ochro nie praw nej. 

Wąt pli we jest też opra co wa nie i zło że nie do Sej mu pro -

jek tu no wej usta wy w wy zna czo nym przez TK ter mi nie
18 mie się cy przez obec ną więk szość par la men tar ną.

Dla te go uczest ni cy Kon fe ren cji w peł ni po pie ra ją ini -
cja ty wę opra co wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ogrod nic twie dział ko wym. Usta wy, któ ra bę dzie sza no -
wa ła po nad stu let nie tra dy cje spo łecz ne go ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go i bę dzie gwa ran tem je go trwa ło ści, 
a nie je go li kwi da cji. W pro jek cie usta wy po win ny też
zna leźć się za pi sy gwa ran tu ją ce ochro nę praw na by tych 
i gwa ran tu ją ce po sza no wa nie pra wa wła sno ści, pra wa
kwe stio no wa ne go przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. 

Uwa ża my, że w myśl za sa dy „nic o nas bez nas” wio dą -
cą ro lę w two rze niu pro jek tu usta wy po win ni speł niać na -
si przed sta wi cie le pra cu ją cy we wszyst kich or ga nach
Związ ku. 
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Uzna je my za ko niecz ne wręcz po zy ska nie sił i ugru po -
wań po li tycz nych nie tyl ko so li da ry zu ją cych się z na mi w
de kla ra cjach, ale i w czyn nym udzia le w re ali za cji tak po -
waż ne go przed się wzię cia, ja kim jest zło że nie do La ski

Mar szał kow skiej no we go pro jek tu usta wy o ogrod nic twie
dział ko wym oraz wdro że nie peł ne go pro ce su le gi sla cyj ne -
go, by nie utknął on w za mra żar ce mar szał kow skiej, jak to
z nie któ ry mi pro jek ta mi usta wo wy mi by wa.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Wnio sków i Sta no wisk 
/-/ 

To ruń, 25 sierp nia 2012 r.

OZ War miń sko -Ma zur ski

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Olsz ty nie

od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r.
w spra wie: oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej
PZD w Olsz ty nie po za po zna niu się i prze ana li zo wa niu
sy tu acji ogro dów dział ko wych po wy ro ku Try bu na łu
stwier dza ją, że je dy nym spo so bem na obro nę dział kow -
ców i nie utra ce nie do rob ku na szej pra cy dla do bra ogro -
dów dział kow ców jest stwo rze nie oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy, któ ry uwzględ ni po sta no wie nia Try bu -
na łu i jed no cze śnie wy ko rzy sta kil ku setlet nią tra dy cję i
do świad cze nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Zbyt dłu gie zwle ka nie i ocze ki wa nie na dzia ła nia na -
szych władz są tu nie bez piecz ne, bo cza su jest nie wie le

tyl ko 18 mie się cy. Aby usta wa chro ni ła i po ma ga ła dział -
kow com mu si być zgod na tak że z ich po trze ba mi.

Je ste śmy za tym, aby pra ce nad na szym oby wa tel skim
pro jek tem usta wy pod jąć jak naj szyb ciej, aby mieć tak że
czas na spo łecz ne kon sul ta cje i moż li wość za po zna nia się
z nim przez na sze wła dze. De kla mu je my tak że, że do ło ży -
my wszel kich sta rań, aby wspól nie wy pra co wać jak naj -
lep sze roz wią za nia. Prze ka że my tak że na sze wy stą pie nie
do Sej mu, w któ rym zwró ci my się o przy ję cie związ ko we -
go pro jek tu i je go uchwa le nie, bo nikt in ny nie zna po -
trzeb dział kow ców le piej niż my sa mi. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/  Da nu ta Ró żań ska

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/  Sta ni sław Ga jew ski

OZ we Wro cła wiu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z dnia 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu stwier dza, że w związ ku z Wy ro kiem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r., któ ry
uznał za nie zgod ne z Kon sty tu cją. RP aż 24 prze pi sy usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za cho dzi bez -
względ na ko niecz ność no we go usta wo we go ure gu lo wa nia
funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny pod wa żył, bo wiem nie tyl ko
pra wo Pol skie go Związ ku Dział kow ców do ist nie nia i wy -
ko ny wa nia swo ich za dań, ale rów nież stwier dził mię dzy
in ny mi nie kon sty tu cyj ność prze pi sów do ty czą cych zwol -
nie nia Związ ku z po dat ków i opłat ad mi ni stra cyj nych, za -
kwe stio no wał wła sność Związ ku do obiek tów i urzą dzeń
ogro do wych, pra wo do obro ny ogro dów przed li kwi da cją
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na ce le ko mer cyj ne oraz nie od płat ne prze ka zy wa nie grun -
tów pod no we ogro dy dział ko we.

Za kwe stio no wa ne zo sta ły za tem pod sta wo we pra wa,
któ re gwa ran tu ją ist nie nie ogro dów w mia stach i moż li -
wość użyt ko wa nia dzia łek.

W tej sy tu acji nie zbęd ne jest pil ne przy stą pie nie do
opra co wa nia a na stęp nie uchwa le nie przez Sejm RP no wej
usta wy o ogro dach dział ko wych, po mi mo obo wią zy wa -
nia jesz cze przez okres 18 mie się cy prze pi sów obec nej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu stwier dza, że no wy pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych po wi nien być przy go to wa ny
przez sam Zwią zek, przez dział kow ców, przez człon ków
obec nych or ga nów Związ ku. Nikt bo wiem nie zna tak do -
brze po trzeb ro dzin dział kow ców, zna cze nia ogro dów
dział ko wych, ro li ja ką speł nia ją w struk tu rze miast, ce lów
i za dań ja kie ma do zre ali zo wa nia przy szła or ga ni za cja.

No wy pro jekt usta wy po wi nien od no sić się do tra dy cji
i hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i za cho wać

moż li wie wszyst kie te pra wa, któ re nie zo sta ły za kwe stio -
no wa ne przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny i któ re umoż li wią
ist nie nie ogro dów, ich dal szy roz wój. No wy pro jekt usta -
wy po wi nien za cho wać jak naj wię cej praw dział kow ców,
w tym pra wo do nie za kłó co ne go użyt ko wa nia dział ki, do
zwol nień po dat ko wych i do od szko do wań.

Pro jekt no wej usta wy po wi nien tak że ure gu lo wać pra wo
do wła sno ści obiek tów i urzą dzeń ogro do wych oraz za sa -
dy za kła da nia i za rzą dza nia ogro da mi dział ko wy mi.

No wy pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych po wi -
nien przede wszyst kim uzy skać sta tus „oby wa tel ski”, pod
któ rym po win ni pod pi sać się wszy scy dział kow cy. Tyl ko
ta ki pro jekt ma bo wiem szan sę uzy ska nia po par cia nie tyl -
ko przez sa mo rzą dy te ry to rial ne, przez miesz kań ców
miast i gmin, ale tak że przez wszyst kich po słów i se na to -
rów bez wzglę du na re pre zen to wa ną opcję po li tycz ną.

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD we Wro cła wiu upo waż nia
i udzie la po par cia Kra jo wej Ra dzie Związ ku do wszel kich
dzia łań ma ją cych na ce lu opra co wa nie pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych.

/-/ inż. Zbi gniew Kna pek

/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

OZ w Zie lo nej Gó rze

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Polskiego Związku Działkowców w Zie lo nej Gó rze

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Okrę go wa Kon fe ren cja Polskiego Związku Dział-
kowców w Zie lo nej Gó rze z za do wo le niem przyj mu je de -
cy zję Pre zy dium KR PZD o pod ję ciu prac nad oby wa tel -
skim pro jek tem no wej usta wy o ogro dach dział ko wych.
Wy ra ża my po par cie dla tej ini cja ty wy i de kla ru je my 
ak tyw ny udział w te go do ku men tu oraz w je go pro pa go -
wa niu.

W sy tu acji, gdy TK, uchy la jąc 24 art. usta wy o ROD,
za kwe stio no wał pod sta wo we pra wa dział kow ców, czym
po zba wił ogro dy dział ko we pod staw funk cjo no wa nia,
opra co wa nie no wej usta wy uzna je my za jed no z naj pil -
niej szych obec nie za dań.

Jest rze czą oczy wi stą, że no wa usta wa mu si uwzględ -
niać orze cze nie TK, jed nak nie mo że w niej za brak nąć za -
pi sów za bez pie cza ją cych pra wa dział kow ców do grun tów
pod ogro da mi, użyt ko wa nia dzia łek, ochro ny przed li kwi -
da cja ogro dów oraz pra wa do zrze sza nia się w ogól no pol -
skiej or ga ni za cji re pre zen tu ją cej ich in te re sy. No wa
usta wa po win na też od nieść się do tra dy cji ogrod nic twa
dział ko we go i je go do rob ku.

Je ste śmy prze ko na ni, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców
jest szcze gól nie upo waż nio ny do pod ję cia się te go za da -
nia i po tra fi przy go to wać prze pi sy, któ re bę dą od po wia -
da ły stan dar dom kon sty tu cyj nym, a przy tym za bez pie czą
in te re sy dział kow ców. Prze ko na nie to ma swo je umo co -
wa nie w bo ga tym do świad cze niu wspar tym prze szło 100-
let nią tra dy cją ogrod nic twa dział ko we go oraz w nie za-
prze czal nej, głę bo kiej zna jo mo ści pro ble mów śro do wi -
ska, któ re mu no wa usta wa bę dzie słu ży ła.

Uzna je my za ko niecz ne, aby pod czas pro ce su two rze nia
no wej usta wy na wią zać sze ro ką współ pra cę ze sprzy ja ją -
cy mi nam śro do wi ska mi i ugru po wa nia mi po li tycz ny mi.
Sto imy też na sta no wi sku, iż in for ma cja o pra cach nad no -
wą usta wą po win na tra fić do jak naj szer szej gru py dział -
kow ców, aby mo gli oni mieć moż li wość wy po wie dze nia
się w istot nych dla nich spra wach oraz zło że nia pod pi su
po par cia dla wspól nie opra co wa ne go pro jek tu. Sze ro ka
ak cep ta cja związ ko we go, oby wa tel skie go pro jek tu da je
szan sę, że zo sta nie on za uwa żo ny i uchwa lo ny.

Okrę go wa Kon fe ren cja Polskiego Związku Dział-
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kowców w Zie lo nej Gó rze upo waż nia de le ga tów na X
Nad zwy czaj ny Zjazd PZD do wy ra że nia po par cia dla

związ ko we go oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych.

Ni niej sze sta no wi sko kie ru je my do:
– Pre zy den ta RP,
– Mar szał ków Sej mu i Se na tu,
– Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
– Prze wod ni czą cych wszyst kich klu bów par la men tar nych,
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Par la men ta rzy stów Zie mi lu bu skiej,
– Pre ze sa PZD.

Zie lo na Gó ra, 22 sierp nia 2012 r. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Jan Gwóźdź

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Uchwał
/-/ Jo an na Mi ko łaj czyk

Ruch ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol skich
ma swo ją po nad 110-let nią hi sto rię. Ogro dy dział ko we na
prze strze ni hi sto rii na sze go kra ju prze trwa ły wie le cięż -
kich chwil. Pierw sze, po wsta wa ły jesz cze przed od zy ska -
niem nie pod le gło ści przez pań stwo pol skie, ogrod nic two
dział ko we oto czo ne opie ką pań stwa roz wi ja ło się też 
w okre sie II Rze czy po spo li tej. Po II woj nie świa to wej re -
ak ty wo wa no dzia łal ność ist nie ją cych ogro dów i przy stą -
pio no do za kła da nia no wych. Naj buj niej szy roz wój
ogro dów w okre sie po wo jen nym na stą pił w la tach 50 i 60-
tych, a póź niej w la tach 80-tych. W 1981 ro ku Sejm przy -
jął usta wę o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.

Po zmia nie ustro ju spo łecz ne go w Pol sce w ro ku 1990
za czę ły się trud ne la ta dla dział kow ców, dla ogro dów i dla
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Trwa ły ko lej ne ba ta lie
ca łe go śro do wi ska ogro do we go przed ko lej ny mi pró ba mi
po zba wie nia na szych praw i grun tów ze stro ny po li ty ków.
Dzię ki wy ka zy wa nej jed no ści pol skich dział kow ców zjed -
no czo nych w swo jej or ga ni za cji, ja ką stał się Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców, w 2005 ro ku po wsta ła no wa usta wa 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.,

któ rej uchwa le nie przez pol ski par la ment mia ło stać się
ak tem praw nym gwa ran tu ją cym użyt kow ni kom dzia łek
spo koj ną przy szłość.

Nie ste ty oka za ło się, że nie do ce ni li śmy pol skich po li -
ty ków i ukry tych za ni mi lu dzi in te re su. W wal kę z dział -
kow ca mi za an ga żo wa no ca ły apa rat pań stwa, wy ko rzy-
stu jąc w osta tecz nej roz gryw ce naj wyż sze or ga ny zwią -
za ne z pol skim orzecz nic twem praw nym. Ja ko dzia ła cze
pol skich ogro dów dział ko wych, ja ko zwy kli dział kow cy,
ja ko oby wa te le pań stwa pol skie go zo sta li śmy upo ko rze ni
wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, stwier dza ją cym
nie kon sty tu cjo nal ność po sta no wień usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Ma my swo ją świa do mość i prze -
ko na nie, że wy rok Try bu na łu ma w swym za my śle roz bić
i po dzie lić zjed no czo ny ruch dział ko wy. Wy ka zał to 
w spo sób uza sad nio ny sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
An drzej Wró bel wy ra ża jąc zda nie od ręb ne do wy ro ku TK
z dnia 11 lip ca 2012 r.

Ca ła hi sto ria ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
świad czy o za po trze bo wa niu na ist nie nie ogro dów dział -
ko wych w Pol sce. Dzi siaj, już po wy ro ku TK, pol scy po -

2.3. STANOWISKA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI I JEDNOŚCI RUCHU
OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO

OZ w Byd gosz czy

STANOWISKO
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy 

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go
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li ty cy i tzw. biz nes me ni jed nym chó rem po wta rza ją, że
dział kow com nic złe go się nie sta nie. Obie cu ją przy go to -
wa nie no wej usta wy o ogro dach dział ko wych, lecz do brze
wie my czym ta kie obiet ni ce, sprzecz ne z in te re sem tych
obie cu ją cych, praw do po dob nie się za koń czą. Po szcze gól -
ne ugru po wa nia mo że na wet coś przy go tu ją, lecz z pew -
no ścią nie bę dą to pro po zy cje wy ra ża ją ce ocze ki wa nia
sa mych za in te re so wa nych, czy li użyt kow ni ków dzia łek 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Już sły szy my gło sy
pre zy den tów nie któ rych miast i bur mi strzów gmin nych
otwar cie wy ra ża ją cych na dzie je zwią za ne z nie skrę po wa -
nym dys po no wa niem grun ta mi ogro do wy mi, na co da je
im szan se wy rok TK uchy la ją cy pra wo do po sia da nia jed -
nej i sil nej or ga ni za cji dział kow ców.

Groź ba ta kie go roz wią za nia, prze wi du ją ce go do pro wa -
dze nie do roz bi cia wspól no ty in te re sów w po nad mi lio -
no wym śro do wi sku ogro do wym, sta no wią cym przez
dzie się cio le cia je den or ga nizm po tra fią cy wspól nie dzia -
łać, re ago wać na za gro że nia i ra zem obro nić się przed ob -
li czo ny mi na in trat ne ko rzy ści ze stro ny grup po li ty-
cz no -biz ne so wych, sta wia przed na mi kon kret ne za da nie. 

Dziś na szym naj waż niej szym za da niem jest za cho wa -
nie jed no ści wszyst kich lu dzi sku pio nych wo kół ogro dów

dział ko wych, dla za pew nie nia ist nie nia ogro dów, dla za -
cho wa nia pod sta wo wych praw dział kow com po przez do -
pro wa dze nie do po wsta nia no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych, gwa ran tu ją cej przy szłość ru chu ogro do we -
go w Pol sce. Fakt prze trwa nia wszel kich za wi ro wań wy -
ni ka ją cych z kart hi sto rii, prze trwa nia dzię ki jed no ści
dział kow ców - bez wzglę du na wy zna wa ne po glą dy po li -
tycz ne, niech sta no wi na sze ha sło i myśl prze wod nią, „że
tyl ko ra zem bę dzie my sil ni i obro ni my pol skie ogro dy”.

Roz wój ogro dów dział ko wych w Pol sce sta no wi efekt
spraw no ści i za an ga żo wa nia wszyst kich struk tur or ga ni za -
cji pol skich użyt kow ni ków dzia łek, sku pio nych wo kół
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Po wa ga obec nej sy tu -
acji wy ma ga, że szcze gól nie te raz mu si my pod jąć nie -
zbęd ne kro ki, dla utwo rze nia no wej ogól no pol skiej
or ga ni za cji dział kow ców. Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy wy ra ża prze ko -
na nie, że ruch ogrod nic twa dział ko we go prze trwa tyl ko
przy peł nym po par ciu dla idei stwo rze nia sil nej or ga ni za -
cji, zdol nej obro nić swo ich człon ków, ich ogro dy dział ko -
we, za pew nia jąc im jed no cze nie zdol ność do part ner stwa
z or ga na mi i przed sta wi cie la mi ad mi ni stra cji pań stwo wej
i z lo kal ny mi sa mo rzą da mi.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP,
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP,
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich,
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu,
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych,
6. Pre mier Rzą du RP,
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Byd go skiej,
9. Eu ro po sło wie Ku jaw sko -Po mor scy,
10. Sa mo rzą dy Lo kal ne Okrę gu Byd go skie go,
11. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ w Czę sto cho wie

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Czę sto cho wie

od by tej w dniu 23 sierp nia 2012 r.
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Czę sto cho wie uzna ją, że wy rok Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku uchy la jąc 
24 ar ty ku ły obec nej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -

ko wych stał się po cząt kiem koń ca ogro dów dział ko wych
w do tych cza so wej for mu le.

Zda niem uczest ni ków kon fe ren cji wy rok Try bu na łu to
po li tycz ny osąd or ga ni za cji spo łecz nej sku pia ją cej mi lion
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ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Dział kow cy zrze sze ni w swo im Związ ku są sil -
ni i ma ją wła sną nie za leż ną od ośrod ków wła dzy sa mo-
rząd ną or ga ni za cję sku tecz nie bro nią cą na by tych praw
swo ich człon ków od po nad 20 lat. De ter mi na cja or ga ni za -
cji w wal ce o swo je pra wa za owo co wa ła ze bra niem 
620 ty się cy pod pi sów w obro nie do tych cza so wej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych co na szym zda niem
nie bar dzo przy pa dło do gu stu eli tom wła dzy. Roz po czę -
te dzia ła nia sys te mo we do pro wa dzi ły do orze cze nia przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie zgod no ści na szej usta wy 
z Kon sty tu cją RP. Ce lem te go wy ro ku jest roz bi cie i po -
dzie le nie zjed no czo ne go ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go, a tak że znisz cze nie jed no li tej or ga ni za cji, któ rą
ce chu je jed ność, so li dar ność i sku tecz ność w dzia ła niu.

Obec na skom pli ko wa na sy tu acja dział kow ców, ogro -
dów i Związ ku po twier dza za sa dę, że je dy nie wspól ną
wal ką i jed no ścią or ga ni za cyj ną mo że my osią gnąć na sze

ce le, co Zwią zek re ali zu je sku tecz nie od po nad 20 lat.
Uczest ni cy kon fe ren cji stwier dza ją, że po przez jed ność

i de ter mi na cję w wal ce o za cho wa nie i za pew nie nie dział -
kow com więk szo ści praw gwa ran to wa nych obec ną usta -
wą jest moż li we po przez zgła sza nie wła snych pro po zy cji
do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych. Na le ży pa mię tać, że w/w pro po zy cje mu szą
uwzględ niać orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ja -
ko dział kow cy mu si my się jed no czyć w od dol nie two rzo -
nych struk tu rach wy ni ka ją cych z przy ję tych roz wią zań
praw nych w no wo two rzo nej usta wie o ogro dach dział ko -
wych.

Dział kow cy zda ją so bie bar dzo do brze spra wę z fak tu
si ły, ja ką nie sie za so bą jed ność i so li dar ność, któ ra po ma -
ga w dzia ła niu i obro nie wspól nych ce lów i po glą dów, ja -
ki mi są upra wa ogro dów dział ko wych dla na szych ro dzin.
Do pó ki je ste śmy ra zem ma my w pływ na na szą przy -
szłość.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Czę sto cho wa, 23 sierp nia 2012 r.

OZ w El blą gu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w El blą gu

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie: przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP z dnia 11 lip ca
2012 r. w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych wy wo łał stan nie pew no ści nie tyl ko wśród dział -
kow ców, ale rów nież or ga nów Związ ku. De le ga ci ze bra ni
na Kon fe ren cji Okrę go wej PZD za uwa ża ją, że za kwe stio -
no wa ne przez Try bu nał prze pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w tym za pi sy do ty czą ce PZD utra -
cą moc praw ną z dniem 20 stycz nia 2014 r. tj. po upły wie
18 mie się cy od da ty ogło sze nia wy ro ku w Dz. U, co na stą -
pi ło w dniu 20 lip ca 2012 r. Do te go ter mi nu po zo sta ją w
nie zmie nio nym sta nie za da nia i obo wiąz ki Związ ku oraz
je go kom pe ten cje. Do cza su no we go, usta wo we go ure gu -
lo wa nia wszyst kie struk tu ry Związ ku funk cjo nu ją zgod nie
ze swo imi za da nia mi i upraw nie nia mi sta tu to wy mi. 
W ro dzin nych ogro dach dział ko wych po win na być pro -
wa dzo na nor mal na dzia łal ność związ ko wa zgod nie 
z przy ję ty mi na ten rok pla na mi pra cy.

W obec nym okre sie istot ne zna cze nie ma zro zu mie nie
za ist nia łej sy tu acji i so li dar ną obro nę ogro dów i praw
dział kow ców. Te mu ce lo wi ma słu żyć za an ga żo wa nie
dział kow ców i or ga nów Związ ku w opra co wa niu oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. 

W tym ce lu na le ży pro wa dzić kon sul ta cje w za kre sie pro -
po zy cji co do kon kret nych za pi sów, jak i ca ło ścio wych
roz wią zań do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych. Na le ży w tym miej scu za uwa żyć, że pro po -
no wa ne roz wią za nia praw ne mu szą uwzględ niać po sta no -
wie nia wy ro ku TK z dnia 11 lip ca 2012 roku. Ka pi tal ne
zna cze nie w tej spra wie bę dą mia ły za war te w pi sem nym
uza sad nie niu wy ro ku wska zów ki pod ad re sem usta wo -
daw cy. Li czy my, że Try bu nał wska że w nich kwe stie ma -
ją ce zna cze nie dla praw zwy kłe go dział kow ca w tym
rów nież słusz nie na by tych w prze szło ści praw.

Or ga ny za rzą dza ją ce ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy -
mi po win ny bez zwłocz nie pod jąć dzia ła nia zwią za ne 
z upo rząd ko wa niem spraw człon kow skich pod wzglę dem
for mal nym i do ku men ta cyj nym. Ta kie dzia ła nie jest ko -
niecz ne, aby za pew nić dział kow com wszel kie na leż ne
pra wa nie do pusz cza jąc w ten spo sób do róż nych sy tu acji,
któ re w przy szło ści mo gą po wstać. Cho dzi oczy wi ście 
o po twier dze nie do ku men ta cyj ne praw każ de go dział kow -
ca do użyt ko wa nej przez nie go dział ki.

Wo bec orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry
przy jął za sa dę wg któ rej za kwe stio no wał każ dy prze pis w
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któ rym zna lazł się zwrot „Pol ski Zwią zek Dział kow ców”
za cho dzi pil na po trze ba ści słe go prze strze ga nia prze pi sów
obo wią zu ją cych w na szym Związ ku oraz dą że nie do po -
praw nych re la cji po mię dzy człon ka mi or ga ni za cji ogro -
du. Cho dzi o udo wod nie nie, że Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, ja ko nie za leż na i sa mo rząd na or ga ni za cja, któ ra

sku tecz nie bro ni praw dział kow ców przez ostat nie 22 la -
ta do koń ca swo je go ist nie nia słu ży ich in te re som. Na -
szym za da niem jest pod ję cie we zwa nia w do sto so wa niu
się do no wej sy tu acji praw nej i do tar cie do świa do mo ści
za gu bio nych dział kow ców oraz pod ję cie dal szej wal ki 
o ogro dy i pra wa dział kow ców.

W imie niu De le ga tów Kon fe ren cji
Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji OZ PZD w El blą gu

OZ Gdańsk

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Gdań sku bio rą cy udział w dniu 18 sierp -
nia 2012 ro ku uwzględ nia jąc sy tu ację ze wnętrz ną Związ -
ku po wsta łą po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go kwe-
stio nu ją ce go kon sty tu cyj ność za pi sów 24 ar ty ku łów usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku uwa -
ża ją za swój związ ko wy obo wią zek przed sta wić sta no -
wi sko w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce.

Ogło szo ny w dniu 11 lip ca 2012 ro ku wy rok Try bu na -
łu oka zał się po li tycz nym wy ro kiem, któ re go ce lem jest
roz bi cie i po dzie le nie zjed no czo ne go ru chu dział ko we go
oraz znisz cze nie jed no li tej spo łecz nej or ga ni za cji, na sze -
go Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ rą za wsze ce cho -
wa ła jed ność, so li dar ność i sku tecz ność w dzia ła niu.

O wy ka zy wa nej jed no ści świad czy ła zde ter mi no wa na
po sta wa dział kow ców, któ rzy w obro nie swo jej usta wy 
o ROD i za cho wa niu praw na by tych zło ży li po nad 620 ty -
się cy pod pi sów. Wo lę tą wy ra żo ną przez pol skich Oby -
wa te li po mi nął cał ko wi cie Try bu nał wy da jąc swo je
orze cze nie.

W obec nej sy tu acji, w ja kiej zna leź li się dział kow cy
zrze sze ni w Pol skim Związ ku Dział kow ców szcze gól ne -
go zna cze nia na bie ra na sza jed ność.

Ostat nie 22 la ta wal ki o ogro dy i pra wa dział kow ców
jed no znacz nie wska za ły, że tyl ko, gdy je ste śmy ra zem,
po łą cze ni wspól nym ce lem, gdy je ste śmy prze ko na ni 

o po trze bie wspól ne go dzia ła nia pod prze wod nic twem na -
sze go Związ ku, wte dy po tra fi my sku tecz nie bro nić na sze -
go do rob ku.

In te gra cja nas wszyst kich jest nie zbęd na i po trzeb na nie
tyl ko te raz, ale tak że w co dzien nej re ali za cji sta tu to wych
dzia łań każ de go z nas.

Do brze wie my, że wśród par la men ta rzy stów są ta cy,
któ rzy by li, są i z pew no ścią bę dą wspie ra li nas w wal ce
o no wy kształt usta wy, któ ra w po sta ci oby wa tel skie go
pro jek tu mu si uzy skać ogrom ne po par cie wśród ro dzin
dział ko wych i w spo łe czeń stwie.

Ta no wa usta wa win na spra wić, że ogro dy na dal bę dą
sta no wić trwa ły ele ment na szych miast i gmin.

Wie my tak że, że dzi siaj mu si my jed no czyć się w no -
wych for mach or ga ni za cyj nych, od dol nie two rzo nych sto -
wa rzy sze niach ro dzin nych ogro dów dział ko wych, bo-
wiem nie mo że my li czyć na eli ty po li tycz ne i wy zna czo -
nym im przez Try bu nał czas 18 mie się cy na uchwa le nie
no wej usta wy.

Mu si my wal czyć o ist nie nie na szych Ogro dów i god ne
pra wa dział kow ców, bo wiem wy stę pu ją re al ne moż li wo -
ści by więk szość tych praw zo sta ła za cho wa na w no wej
usta wie.

Uczest ni cy Kon fe ren cji stwier dza ją, że by osią gnąć ten
cel po trzeb na jest jed ność or ga ni za cyj na oraz jed ność na
funk cjo no wa nie Ogro dów i Związ ku zrze sza ją ce go dział -
kow ców.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Woj ciech Ko dłu bań ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Zdzi sław Ka miń ski
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W po ło wie lip ca Try bu nał Kon sty tu cyj ny na ka zał zmia -
ny w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Sę -
dzio wie TK zmiaż dży li dział ko we pra wo, uzna jąc 24 ar ty-
ku ły za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP. Przede wszyst kim
po szło o uprzy wi le jo wa ną po zy cję Pol skie go Związ ku
Dział kow ców (m.in. mo no pol na przy dział miej skich
grun tów) i brak nad zo ru nad Związ kiem. Wy rok ten do ty -
ka oko ło 4 mln Po la ków – PZD opie ku je się po nad 
966 tys. dzia łek (to po nad 43 tys. hek ta rów), a dział kę
przy dzie la się jed nej ro dzi nie i przyj mu je się, że ko rzy sta -
ją z niej czte ry oso by.

Dział ko we idee roz wi ja ły się róż nie w róż nych kul tu -
rach, a pierw sze dział ki po wsta wa ły w XVII wie ku. Na
świe cie do ce nia się dział ki w mie ście, a pra wo do sto so -
wu je tak, by uła twić dział kow com ży cie. W Pol sce, sa mo -
rzą dow cy z wie lu pol skich miast pod kre śla ją, że dział ki
po ło żo ne są w bar dzo atrak cyj nych dla miast te re nach, 
a w nie któ rych przy pad kach blo ku ją roz wój urba ni stycz -
ny. To dla cze go aż ty le dzia łek – rów nież w cen trum – ma
ta ki Ber lin, któ ry roz wi ja się le piej niż każ de pol skie mia -
sto? Dla cze go w sto li cy eu ro pej skiej po tę gi dział ki nie
prze szka dza ją, nie są mar no traw stwem grun tów, ma ło te -
go, chwa lą się ni mi na swo ich stro nach in ter ne to wych,
cze go próż no szu kać na stro nach na szych miast. 

My za chły stu je my się ka pi ta li zmem i prze ra bia my to,
co za na szą za chod nią gra ni cą prze ro bio no już daw no. Co
cie ka we, w An glii gmi ny ma ją obo wią zek wy zna czyć

dział ki dla gru py sze ściu chęt nych i pra wo to jest co raz
czę ściej eg ze kwo wa ne. Ta kie miej skie ogród ki dział ko -
we, któ re za go spo da ro wu ją nie wy ko rzy sta ne prze strze nie
w me tro po liach, moż na spo tkać na ca łym świe cie. Dział -
ki to ko ry ta rze po wietrz ne w za be to no wa nych mia stach,
oa zy spo ko ju i ci szy. Chroń my je. 

Wy ro kiem z dnia 11 lip ca 2012 ro ku Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny po zba wił dział kow ców moż li wo ści spo koj ne go 
i bez pro ble mo we go upra wia nia po sia da nej dział ki. 

Obec nie zde cy do wa na więk szość z nas z nie po ko jem
ocze ku je ma ją cych na stą pić zmia ny i po mi mo wie lo krot nie
skła da nych de kla ra cji przez człon ków róż nych par tii, oba -
wy te nie zo sta ły roz wia ne. Nie po kój bu dzić mo że też dzi -
wacz na dys ku sja, ja ką wy wo ła ły dział ki. Fa tal nie świad -
czy ona o na szych eli tach i ich wi zji roz wo ju, a co za tym
idzie przy szło ści, ja ka cze ka na sze mia sta. 

Dla wie lu po li ty ków, sa mo rzą dow ców oraz dzien ni ka -
rzy dział ki sta ły się ła twym „chłop cem do bi cia”. Dział ka -
mi za stę pu je się dys ku sję o miej skiej prze strze ni. Dla te go
też win ni śmy w tych trud nych dla nas cza sach być zjed no -
cze ni i zde spe ro wa ni w utrzy ma niu te go co do tej po ry
osią gnę li śmy. Ja ko dział kow cy mu si my jed no czyć się 
w sto wa rzy sze niach i nie pod da wać się w wal ce o swo je
pra wa, w tym pra wa do za rzą dza nia Ogro dem. Aby osią -
gnąć ten cel po trzeb na nam jest jed ność or ga ni za cyj na.

Pa ra fra zu jąc nie po pu lar ne nie gdyś za wo ła nie: „Dział -
kow cy wszyst kich miast, łącz cie się”.

OZ w Go rzo wie Wlkp.

STANOWISKO
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Go rzo wie Wlkp.

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie przy szło ści i jed no ści ogrod nic twa dział ko we go

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Go rzów Wlkp., 22 sierp nia 2012 r.

Do wia do mo ści:
1. Pre zy dent RP,
2. Mar sza łek i Wi ce mar sza łek Sej mu RP,
3. Mar sza łek i Wi ce mar sza łek Se na tu RP,
4. Pre mier RP,
5.Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich,
6. Par la men ta rzy ści Zie mi Go rzow skiej,
7. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski
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Try bu nał Kon sty tu cyj ny w dniu 11 lip ca 2012 ro ku
orze ka jąc o nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP 24 za pi sów
do tych cza so wej do brze funk cjo nu ją cej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych wy dał wy rok na Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców i ogrod nic two dział ko we w Pol sce,
wy rok na nie za leż ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję sku pia ją cą
kil ka mi lio nów oby wa te li upra wia ją cych dział ki. Two rzy -
li oni sil ny ruch spo łecz ny, z gło sem któ re go się li czo no.
Sta no wi li oni prze ciw wa gę dla wpły wów nie licz nych, ale
bo ga tych śro do wisk go spo dar czych chcą cych za wład nąć
grun ta mi użyt ko wa ny mi przez dział kow ców. Sil ny i zin -
te gro wa ny ruch spo łecz ny sku tecz nie sprze ci wiał się ogra -
ni cza niu praw dział kow ców. Roz bi cie ru chu ogrod nic twa
dział ko we go spo wo du je, że każ dy z dział kow ców zo sta -
nie po zo sta wio ny sam so bie. 

Obec nie po trzeb na jest jak ni gdy do tąd sil na re pre zen -
ta cja dział kow ców. Zwią zek mu si pod jąć wal kę o do ro -
bek kil ku po ko leń dział kow ców pol skich, wal kę o ogro dy

i pra wa dział kow ców. Ra zem za cho wa my ogro dy dla nas
i przy szłych po ko leń, a tak że dla miast i spo łe czeństw.

Ogro dy dział ko we od gry wa ją szcze gól ną ro lę w mia -
stach i osie dlach, są nie ro ze rwal nie zwią za ne ze spo łecz -
no ścia mi lo kal ny mi. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we za spo-
ka ja ją po trze by miesz kań ców miast i osie dli oraz są miej -
scem uzu peł nie nia za po trze bo wa nia bied niej szych miesz -
kań ców na wa rzy wa i owo ce, są miej scem wy po czyn ku 
i re kre acji. 

Ogro dy dział ko we mu szą po zo stać i da lej funk cjo no -
wać.

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Ka li szu zwra ca się do
wszyst kich dział kow ców o jed ność i de ter mi na cję w dzia -
ła niach, bo wiem wspól ne dzia ła nie i jed ność są gwa ran cją
dal szej przy szło ści. Gdy nas roz bi ją, o na szej przy szło ści
za de cy du ją in ni bez nas. 

Zjed no cze ni mu si my zro bić wszyst ko, by obro nić ogro -
dy dział ko we.

OZ w Ka li szu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Polskiego Związku Działkowców w Ka li szu

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Ko sza li nie

STANOWISKO
Uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ko sza li nie

w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Ze bra ni w dniu 20 sierp nia 2012 ro ku człon ko wie 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, Pre ze si za rzą dów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych zwra ca ją się do wszyst -
kich dział kow ców i or ga nów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców o echo wa nie jed no ści i peł ną in te gra cję na sze go
śro do wi ska. In te gra cja i na sza jed ność, mó wie nie o na -
szych pro ble mach jed nym gło sem bę dzie sta no wi ło gwa -
ran cję, że w no wej usta wie o ogro dach dział ko wych na sze

pra wa zo sta ną za cho wa ne. Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe -
ren cji Polskiego Związku Działkowców w Ko sza li nie ape -
lu ją do wszyst kich, któ rym do bro pol skich dział kow ców
i ogro dów le ży na ser cu, a wspól ne dzia ła nia w obro nie
na sze go li czą ce go 120 lat ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go, o jed ność w osią ga niu ce lów gwa ran tu ją cych nie za -
kłó co ne funk cjo no wa nie ogro dów. Tyl ko ra zem mo że my
za cho wać na sze ogro dy dla przy szłych po ko leń.

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Ko sza li nie

Ko sza lin, 20 sierp nia 2012 r.



55

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go kwe stio nu ją cy nie -
zwy kle sze ro ki za kres usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych ma przede wszyst kim do pro wa dzić do uni ce -
stwie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko or ga ni -
za cji, któ ra sku tecz nie prze ciw dzia ła ła wszel kim pró bom
roz bi cia ru chu ogrod nic twa dział ko we go. 

Dla śro do wisk de we lo per skich, biz ne so wych i wszel -
kiej ma ści „re for ma to rów”, któ rzy we wpro wa dze niu no -
wych roz wią zań praw nych wi dzą szan sę uwol nie nia
grun tów ogro dów, han dlo wa nia ni mi pod in we sty cje 
i czer pa nia ko rzy ści fi nan so wych, Zwią zek sta no wi prze -
szko dę, ja ką na le ży znieść. 

De ma go gicz ne ha sła o po lep sze niu sy tu acji dział kow -
ców i po sze rze niu ich praw to so cjo tech nicz ne chwy ty,
któ re ma ją prze ko nać do no wej wi zji funk cjo no wa nia
ogro dów. Do sko na le wia do mo, że prze ciw ni kom ogro dów
cho dzi w rze czy wi sto ści o po dzie le nie dział kow ców, któ -
rzy po zba wie ni or ga ni za cyj nej po mo cy PZD nie bę dą 
w sta nie prze ciw sta wić się krę gom ma ją cym ka pi ta ło we 
i praw ni cze za ple cze.

Z te go wzglę du zwra ca my się do wszyst kich ro dzin
użyt ku ją cych dział ki w ogro dach na sze go okrę gu by przy -
łą czy ły się do dzia łań, któ re ma ją na ce lu za cho wa nie wie -
lo po ko le nio we go do rob ku dział kow ców.

Je dy nie zin te gro wa ne, wspól nie dzia ła ją ce i prze ko na ne
o słusz no ści jed no czą cych je idei śro do wi sko ma szan sę
prze trwać. 

Uwa ża my, że wła śnie te raz jest to szcze gól nie waż ne.
Choć Try bu nał wska zał ja kie prze pi sy z po wo du nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją nie mo gą się zna leźć w no wej usta wie
to z ca łą mo cą stwier dza my, że ża den wy rok nie mo że
zga sić na sze go przy wią za nia do war to ści i ce lów bę dą -
cych pod sta wą na sze go ru chu. Po nad stu let nia tra dy cja
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce prze trwa ła roz ma ite
klę ski i za wie ru chy na ro do we. Ogro dy funk cjo no wa ły w
róż nej rze czy wi sto ści, tak że pod czas cięż kich chwil dla
na sze go kra ju. Ogro dy prze trwa ły zmie nia ją ce się sys te my
po li tycz ne i go spo dar cze. Dla te go uwa ża my, że ich za cho -
wa nie jest na szym mo ral nym obo wiąz kiem wo bec przy -
szłych po ko leń. Pa mię taj my, że ten do ro bek mo że po zo -
stać tyl ko dzię ki na szej ak tyw no ści i jed no ści. 

Szan są na je go oca le nie jest z pew no ścią oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych. Je go upo wszech -
nie nie i po par cie win no być naj waż niej szym ce lem in te -
gru ją cym nasz ruch, je go sym pa ty ków i wszyst kich tych,
któ rym le ży na ser cu do bro ogro dów i dział kow ców. 

To od na szej ak tyw no ści za le ży, czy z tej sy tu acji wyj -
dzie my roz bi ci i za ła ma ni, czy też uda nam się za cho wać
ogro dy dla po tom nych. W ob li czu osła bie nia bez pie czeń -
stwa praw ne go dział kow ców po sia da nie sil nej re pre zen ta -
cji sta je się jesz cze waż niej sze. Dla te go za słusz ne
uwa ża my stwo rze nie struk tu ry ogól no kra jo wej bro nią cej
te go, co sta no wi naj więk szą war tość – na szych dzia łek 
i ogro dów.

OZ w Ło dzi

PRZESŁANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Łódź, 18 sierp nia 2012 r.

OZ Ma ło pol ski

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie

z dnia 4 sierp nia 2012 r.
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Eu ro pej skie ogro dy dział ko we po wsta wa ły już w XVIII
w., a pod ko niec XIX w i na po cząt ku XX w. prze ży wa ły
swój roz wój w mia stach, gdzie re wo lu cja prze my sło wa
przy cią gnę ła lud ność mia ste czek i wsi. Czło wiek za -
mknię ty w fa bry ce tę sk nił do zie le ni. Ta tę sk no ta za ob co -

wa niem z na tu rą jest fun da men tem po wsta wa nia ogro dów
dział ko wych. Ogro dy oprócz za spo ka ja nia po trzeb du cho -
wych, speł nia ły rów nież funk cje so cjal ne, wspie ra ły naj -
bied niej szych plo na mi wa rzyw i owo ców.

Dziś ogrod nic two dział ko we w Pol sce to mi lion ro dzin,
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zie lo na prze strzeń ty się cy ha zie mi i pra wie 5 000 ogro -
dów. Ogro dy dział ko we w dzi siej szych cza sach sta no wią
osto ję eko lo gicz ną, speł nia ją funk cję re kre acyj ną, wy po -
czyn ko wą, urba ni stycz ną, speł nia ją nie któ re po trze by so -
cjal ne spo łe czeń stwa. Dział ka słu ży bu do wa niu do brych
re la cji mię dzy po ko le nio wych. Wciąż prze wa ża ją cą gru pą
w gro nie dział kow ców są eme ry ci i ren ci ści, któ rzy chęt -
nie przy pro wa dza ją na dział kę swo je wnu ki. Wśród no -
wych dział kow ców czę sto są mło de mał żeń stwa z dzieć mi.
W cza sach kry zy su ogro dy sta ją się co raz bar dziej po pu lar -
ne, dłu ga li sta ocze ku ją cych na dział kę to bo lącz ka wie lu
za rzą dów ogro dów. Ogro dy dział ko we to en kla wy zie le ni,
któ re otwie ra ją się dla oko licz nych miesz kań ców, są al ter -
na ty wą dla ma łej ilo ści par ków i zie leń ców w mia stach.
Al ter na ty wą, na któ rą sa mo rzą dy te ry to rial ne nie po no szą
na kła dów fi nan so wych. Utrzy my wa nie ogro dów dział ko -
wych ra tu je mia sta przed de gra da cją śro do wi ska na tu ral ne -
go. Na de szły jed nak cza sy, w któ rych przy szłość ogrod-
nic twa dział ko we go w Pol sce nie jest pew na.

Ogro dy dział ko we są po trzeb ne przy szłym po ko le niom
dział kow ców, ale i ca łe mu spo łe czeń stwu. O przy szło ści
ogro dów dział ko wych za de cy du je spo łe czeń stwo, nie po -
li ty ka. Wie rzy my, że ko rze nie z któ rych wy wo dzi się każ -
dy czło wiek, ugrun tu ją po zy cję ogro dów dział ko wych. Są

i ta cy w na szym spo łe czeń stwie, któ rzy po strze ga ją ogro -
dy dział ko we ja ko nie upo rząd ko wa ne, cha otycz ne, za -
mknię te, nie za go spo da ro wa ne te re ny. Dla te go tak waż ne
jest, aby w tro sce o przy szłość ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce, każ dy dział ko wiec zjed no czył się wo kół za dań
ja ki mi są: za dba nie o wi ze ru nek wła snej dział ki i ogro du,
otwar cie ogro dów dla spo łe czeń stwa, roz wi ja nie form
współ pra cy z miesz kań ca mi i sa mo rzą da mi miast.

Dział kow cy zjed no cze ni wo kół wspól nych ce lów:
ochro nie śro do wi ska, przy wra ca niu spo łecz no ści i na tu -
rze zre kul ty wo wa nych te re nów, a tak że sze rze niu idei
ogrod nic twa dział ko we go zo sta ną do ce nie ni i za uwa że ni
przez spo łe czeń stwo. Ogro dy dział ko we na dal po win ny
speł niać po zy tyw ną ro lę w urba ni sty ce i eko sys te mie
miast i gmin. Ogro dy dział ko we dla spo łe czeń stwa speł -
nia ją nie do ce nio ną wciąż ro lę, o któ rej war to mó wić
wspól nie, po nad po dzia ła mi. Ape lu je my do ogro dów
dział ko wych o jed ność w dzia ła niach i ce lach, aby ruch
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce trwał.

Ogro dy są i bę dą po trzeb ne ko lej nym po ko le niom i mu -
szą być za cho wa ne nie za leż nie od dą żeń nie któ rych śro -
do wisk go spo dar czych i re pre zen tu ją cych ich in te re sy
po li ty ków. Osią gnię cie tych ce lów jest moż li we za spra wą
sil nej or ga ni za cji, któ rej si łą są zjed no cze ni dział kow cy.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Pre zes
/-/ Ha li na Kmie ciak

Kra ków, 4 sierp nia 2012 r.

OZ Ma zo wiec ki

STANOWISKO
Ma zo wiec kiej Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

W lip cu 2012 ro ku, wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go stwier dzo no nie zgod ność z Kon sty tu cją więk szość
za pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, istot nych dla przy szło ści ROD. Ten
stan rze czy spo wo do wał, że pol scy dział kow cy wy ra ża ją
za nie po ko je nie i oba wę o przy szłość ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce, czy to nie po czą tek je go koń ca? Wciąż
pa da py ta nie, dla cze go w Pol sce dą ży się do li kwi da cji
ogro dów dział ko wych po przez zmia ny w Usta wie o ROD
z 2005 ro ku? Wy rok Try bu na łu ma w swym za my śle roz -
bić i po dzie lić zjed no czo ny ruch dział ko wy, Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców od lat uwa ża ny jest za głów ne go
„wro ga” wszel kich re for ma to rów ogrod nic twa dział ko we -
go, któ rych ce lem by ło uwol nie nie grun tów ogro dów.
Dział kow cy są sil ni, bo ma ją wła sną nie za leż ną i sa mo -

rząd ną or ga ni za cję, któ ra sku tecz nie od lat bro ni ła ich pra -
wa. Dla te go ce lem jest znisz cze nie jed no li tej or ga ni za cji
dział kow ców, roz bi cie ich jed no ści i so li dar no ści w dzia -
ła niu. Oka za ło się, że nie któ rym eli tom na sze go kra ju
prze szka dza, gdy oby wa te le są zdol ni do sa mo or ga ni za cji
i sku tecz ne go dzia ła nia, gdy po tra fią się zin te gro wać wo -
kół wła snych ce lów i sta wić sku tecz ny opór przed pró ba -
mi ogra ni cze nia ich praw, dla te go wszel ki mi spo so ba mi
usi łu ję się znisz czyć tę sa mo dziel ność i sa mo rząd ność.

Przy szłość pol skie go ogrod nic twa dział ko we go i je go
kie run ki kształ to wa ne są przede wszyst kim po przez do -
stęp ność dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
któ rych użyt kow ni kiem mo że stać się każ dy.

Ogro dy dział ko we to nie kło po tli wy re likt z prze szłej
epo ki. Prze ciw nie to wspa nia ły in stru ment, któ ry słu ży ro -
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dzi nom i po wi nien po ma gać mło de mu po ko le niu uczyć
się sza cun ku dla przy ro dy. To od skocz nia od sza ro ści 
i mo no ton ii ży cia dział kow ców, to tak że aspekt so cjo lo -
gicz ny – za an ga żo wa nie spo łecz no ści we wspól ne do bro,
pro mo cja zdro we go try bu ży cia i ak tyw ne go wy po czyn ku,
jak rów nież oka zja do za wie ra nia zna jo mo ści, a na wet
przy jaź ni. Moż li wość użyt ko wa nia dział ki to dla dział -
kow ców nie tyl ko oszczęd ność, ale przede wszyst kim
ogrom na pa sja – sa dzić i ob ser wo wać efek ty; od po cząt -
ku do koń ca, mieć coś swo je go – to coś nie zmier nie atrak -
cyj ne go.

Do wo dów na to do star cza ją do świad cze nia nie tyl ko 
z Pol ski, ale i rów nież z Eu ro py Za chod niej, do któ rej
wzor ców tak chęt nie od wo łu ją się przed sta wi cie le śro do -
wisk ata ku ją cych ro dzin ne ogro dy dział ko we w pol skich
mia stach. Co raz licz niej sza gru pa przed sta wi cie li mło de -
go po ko le nia przej mu ją cych dział ki w ogro dach jest naj -
lep szym do wo dem na to, że dla se tek ty się cy Po la ków
ro dzin ne ogro dy dział ko we na dal sta no wią nie zwy kle
atrak cyj ną ofer tę, na któ rą wy stę pu je za po trze bo wa nie.

Nie wszyst ko za le ży jed nak od nas, ko niecz na jest ewo -
lu cja na sta wie nia do ogro dów ze stro ny przed sta wi cie li
władz pu blicz nych. Za cho wa nie sta bil nej po zy cji praw -
nej dział kow ców i ogro dów, do strze że nie w sa mo rzą dzie
dział kow ców part ne ra spo łecz ne go po moc ne go w za spo -
ka ja niu so cjal nych po trzeb ol brzy miej czę ści oby wa te li
oraz wy pra co wa nie no wych me cha ni zmów wspar cia
ogrod nic twa dział ko we go – wszyst ko to nie wąt pli wie
przy czy ni ło by się do lep sze go wy ko rzy sta nia po ten cja łu
ogrod nic twa dział ko we go, a co za tym idzie, do roz wo ju,
tak jak to ma miej sce w in nych kra jach eu ro pej skich.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we ma ją wie le do za ofe ro wa -
nia, dla te go po win ny sta no wić nie od łącz ny ele ment przy -
szło ści. Aby to na stą pi ło, ko niecz ne jest stwo rze nie przez
wła dze pu blicz ne od po wied nich wa run ków dla ich funk -
cjo no wa nia, w szcze gól no ści za pew nie nie sta bil nej po zy -
cji praw nej dział kow com i ogro dom.

Utra ta sta bi li za cji, bez pie czeń stwa i pew no ści praw, któ -
re gwa ran to wa ła Usta wa o ROD z 2005 ro ku, po wo du je,
że przy szłość pol skich ogród ków dział ko wych zo sta ła po -
waż nie za gro żo na. Od bie ra ne jest lu dziom to na co pra -
co wa li przez wie le lat. Pra wo, któ re gwa ran to wa ło sta-
bil ność, roz wój i przy szłość pol skie go ogrod nic twa dział -
ko we go sta ło się nie wy god ne.

Czy tak mu si wy glą dać przy szłość ogród ków dział ko -
wych, któ re by ły obec ne w ży ciu wie lu po ko leń, czy ko -
niecz ne są li kwi da cje, wy so kie po dat ki i czyn sze?
Dla cze go pań stwo pol skie dą ży wciąż do li kwi da cji jak że
waż nej sfe ry ży cia wie lu Po la ków? Nie mo że my prze stać
wal czyć i ura to wać to, co jesz cze nam po zo sta ło, to cze -
go nie uda ło się jesz cze znisz czyć przez po li ty ków.

Nie zwy kle waż ne jest dla nas wszyst kich za cho wa nie
jed no ści, peł nej in te gra cji śro do wi ska, sta no wi ona bo -
wiem gwa ran cję ist nie nia ogro dów. Do tych cza so we do -
świad cze nia i obo wiąz ki na przy szłość wska zu ją na to, że
nie zbęd ne jest za cho wa nie or ga ni za cji, sku pia ją cej ro dzin -
ne ogro dy dział ko we w ca łym kra ju. Tyl ko ta kie roz wią -
za nie gwa ran tu je za cho wa nie ru chu ogrod nic twa dział-
ko we go.

Dla te go, też nie daj my się ni gdy po dzie lić! Nie daj my
się ni gdy roz bić! Tyl ko ra zem za cho wa my na sze ogro dy
dla przy szłych po ko leń.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

OZ w Opo lu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę gu Opol skie go PZD Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu

od by tej w dniu 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r.
stwier dza ją cy nie zgod ność 24 art. Usta wy o ROD z prze -
pi sa mi Kon sty tu cji jest po cząt kiem koń ca ogro dów dział -
ko wych w Pol sce w for mie obec nie ist nie ją cej.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ma w swym za my -
śle roz bić i po dzie lić ruch dział ko wy. Głów nym wro giem
re for ma to rów ogrod nic twa dział ko we go i uwol nie nia
grun tów ogro dów to or ga ni za cja, ja ką jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Dział kow cy zrze sze ni w swo im Związ ku
są sil ni, ma ją wła sną nie za leż ną, sa mo rząd ną or ga ni-

za cję, któ ra sku tecz nie bro ni ła praw dział kow ców przez
ostat nie la ta. Dla te go ce lem jest znisz cze nie jed no li tej or -
ga ni za cji dział kow ców, roz bi cie jed no ści i so li dar no ści 
w dzia ła niu, a Zwią zek uznać za nie kon sty tu cyj ny, w któ -
rym oby wa te le są zdol ni do sa mo or ga ni za cji, sta wić sku -
tecz ny opór przed pró ba mi ogra ni cze nia ich praw, ich
sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści.

Strasz ne jest to, że my dział kow cy bę dą cy mi lio no wą
or ga ni za cją od wie lu lat mu si my o obro nie na szych praw
oby wa tel skich, ja kim jest do bro wol ność zrze sza nia się, co
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nam za pew nia usta wa o ROD, a któ re wy rok Try bu na łu
wszyst kie te pra wa uchy lił. Zda niem sę dzie go Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go An drze ja Wró bla, któ ry w swym zda niu
od ręb nym stwier dza, że Polski Związek Działkowców jest
trwa łym zrze sze niem osób -użyt kow ni ków dzia łek, któ rzy
sta ją się człon ka mi te go zrze sze nia na za sa dzie do bro wol -
no ści.

Pol skie pra wo nie za bra nia two rze nia in nych or ga ni za -
cji zrze sza ją cych dział kow ców, do któ rych mo że przy stą -
pić każ dy. Więc PZD nie jest zrze sze niem, któ re re ali zu je
le gi ty mo wa ne i obiek tyw nie uza sad nio ne ce le spo łecz ne,
a któ re zo sta ły okre ślo ne w art. 3 usta wy i nie zo sta ły za -
kwe stio no wa ne przez Try bu nał.

W jed nej or ga ni za cji dział kow cy, choć nie za moż ni sta -
no wi li prze ciwwa gę wpły wów nie licz nych, ale bo ga tych
śro do wisk go spo dar czych. Dla te go tak waż ne by ło znisz -
cze nie or ga ni za cji „Eli tom”, prze szka dza ła tak licz na gru -
pa oby wa te li zdol na do sa mo or ga ni za cji i obro ny. Na głe
roz bi cie struk tu ry Polskiego Związku Działkowców spo -

wo du je, że każ dy z dział kow ców zo sta nie po zo sta wio ny
sam so bie. Znisz czo ne zo sta ną wszel kie struk tu ry za rzą -
dza nia, rów nież na szcze blu ogro do wym. Nikt nie bę dzie
upraw nio ny do za rzą dza nia ogro dem, ja ko ca ło ścią.

Dział kow cy po zba wie ni re pre zen ta cji mu szą to ro bić in -
dy wi du al nie, a gmi ny ma ją prak tycz nie wol ną rę kę w na -
rzu ca niu wa run ków. W tej sy tu acji ogrod nic two dział ko we
dla nas wszyst kich to jed ność i de ter mi na cja w dzia ła niu
dla za pew nie nia dział kow com więk szość do tych cza so -
wych praw i przy sy ła nia pro po zy cji do oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Na le ży pa mię tać, że pro po zy cje te mu szą uwzględ niać
wy rok TK. Po słu żą one do opra co wa nia pro jek tu, któ ry
pod da ny bę dzie pu blicz nej de ba cie, aby ja ko pro jekt oby -
wa tel ski zy skał jak naj więk sze po par cie wśród dział kow -
ców i w spo łe czeń stwie.

Mo że my li czyć tyl ko na sie bie. Do pó ki je ste śmy ra zem
ma my wpływ, ja ka bę dzie nasz przy szłość. Ra zem sil ni,
roz bi ci – in ni o nas za de cy du ją.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Wła dy sław Maj

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Opo le, 14 sier pień 2012 r.

OZ w Pi le

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

z dnia 10 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Pi le od no sząc się do obec nie za ist nia łej
sy tu acji wo kół na sze go Związ ku i or ga ni za cji po wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku 
w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
uwa ża ją za swój obo wią zek przed sta wie nia swe go sta no -
wi ska w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest wy ro kiem po li -
tycz nym i praw dzi wym „są dem nad PZD”, któ re go ce lem
jest roz bi cie i po dzie le nie zjed no czo ne go ru chu dział ko -
we go, a tak że znisz cze nie jed no li tej or ga ni za cji dział kow -
ców, któ rą ce chu je jed ność, so li dar ność i sku tecz ność 
w dzia ła niu. O jed no ści wo kół wspól ne go ce lu, ja kim by -
ła obro na usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
świad czy zde ter mi no wa na po sta wa dział kow ców, któ rzy
bro ni li swe go po nad wie ko we go do rob ku, po przez zło że -
nie 620 ty się cy pod pi sów na związ ko wych li stach w obro -
nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, od by cie

dwóch Kon gre sów i set ki ty się cy dział kow ców pod pi sa -
nych pod sta no wi ska mi, ape la mi, li sta mi kie ro wa ny mi do
naj waż niej szych osób, in sty tu cji i urzę dów w Pol sce.

W obec nej sy tu acji, w ja kiej zna leź li się dział kow cy po
orze cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wszy scy mu si my
być ra zem, te raz i w przy szło ści. Ostat nie 22 la ta wal ki
po ka za ły, że po win ni śmy wie rzyć w sie bie i w Zwią zek,
a nie za wsze po li ty kom. Wie lu par la men ta rzy stów by ło, są
i pew nie jesz cze bę dą z na mi, bę dą nas wspie ra li w dal szej
wal ce o no wy kształt Usta wy, któ ra ja ko pro jekt oby wa -
tel ski mu si zy skać ogrom ne po par cie wśród dział kow ców
i w spo łe czeń stwie, Usta wy, któ ra spra wi, że ogro dy na dal
po zo sta ną, ja ko trwa ły ele ment kra jo bra zu pol skie go, ale
nie mo że my po wie dzieć tak o wszyst kich. Ja ko dział kow -
cy mu si my się jed no czyć w no wych od dol nie two rzo nych
struk tu rach – w sto wa rzy sze niach ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, nie mo że my się pod da wać i mu si my wal -
czyć o ist nie nie ogro dów dział ko wych i god ne pra wa
dział kow ców, gdyż ist nie ją praw ne moż li wo ści, aby więk -
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szość do tych cza so wych praw dział kow ców by ła za cho -
wa na w no wej usta wie. Aby osią gnąć ten cel po trzeb na
jest nam jed ność or ga ni za cyj na i jed ność po glą dów na

funk cjo no wa nie ogro dów i Związ ku zrze sza ją ce go dział -
kow ców.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ma rian Osta szew ski

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Pil skiej.
9. Eu ro po sło wie Wiel ko pol ski.
10. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ry szard Ku kaw ka

OZ Pod kar pac ki

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie

w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Ogro dy dział ko we w Pol sce i w Eu ro pie to en kla wy
czy stej przy ro dy, otwar te dla ogó łu oby wa te li spo łecz no -
ści lo kal nych, do sko na le uzu peł nia ją ce lu kę wo bec zbyt
ma łej ilo ści par ków miej skich. Ogro dy speł nia ją funk cję
re kre acyj ną, wy po czyn ko wą, sprzy ja ją od bu do wie ko -
rzyst nych re la cji mię dzy po ko le nio wych. Wbrew pow-
szech nie lan so wa nym opi niom, dział ki nie są wy łącz nie
do me ną lu dzi star szych. Co raz wię cej mło dych mał żeństw
z dzieć mi de cy du je się na upra wę dzia łek, po nie waż cza -
sy kry zy su nie są do brym mo men tem na wy po czy nek 
w luk su so wych ku ror tach pol skich i za gra nicz nych. Ogro -
dy dział ko we są nie zwy kle ko rzyst nym ele men tem w kra -
jo bra zie współ cze snych miast. Ci, któ rzy uwa ża ją dział ki
za prze ży tek, za trzy ma li się w swo im my śle niu na po zio -
mie lat 80-tych ubie głe go wie ku. To wte dy wła śnie uwa -
ża no, że mia sta ma ją być be to no wy mi i szkla ny mi
mo lo cha mi, w któ rych nie ma miej sca na naj mniej szy
skra wek zie le ni. Tym cza sem lu dzie po trze bu ją przy ro dy,
a sa mo rzą dy po trze bu ją cze goś, co ra tu je mia sta przed po -
stę pu ją cą de gra da cją śro do wi ska na tu ral ne go.

Po mi mo ostat nich dzia łań, w wy ni ku któ rych przy szłość
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce sta nę ła pod wiel kim
zna kiem za py ta nia, uwa ża my, że ogro dy dział ko we są po -
trzeb ne przy szłym po ko le niom. Na szym zda niem, to nie
po li ty ka, ale spo łe czeń stwo za de cy du je, czy w miej scu
ogro dów po wsta ną be to no we pu sty nie. Dla te go bar dzo
waż ne jest to, aby idea ogrod nic twa dział ko we go zo sta ła
do strze żo na i do ce nio na przez ogół oby wa te li. Dział kow -
cy po win ni być zjed no cze ni wo kół re ali za cji za dań, po le -
ga ją cych na dba niu o wi ze ru nek dzia łek i ogro dów,
roz wi ja niu form współ pra cy z miesz kań ca mi i sa mo rzą da -
mi miast, pro pa go wa niu ko rzyst nych funk cji ogro dów 
w me diach lo kal nych. 

Ogro dy dział ko we mu szą na dal ist nieć, nie za leż nie od
dą żeń agre syw nych śro do wisk biz ne so wych i po zo sta ją -
cych pod ich wpły wem po li ty ków. Re ali za cja te go ce lu
bę dzie moż li wa jed nak tyl ko wte dy, gdy dział kow cy bę -
dą zjed no cze ni w sil nej, apo li tycz nej or ga ni za cji, bro nią -
cej ich in te re sów i praw.

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 
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Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Po zna niu stwier dza, że
Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy da jąc wy rok w spra wie usta -
wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. w prak ty ce do pro wa dził do li -
kwi da cji ogól no pol skie go ru chu dział ko we go. Ma jąc
ogól no kra jo wą, nie za leż ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję sku -
tecz nie opie ra li śmy się przez po nad 20 lat pró bom wy ru -
go wa nia ogro dów dział ko wych z kra jo bra zu pol skich
miast. Pol ski Zwią zek Dział kow ców sta wał na dro dze śro -
do wisk dą żą cych do przej mo wa nia te re nów ogro dów
dział ko wych, zwłasz cza na ce le ko mer cyj ne. Dla te go też
Zwią zek stał się ich głów nym wro giem, któ re go roz bi cie
otwie ra ło moż li wo ści osią gnię cia za ło żo ne go ce lu. Wy -
rok Try bu na łu po wo du je, że każ dy dział ko wiec zo sta nie
po zo sta wio ny sam so bie. Nikt nie bę dzie za rzą dzał ogro -
dem, wy ga sną pra wa do te re nu, gmi ny uzy ska ją wol ną rę -
kę w na rzu ca niu wa run ków dal sze go ko rzy sta nia z dzia łek
i przy szło ści ogro dów. Tym bar dziej więc, wo bec po wsta -
łej sy tu acji, po ja wia się po trze ba za cho wa nia jed no ści
wszyst kich dział kow ców i szyb kie go po wo ła nia w ogro -
dach, w spo sób zgod ny z obo wią zu ją cym pra wem, sa mo -
rząd nych i sa mo dziel nych pod mio tów pra wa oraz
re gio nal nej i kra jo wej re pre zen ta cji pol skich dział kow -
ców. Nie mo że my cze kać na po li ty ków i trwać w nie pew -
no ści, czy zdą żą uchwa lić no wą usta wę o ogro dach
dział ko wych. Sa mi mu si my za dbać o na sze in te re sy. Prze -

ja wem ta kie go dzia ła nia niech bę dzie ma so we po par cie
wszyst kich dział kow ców dla oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych. 

Kon fe ren cja Okrę go wa Polskiego Związku Dział-
kowców zwra ca się do dział kow ców Okrę gu o po par cie
idei oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, któ re win no się prze -
ja wić w zło że niu pod pi sów po par cia dla pro jek tu. Ape lu -
je my rów nież o peł ne za an ga żo wa nie w two rze nie
no wych pod mio tów praw nych w ogro dach na grun cie
usta wy o sto wa rzy sze niach. Licz ny udział dział kow ców
w re je stro wa nych sto wa rzy sze niach bę dzie gwa ran tem re -
pre zen ta tyw no ści po wo ła ne go pod mio tu dla śro do wi ska
dział kow ców da ne go ogro du i le gi ty ma cją do prze ję cia
ma jąt ku ogro du od PZD. Nie bę dzie słu ży ło in te re som
dział kow ców po wo ły wa nie wie lu sto wa rzy szeń w jed nym
ogro dzie, któ re bę dą się wza jem nie zwal czać i utrud niać
roz wój ogro du. W in te re sie dział kow ców chcą cych utrzy -
mać swo je dział ki w na szych mia stach jest prze ciw sta wie -
nie się ten den cjom roz bi ja nia na szej jed no ści, czę sto 
w imię par ty ku lar nych in te re sów osób ła mią cych pra wo 
i pró bu ją cych prze kształ cać ogro dy w osie dla miesz ka nio -
we. Je dy nie na grun cie prze strze ga nia pra wa mo że my bu -
do wać przy szłość ogro dów i wal czyć o ich za cho wa nie 
w kra jo bra zie pol skich miast. Je śli o tym za po mni my,
ogro dy bę dą zni kać bez pow rot nie.

OZ Po znań

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę gu Po znań skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

OZ Su dec ki

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju 

w spra wie przy szło ści i jed no ści dział kow ców

Przy szłość pol skich dział kow ców jest nie pew na. Wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go skut ku je uchy le niem 24 prze -
pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
wszyst kich do ty czą cych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. 

W związ ku z tym dział kow cy utra cą wszyst kie na by te
do tych czas pra wa do dzia łek, zaś Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców prze sta nie ist nieć.

Bez no wej usta wy dział kow cy po zo sta ną sa mi i po zba -
wie ni praw do wła sne go ma jąt ku na dział kach i ma jąt ku
wspól ne go w ogro dach, zo sta ną pod po rząd ko wa ni gmi -

nom. Gmi ny, ja ko wła ści cie le grun tów ogro dów bę dą
wresz cie mo gły swo bod nie ni mi dys po no wać, w tym li -
kwi do wać, bez obo wiąz ku wy pła ce nia dział kow com od -
szko do wań i wska za nia te re nu za mien ne go na no wy
ogród. Po nad to dział kow cy ob cią że ni zo sta ną opła ta mi za
użyt ko wa ne te re ny oraz po dat ka mi.

To re al na wi zja przy szło ści dział kow ców, któ ra wy ni ka
z wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Jed nak Pol ski Zwią zek Dział kow ców jesz cze ist nie je 
i nie utra ci ły jesz cze mo cy obo wią zu ją cej za kwe stio no -
wa ne przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny prze pi sy usta wy o ro -
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dzin nych ogro dach dział ko wych. 
Dla te go naj waż niej szym za da niem dla wszyst kich

struk tur Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest za dba nie o
utrzy ma nie i prze trwa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych oraz o usta no wie nie do bre go pra wa dla dział kow -
ców. Za da nie to mu si my wy ko nać ra zem i wszy scy. tj.
dział kow cy i ak tyw spo łecz ny ze wszyst kich struk tur
Polskiego Związku Działkowców. 

Dział kow cy ma ją już na ukę z prze szło ści, że tyl ko zin -
te gro wa ni mo gą sku tecz nie sprze ci wiać się ogra ni cze niom
ich praw i za po biec two rze niu pra wa nie ko rzyst ne go dla
nich. Wie le już ra zy sku tecz nie obro ni li się przed pró ba -
mi zmia ny pra wa na ich nie ko rzyść. Uda wa ło się to tyl ko
dzię ki te mu, że dzia ła li ra zem, w jed no ści i w prze ko na -
niu, że jed ność ozna cza si lę, z któ rą wła dze pu blicz ne mu -
szą się li czyć.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny w wy ro ku z dnia 11 lip ca 2012 r.
tę jed ność uznał za nie kon sty tu cyj ną. Dla cze go? Dla te go,
że ta jed ność to si ła zin te gro wa na w Pol skim Związ ku
Dział kow ców, któ ra przez po nad 20 lat sku tecz nie bro ni -
ła ogro dów, praw dział kow ców i Związ ku.

Nie moż na się z tym po go dzić i sta nąć dział kow com na

prze gra nej po zy cji. Tyl ko w jed no ści dział kow ców mo że -
my stwo rzyć dla sie bie no we praw ne gwa ran cje prze trwa -
nia ogro dów, któ re w zde cy do wa nej więk szo ści sa mi
bu do wa li śmy od pod staw i za na sze wła sne środ ki.

Tyl ko we wspól nym dzia ła niu mo że my za po biec ode -
bra niu nam na sze go wła sne go ma jąt ku w ogro dach, któ -
rym wg Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ma ją być uwłasz -
czo ne gmi ny. 

To, co na sze w ogro dach zo sta ło wy pra co wa ne przez
kil ka po ko leń dział kow ców i nam dzi siaj nie wol no bez
wal ki te go od dać. Nie mo że my za prze pa ścić na szej ogro -
do wej po nad 100-let niej pol skiej tra dy cji, któ ra nie po do -
ba się dzi siaj nie któ rym śro do wi skom li be ra łów
go spo dar czych, tra dy cji, któ ra od po cząt ku do brze wkom -
po no wa ła się w kra jo braz i ar chi tek tu rę miast.

Dzi siaj, w ob li czu za gro żeń wy ni ka ją cych z wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ak tu al nym jest we zwa nie 
II Kon gre su PZD z dnia 22 wrze śnia 2011 r.:

Nie daj my się ni gdy po dzie lić!
Nie po zwól my ni gdy się roz bić!
Tyl ko ra zem za cho wa my na sze ogro dy dla przy szłych

po ko leń.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Zbi gniew Ro dak

OZ w Szcze ci nie

MEMORIAŁ
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie przy szło ści na szych ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we ja ko kon ty nu ator wszyst -
kich swo ich po przed ni ków zrze szo nych w pra cow ni cze
ogro dy dział ko we, czy jesz cze wcze śniej luź no funk cjo nu -
ją ce ogro dy zor ga ni zo wa ne w to wa rzy stwa ogro dów
dział ko wych, na prze strze ni mi nio nych lat do brze za słu ży -
ły się spo łe czeń stwu i na szym ro dzi nom sku pio nym 
w struk tu rach ogro do wych w ra mach or ga ni za cji po za rzą -
do wej. 

Po wo jen ny okres funk cjo no wa nia ogro dów w wo je -
wódz twie szcze ciń skim wy ma gał nie la da tru du i wy sił ku,
by ogro dom przy wró cić wa run ki do wy ko ny wa nia ich
spo łecz nej ro li.

Okres funk cjo no wa nia w struk tu rach Cen tral nej Ra dy
Związ ków Za wo do wych był rów nież okre sem wy tę żo nej
wal ki o so cjal ne za bez pie cze nie ro dzin dział kow ców.

Trzy dzie sto le cie PZD za owo co wa ło po dwo je niem ilo ści
ogro dów i za cho wa niem ich by tu, do sko na le niem or ga ni -
za cyj nym, pod nie sie niem po zio mu es te tycz ne go ogro dów,
a tak że zmia ną ro li ogro dów dział ko wych w peł nie niu co -

raz to szer szych funk cji wy cho dzą cych na prze ciw za po -
trze bo wa niu na re kre ację, zdro wy wy po czy nek oraz wy -
cho waw cze aspek ty, in te gra cję po ko le nio wą i śro do wi sko-
wą oraz ele men ty zdro wot ne i ochro nę na tu ral ne go śro -
do wi ska w mia stach.

Ro dzin ne ogro dy w szcze ciń skim okrę gu zaj mu ją 
2585 ha, na któ rych go spo da ru je 52 500 ro dzin dział kow -
ców w 174 ogro dach, któ rych sta tus jest nie jed no rod ny. 

90 ma sta tus wie czy ste go użyt ko wa nia, 21 sta tus użyt -
ko wa nia, a 63 ogro dy użyt ko wa nie bez u mow ne. Księ gi
wie czy ste ma za ło żo ne 112 ogro dów.

Naj trud niej sza sy tu acja pod wzglę dem praw ne go za bez -
pie cze nia jest w sa mym Szcze ci nie, gdyż na 87 ogro dów
(24 192 dział ki) w pla nach per spek ty wicz nych roz wo ju
mia sta na in ne ce le uję to aż 48 ogro dów.

Z 87 ogro dów wie czy ste użyt ko wa nie po sia da 15 ogro -
dów, zwy kłe 21 ogro dów i 51 ogro dów bez u mow ne. 
51 ogro dów w Szcze ci nie funk cjo nu je w opar ciu o art. 32
usta wy z 6 ma ja 1981 ro ku.
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Przy szłość tych ogro dów w świe tle za ist nia łej sy tu acji
po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest na dzień dzi -
siej szy trud na do prze wi dze nia.

Na py ta nia do ty czą ce funk cjo no wa nia ogro dów oraz ich
per spek tyw przy szło ścio wych, skie ro wa ne do wszyst kich
gmin na sze go okrę gu otrzy ma li śmy w zde cy do wa nej
więk szo ści opi nie po zy tyw ne, co ozna cza, że gmi ny w
więk szo ści przy pad ków wi dzą ko niecz ność dal sze go
funk cjo no wa nia na ich te re nie ogro dów dział ko wych oraz
prze wi du ją da lej do brą współ pra cę z ogro da mi dział ko -
wy mi.

Sa mo rząd Mia sta Szcze ci na w tej kwe stii nie wy po wie -
dział się.

Wo kół PZD wy two rzo no me dial nie wie le nie uza sad nio -
nych mi tów do ty czą cych ha mo wa nia roz wo ju miast lub
też uku to teo rię o ist nie niu „pań stwa w pań stwie”. Do ne -
ga tyw nej kam pa nii prze ciw ko ogro dom za an ga żo wa no
sze reg or ga nów pra so wych oraz te le wi zję. Dzi siaj trud no
prze wi dzieć fak tycz ny kie ru nek roz wo ju sy tu acji. 

Am bit ne pla ny prze sta wie nia ogro dów na funk cje miej -
skich par ków, stoi dzi siaj pod zna kiem za py ta nia. 

Od nas dział kow ców za le ży, czy ogro dy po zo sta ną trwa -
łym ele men tem w na szych mia stach.

No wa usta wa po win na za pew nić ogro dom dział ko wym:
• umiesz cze nie w pla nach roz wo jo wych miast,
• nie skrę po wa ny roz wój w dłu gich prze dzia łach cza so -

wych,
• po moc ma te rial ną na do zbro je nie in fra struk tu ry ogro -

do wej w ce lu wy ko rzy sty wa nia ich w sze ro kim aspek cie
dla spo łe czeń stwa,

• za cho wa nia zwol nień po dat ko wych w sto sow nym za -
kre sie,

• bez pie czeń stwo i ochro nę przez sa mo rzą dy,
• ty tuł praw ny do grun tu,
• od ręb ność wła sno ści na sa dzeń i na nie sień,
• sa mo rząd ogro do wy po szcze gól nych szcze bli
Bez tych ele men tów praw nych ogro dy nie bę dą mia ły

sta bil nej przy szło ści.

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

OZ Ślą ski

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka to wi cach

z dnia 23.08.2012 r.
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Ka to wi cach uwa ża ją za swój obo wią zek
przed sta wie nie swe go sta no wi ska w spra wie przy szło ści 
i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Idea ogrod nic twa dział ko we go ma swo ją po nad 100- let -
nią tra dy cje, kie dy to z nie użyt ków rol nych po wsta wa ły
pięk ne par ki zie le ni, oa zy spo ko ju i re lak su. Ogro dy dział -
ko we to miej sce wy tchnie nia, od po czyn ku na świe żym
po wie trzu z da la od zgieł ku za tło czo nych ulic miast, co -
dzien nych obo wiąz ków i pro ble mów ży cia co dzien ne go.
Ogro dy sku pia ją przede wszyst kim eme ry tów i ren ci stów,
dla któ rych pra ca na dział ce sta no wi je dy ną for mę re kre -
acji i ru chu. Ogród speł nia wie le po ży tecz nych dzia łań
spo łecz nych, mie dzy in ny mi od wie dzi ny na szych ro dzin,
spo tkań ze zna jo my mi, są sia da mi, wy mia ną po glą dów i
do świad czeń. Naj pro ściej mó wiąc dział ka słu ży do bu do -
wa nia do brych re la cji mię dzy po ko le nio wych, in te gru je
dział kow ców i zbli ża do sie bie ro dzi ny. Tak by ło w mo -
men cie two rze nia ogro dów i po zo sta je do dziś. Jed nak że
w dzi siej szych cza sach zmie ni ła się funk cja ogro dów. Dzi -
siej sze ogro dy przy sto so wa nie są do wy po czyn ku, z któ -
rych ko rzy sta ją ca łe ro dzi ny, co raz więk szy pro cent
dział kow ców sta no wią mło dzi lu dzie. Ca ła hi sto ria ru chu

ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce świad czy o ogrom -
nym za po trze bo wa niu na ist nie nie ogro dów dział ko wych,
a do tych cza so we do świad cze nia za rów no w Pol sce jak 
i w Eu ro pie wska zu ją jed no znacz nie wręcz na ko niecz ne
za cho wa nia ogro dów dział ko wych. Wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go skrzyw dził mi lio ny lu dzi, dla któ rych
dział ka jest ca łym ży ciem. 

Ata ki na dział kow ców są dla nas zu peł nie nie zro zu mia -
łe bio rąc pod uwa gę fakt, iż dział kow cy sta no wią ogrom -
ną gru pę spo łecz ną. Gru pa ta swo ją cięż ką pra cą przy-
czy nia się do dba ło ści o śro do wi sko, po lep sze nia wa run -
ków co dzien ne go ży cia oraz po pu la ry za cji ak tyw ne go 
i zdro we go wy po czyn ku.

Ape lu je my nie do pu ść my do znisz cze nia te go, co do -
brze funk cjo nu je w na szym kra ju już od ty lu lat. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców ja ko sa mo dziel na i nie za leż na or -
ga ni za cja zrze sza ją ca dział kow ców stwo rzy ła od po wied -
nie wa run ki do roz wo ju ru chu ogrod nic twa dział ko we go.
De ter mi na cja, jed ność w dzia ła niu i ogrom ne za an ga żo -
wa nie i dą że nie do ce lu to ce chy, dzię ki któ rym od kil ku -
na stu lat bro ni my ogro dów, Związ ku i praw dział kow ców.
Sy tu acja za gro że nia dla dal sze go ist nie nia ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go po ka za ła, że dział kow cy po tra fią
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zjed no czyć swo je si ły i bro nić te go, co tak ko cha ją, świad -
czą o tym wy gła sza ne sta no wi ska.

Pod su mo wu jąc przy szłość ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych mo że być tyl ko jed na, bę dą się na dal roz wi ja ły 
i słu ży ły ko lej nym po ko le niom ro dzin dział ko wych i nie

tyl ko. Nie po zwól my ode brać so bie zie mi, z któ rej czer -
pie my ty le ko rzy ści. 

Uczest ni cy Kon fe ren cji jesz cze raz zwra ca ją się do
wszyst kich dział kow ców i struk tur o za cho wa nie jed no ści
i so li dar no ści. 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Za brze, 23 sierp nia 2012 r.

OZ Świę to krzy ski

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Okrę gu Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach 

z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ma pięk ną,
trwa ją cą już po nad 110 lat tra dy cję. Idea zro dzi ła się w ubie -
głym wie ku, by rok po ro ku doj rze wać i roz kwi tać na na -
szych oczach. Dział kow ców po łą czy ła wspól na pa sja,
mi łość do ro ślin i ich upra wy, chęć upięk sza nia oto cze nia i
wresz cie upodo ba nie do bli sko ści z na tu rą. Przez te wszyst -
kie la ta dział kow cy wła sny mi rę ka mi przy wra ca li zde gra -
do wa ne zie mie dla śro do wi ska, po wo li i mo zol nie za mie -
nia jąc je w zie lo ne i peł ne kwia tów en kla wy w mia stach. 

Te raz wy nik tej pra cy stoi pod ogrom nym zna kiem za py -
ta nia. W lip cu te go ro ku Try bu nał Kon sty tu cyj ny orzekł 
o nie kon sty tu cyj no ści sze re gu ar ty ku łów Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych, pod rzą da mi któ rej dział kow -
cy mo gli czuć się bez piecz ni o swo je lo sy i przy szłość.
Wy ni kiem na ci sków prze róż nych śro do wisk i lob by de we -
lo per sko -in we stor skie go, sta ło się to, cze go oba wiał się mi -
lion pol skich oby wa te li. Przy szłość Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i ogro dów po ło żo nych na te re nie ca łe go kra -
ju w jed nym dniu sta ła się mgli sta i nie pew na.

Jest dla nas ja sne, że w ob li czu ta kie go za gro że nia i nie -

pew no ści wszy scy pol scy dział kow cy mu szą zjed no czyć
się, by za dbać o swo ją przy szłość. Głos ty się cy lu dzi jest
o wie le bar dziej sły szal ny i spra wia, że wła dza mu si się 
z nim li czyć. 

W trak cie gdy opra co wy wa ny bę dzie pro jekt no wej
usta wy, ma ją cej re gu lo wać spra wy ogrod nic twa dział ko -
we go w kra ju, mu si my po ka zać, że Zwią zek jest jed no -
ścią i że war to mu za ufać, gdyż do tej po ry je go struk tu ry
dzia ła ły bez za rzu tu, przez po nad trzy dzie ści lat, za bez -
pie cza jąc in te re sy dział kow ców. Nie na dar mo ze bra no
po nad 620 ty się cy pod pi sów w obro nie PZD i Usta wy 
o ROD. Do wo dzi to fak tu, że dział kow cy go to wi są wal -
czyć o swo ją ideę i tra dy cję, że w sy tu acjach pro ble mo -
wych po tra fią dzia łać ra zem dla wspól ne go do bra. 

Chce my za tem, pod fla gą PZD i w takt hym nu „Zie lo -
na Rzecz po spo li ta” da lej stać w obro nie owo ców na szej
dłu go let niej pra cy. Hi sto ria nie raz już po ka zy wa ła, że 
w ob li czu za gro że nia tyl ko wspól ne, zgod ne dzia ła nie mo -
że do pro wa dzić do zwy cię stwa. Je ste śmy prze ko na ni, że
tak też bę dzie i tym ra zem. 

Se kre tarz Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Kry sty na Za tor ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Hen ryk Ozię błow ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Mał go rza ta Re li dzyń ska

Pod pi sy po zo sta łych człon ków Ko mi sji:
1. Eu ge niusz Kwa pisz

2. Jó zef Gąszcz
3. Zo fia Ję dras



64

Orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o nie zgod no ści
z Kon sty tu cją pra wie po ło wy za pi sów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych to nic in ne go jak wy rok na
ruch ogrod nic twa dział ko we go i je go or ga ni za cję, ja ką jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Wo bec ta kie go po sta no -
wie nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go użyt kow ni cy dzia łek
tra cą pra wa na by te: pra wo do grun tu, wła sność na nie sień
na dział ce, zwol nie nia po dat ko we i pra wo do od szko do -
wa nia w przy pad ku li kwi da cji ogro du. 

Ko niecz no ścią za tem sta je się opra co wa nie no we go pro -
jek tu usta wy o ogro dach, co wy ra zi li śmy w sta no wi sku 
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych, któ re na sta łe wro sły w pej zaż pol skich
miast i miej sco wo ści. Sta no wią one oa zy zie le ni w zwar -
tej za bu do wie miejsc za miesz ka nia lo kal nej lud no ści, po -
zwa la jąc tym sa mym na od po czy nek ca łym ro dzi nom.
Uwa ża my więc, że nie zbęd ne sta je się za pew nie nie kon -
ty nu owa nia 120-let niej tra dy cji ogro dów dział ko wych 

w Pol sce po przez bu do wę no wej struk tu ry or ga ni za cyj -
nej, obej mu ją cej wszyst kie do tych czas funk cjo nu ją ce
ogro dy. Mu si my rów nież pa mię tać, że aby do piąć swe go
po win ni śmy być re pre zen ta tyw ni i jed no myśl ni w dą że niu
do wy zna czo nych ce lów. Na to miast wie my, że z wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go już swo je za do wo le nie oka -
zu ją prze ciw ni cy ru chu ogrod nic twa dział ko we go w róż -
nych miej sco wo ściach, szy ku jąc się na prze ję cie ogro dów
dział ko wych, głów nie cho dzi o te re ny przez nie za ję te. 

Wie lo krot nie już po ka za li śmy jed ność or ga ni za cyj ną 
i si łę z tej jed no ści się wy wo dzą cą, cze go sym bo lem jest
ostat nia ak cja pro te sta cyj na w związ ku z roz po zna niem
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, stąd też jest po trze -
ba ko lej nej jesz cze sil niej szej in te gra cji na szych dzia łań.

Je ste śmy prze ko na ni, że jed no cząc się w spo sób de mo -
kra tycz ny w struk tu rach ogro do wych w każ dej sy tu acji bę -
dzie my mo gli po ka zać swo ją si łę i de ter mi na cję, a w
osta tecz nym roz ra chun ku wyjść z tych po ty czek zwy cię sko!

OZ To ruń sko -Wło cław ski

STANOWISKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 sierp nia 2012 r.
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Wnio sków i Sta no wisk
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

To ruń, 25 sierp nia 2012 r. 

OZ War miń sko -Ma zur ski

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Olsz ty nie

od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r.
w spra wie: przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we ist nie ją od po nad 120 lat.
Ich hi sto ria to przede wszyst kim lu dzie, któ rzy bu do wa li
je na trud nych te re nach. Dzię ki ich pra cy i wy trwa ło ści na
nie użyt kach, ugo rach a na wet wy sy pi skach śmie ci po -
wsta ły prze pięk ne ogro dy, któ re dziś są wi zy tów ką miast
i wsi. Na sze ogro dy to du ma ca łe go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Wie le z nich by ła i jest do ce nia na rów nież
na szcze blu Kra jo wych Kon kur sów.

Ogro dy dział ko we zgod nie z na szą usta wą speł nia ły
spo łecz nie słusz ne ce le dla do bra naj bied niej szej gru py
na sze go spo łe czeń stwa. Każ dy z nas bar dzo do brze wie,
jak wa rzy wa i owo ce z dział ki są zdro we, smacz ne a po -
za tym ta nie, dzię ki cze mu mo gą pod bu do wać do mo we
bu dże ty. 

Ich ro la by ła i jest tak że do ce nia na przez sa mo rzą dy lo -

kal ne z na sze go wo je wódz twa. Wła dze lo kal ne po tra fią
do ce nić, iż dział kow cy dba jąc o swo je ogro dy od cią ża ją
gmin ne środ ki fi nan so we zwią za ne z utrzy my wa niem te -
re nów zie lo nych.

Nie ste ty po 11 lip ca 2012 r. na sza or ga ni za cja wy ro kiem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go otrzy ma ła sil ny cios, któ ry
jed no znacz nie nie sie za so bą li kwi da cje Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców ja ko or ga ni za cji zrze sza ją cej dział kow -
ców. Ale Pol ski Zwią zek Dział kow ców to przede wszy-
st kim lu dzie, a nie sa ma or ga ni za cja, a nas nie da się zli -
kwi do wać ja kim kol wiek wy ro kiem. To, że nie bę dzie
PZD nie mu si i nie bę dzie ozna czać, że nie bę dzie dział -
kow ców i ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Bę -
dzie my da lej tak jak do tej po ry ra zem dzia łać dla do bra
nas wszyst kich. Bę dzie my or ga ni zo wać no we sto wa rzy -
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sze nia, któ re w du chu do tych cza so wych do świad czeń bę -
dą da lej zrze szać wszyst kich po je dyn czych dział kow ców.
Dzię ki wie lo let nie mu do świad cze niu wie my, że w jed no -
ści si ła. Nie moż na po zwo lić, aby ogro dy i dział ki zo sta -
ły po zo sta wio ne sa me so bie, bo mo że przy czy nić się to
do ich de wa sta cji i znisz cze nia. 

Nie po zwo li my znisz czyć do rob ku ty lu po ko leń dział -

kow ców. Sa mi na co dzień wi dzi my jak wnu ki dzi siej -
szych dział kow ców ba wią się na dział kach i ko rzy sta ją 
z ich uro ku. Dla te go też dla nich pra co wać bę dzie my nad
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wym, aby oni sa mi, ich dzie ci i wnu ki, rów nież
mo gły tak jak my czer pać ener gię z po sia da nia dział ki
ogrod ni czej. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Sta ni sław Ga jew ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ Da nu ta Ró żań ska

OZ we Wro cła wiu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu

z dnia 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu stwier dza, że Wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r., któ ry za kwe stio no wał
pra wa Pol skie go Związ ku Dział kow ców do pro wa dze nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych ka że za sta no wić się nad
przy szło ścią ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Do tych czas Pol ski Zwią zek Dział kow ców przez okres po -
nad 30 lat swo jej dzia łal no ści do pro wa dził nie tyl ko do
ogrom ne go roz wo ju ogro dów dział ko wych co po zwo li ło
na peł ne za spo ko je nie po trzeb spo łecz nych, ale do pro wa -
dził tak że do wy so kie go po zio mu sta nu za in we sto wa nia
ogro dów oraz znacz nej mo der ni za cji urzą dzeń i obiek tów
ogro do wych. Re ali za cji tych ce lów sprzy ja ły za kwe stio -
no wa ne przez Try bu nał prze pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, po twier dza jąc tym sa mym jak
wiel ka by ła po mył ka Try bu na łu, jak wiel ką krzyw dę Try -
bu nał wy rzą dził ogro dom, a przede wszyst kim ro dzi nom
dział kow ców i obec nej or ga ni za cji.

Suk ce sy Pol skie go Związ ku Dział kow ców by ły moż li -
we dzię ki wiel kiej spraw no ści or ga ni za cyj nej i ogrom ne -
go za an ga żo wa nia ty się cy spo łecz nych dzia ła czy
Związ ku. Suk ce sy Związ ku by ły rów nież owo cem zwar -
to ści ale przede wszyst kim jed no ści or ga ni za cyj nej, któ ra
do pro wa dzi ła do sku tecz nej obro ny ogro dów przed nie -
uza sad nio ną li kwi da cją.

Dzi siaj w okre sie za gro że nia praw dział kow ców i ogro -
dów wy wo ła ne go Wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
za cho dzi jak ni gdy do tąd ko niecz ność zwar cia sze re gów
i do pro wa dze nia do po wsta nia no wej ogól no pol skiej or ga -
ni za cji dział kow ców, któ ra kon ty nu ować bę dzie za da nia
zwią za ne z utrzy ma niem i roz wo jem ogro dów. Nie zbęd -
na bę dzie wy so ka świa do mość dzia ła czy i dział kow ców,
że tyl ko jed na sil na or ga ni za cja zrze sza ją ca wszyst kie ro -
dzin ne ogro dy dział ko we mo że sku tecz nie prze ciw sta wić
się na si la ją cym się pró bom li kwi da cji ogro dów i to nie tyl -
ko na ce le pu blicz ne, ale rów nież na ce le ko mer cyj ne.
Przy szłość ogro dów dział ko wych za le ży za tem w du żej
mie rze od nas sa mych ale tak że od do bre go pra wa ja kie
bę dzie usta no wio ne w no wej usta wie i któ re bę dzie chro -
nić ogro dy.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu zwra ca się w związ ku z tym do
wszyst kich dział kow ców i wszyst kich człon ków obec nych
or ga nów Związ ku o udzie le nie peł ne go po par cia dla po -
wsta nia no wej kra jo wej or ga ni za cji dział kow ców. No wy
Zwią zek, któ ry bę dzie wspie rać ogro dy dział ko we współ -
pra co wać bę dzie z wszyst ki mi sa mo rzą da mi te ry to rial ny -
mi, z or ga na mi ad mi ni stra cji pań stwo wej i wszyst ki mi
in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi słu żąc ro dzi nom dział kow -
ców i ca łe mu spo łe czeń stwu.

/-/ inż. Zbi gniew Kna pek

/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk
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Ja ko uczest ni cy okrę go wej kon fe ren cji PZD – człon ko -
wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców re pre zen tu ją cy
wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we w okrę gu zie lo no -
gór skim pra gnie my za brać głos w spra wie przy szło ści 
i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Ob -
li gu je nas do te go nie zwy kle trud na i skom pli ko wa na sy -
tu acja, bę dą ca skut kiem orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go z dnia 11 lip ca br.

Za bie ra my głos w tej spra wie, po nie waż nie mo że my
do pu ścić, aby jed nym, kon tro wer syj nym orze cze niem,
zmar no wa ny zo stał do ro bek nas wszyst kich - dział kow -
ców i na szej or ga ni za cji, któ ra ma nie za prze czal ny wkład
w roz wój spo łecz no-kul tu ral ny i go spo dar czy miast oraz
w kształ to wa nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Dla te go
uwa ża my, że w tym szcze gól nym okre sie, okre sie ogrom -
ne go za gro że nia nie po win ni śmy się pod da wać!

Ze bra ne do tąd do świad cze nia po ka zu ją, że na sza si ła
tkwi w jed no ści. Mu si my po ka zać, że tę si łę ma my, a in -
te gru ją nas wspól ne ce le – obro na ogro dów dział ko wych
i za cho wa nie ich dla przy szłych po ko leń.

Cią gle je ste śmy zjed no cze ni w jed nej or ga ni za cji, któ -
rej suk ce sy są oczy wi ste i zna ne – roz wój ogro dów dział -
ko wych, uno wo cze śnia nie in fra struk tu ry ogro do wej,
stwo rze nie wa run ków wy po czyn ku dla lu dzi nie za moż -
nych. Dziś nikt, kto ro zum nie my śli, nie wy obra ża so bie
be to no wych miast bez ogro do wej zie le ni. Idea ogrod nic -
twa dział ko we go jest cią gle ży wa, a fakt, że dzie siąt ki
mło dych lu dzi ubie ga się o dział ki mi mo trud nej sy tu acji
po twier dza, że ro dzin ne ogro dy dział ko we nie prze ży ły
się i na dal jest na nie za po trze bo wa nie.

Je ste śmy prze ko na ni, że ta ka jest wła śnie przy szłość
ogrod nic twa dział ko we go – dal szy je go roz wój w sym -
bio zie z mia sta mi i dla do bra lu dzi. Ta kie my śli zo sta ły
już za war te w do ku men tach II Kon gre su PZD, z któ ry mi
się utoż sa mia my, a ich ak tu al no ści nie ode bra ło na wet
orze cze nie TK.

Jed nak o przy szło ści ogro dów zde cy du je rów nież do bre
pra wo oraz to, czy bę dzie my ra zem, czy po zwo li my się
roz bić.

Ma my wy star cza ją co du żo do świad cze nia i de ter mi na -
cji, aby współ uczest ni czyć w two rze niu no we go pra wa –
usta wy o ogro dach dział ko wych. Ma my też wy star cza ją -
co du żo do świad cze nia, by wie dzieć, że po trzeb na nam
jest sil na or ga ni za cja, któ ra bę dzie zdol na do obro ny na -
szych in te re sów i któ ra nie tyl ko po tra fi sku tecz nie obro -
nić ogro dy przed li kwi da cją, ale przy czy ni się do ich
roz wo ju.

Zwra ca my się więc do wszyst kich dział kow ców okrę gu
zie lo no gór skie go, aby udzie li li swe go po par cia i czyn nie
włą czy li się w two rze nie or ga ni za cji, któ ra po wsta nie na
ba zie na szych do tych cza so wych do świad czeń. Prze ko na -
li śmy się już, że in te gra cja śro do wi ska dział kow ców, jed -
ność ru chu ogrod nic twa dział ko we go oraz sa mo dziel na i
sil na or ga ni za cja to naj cen niej sze war to ści, któ rych mu -
si my bro nić.

Zwra ca my się też o po par cie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych. W peł ni wy ko rzy staj my,
Ko le żan ki i Ko le dzy, zna ną mak sy mę: „Nic o nas – bez
nas”. To bę dzie świa dec two na szej jed no ści i sil na pod -
sta wa dla na szej przy szło ści.

OZ w Zie lo nej Gó rze

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Zie lo nej Gó rze

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie przy szło ści i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Ni niej sze sta no wi sko kie ru je my do:
– Pre zy den ta RP,
– Mar szał ków Sej mu i Se na tu,
– Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
– Prze wod ni czą cych wszyst kich klu bów par la men tar nych,
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Par la men ta rzy stów Zie mi lu bu skiej,
– Pre ze sa PZD.

Zie lo na Gó ra, 22 sierp nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Jan Gwóźdź

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Uchwał
/-/ Jo an na Mi ko łaj czyk
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Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Sekretarz Kon fe ren cji
/-/ 

2.4. STANOWISKA W SPRAWIE ATAKÓW MEDIÓW NA PZD I JEGO STRUKTURY

OZ w Byd gosz czy

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy

w dniu 21.08.2012 r.
w spra wie ata ków me diów na tra dy cyj ne funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 

na PZD i je go struk tu ry, Kra jo wa Ra dę i Pre ze sa Związ ku

To czą ca się od pra wie 20 lat woj na o ogro dy dział ko -
we, moż li wość ich li kwi do wa nia, o ogra ni cze nie praw
dział kow ców przy bie ra ła róż ne for my agre sji i na pa stli -
wo ści.

Sku tecz nie od pie ra ne ata ki po wo do wa ły, że prze ciw ko
Związ ko wi, ogro dom i dział kow com wy ta cza no ar ma ty
co raz to więk sze go ka li bru. 

Wy gry wa li śmy bi twę po bi twie, ale woj na prze ciw ko
ogro dom to czy ła się i to czy się da lej.

Z chwi lą za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go ca łej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych do wal ki z ogro da mi włą czy -
ły się naj wyż sze or ga ny wła dzy pań stwo wej.

Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go był efek tem koń co wym sta ran nie przy -
go to wa nej przez wie le lat ak cji roz pra wie nia się z ogro da -
mi, Związ kiem i miał na ce lu stwo rze nie moż li wo ści
po zy ska nia grun tów w wiel kich aglo me ra cjach miej skich.

Za mó wie nie na te go ro dza ju dzia ła nia pły nę ły z róż nych
śro do wisk de we lo per skich, biz ne so wych no i oczy wi ście
po li tycz nych.

Do wal ki tej włą czo no rów nież Naj wyż szą Izbę Kon -
tro li, któ rej ra port do ty czą cy ogro dów dział ko wych w
kon fron ta cji z rze czy wi sto ścią nie wy trzy mał pró by kry -
ty ki, a Wi ce pre zes Izby Ma rek Za ją ka ła w cza sie po sie -
dze nia Sej mo wej Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
prze pro sił śro do wi sko dział kow ców mó wiąc „uży to okre -
śleń zbyt ge ne ra li zu ją cych, idą cych zbyt da le ko i głę bo ko
krzyw dzą cych dział kow ców.”

Zna mien ną ro lę stwo rze nia nie ko rzyst nej au ry wo kół
Związ ku, je go Pre ze sa, dzia ła czy, ogro dów i dział kow ców
ode gra ły me dia.

Me dia bę dąc na usłu gach okre ślo nych śro do wisk wzię -
ły na sie bie za da nie ob ra że nia wszyst kich i wszyst kie go co
z funk cjo no wa niem ogro dów by ło zwią za ne. Za da ły so bie
du żo tru du, aby ich ma te ria ły nie mia ły nic wspól ne go 
z prze ka zy wa niem praw dy obiek tyw nej lub cho ciaż by
pró by do cie ka nia do niej.

Więk szość ar ty ku łów uka zu ją cych się na ła mach pra sy
kra jo wej i lo kal nej nie mia ła nic wspól ne go z obiek ty wi -

zmem i rze tel nym ma te ria łem dzien ni kar skim bę dą cym 
w zgo dzie z ety ką dzien ni kar ską.

W wie lu przy pad kach mie li śmy do czy nie nia ze świa do -
mym, z gó ry za ło żo nym prze kła ma niem fak tów, po to tyl -
ko by wy wo łać sen sa cję i za siać nie po kój.

Sto so wa ny ję zyk i po rów na nia to beł kot nie ma ją cy nic
wspól ne go z po praw no ścią, tro ską o sło wo i kul tu rę ję zy ka.

Te sen sa cyj ne ar ty ku ły mia ły wy wrzeć okre ślo ny efekt
i mia ły przy go to wać grunt pod przy go to wa ny wy rok Try -
bu na ły Kon sty tu cyj ne go w dniu 11 lip ca 2012 r.

Wie le z tych ar ty ku łów glo ry fi ko wa ła lu dzi, któ rzy bę -
dąc człon ka mi PZD i funk cjo nu jąc w ogro dach zła ma li
wie le prze pi sów za war tych w usta wie o rod, sta tu cie PZD
i re gu la mi nie ROD, bu du jąc po nadnor ma tyw ne al ta ny 
i za miesz ku jąc w nich ca ło rocz nie.

Szko da, że „brać dzien ni kar ska” po za ma ły mi wy jąt ka -
mi nie po ku si ła się aby po ka zać jak waż ne ce le so cjal ne 
i spo łecz ne re ali zu je Zwią zek i ogro dy, no ale to wy ma ga -
ło by zdo by cie wie dzy na te mat funk cjo no wa nia ogro dów.

Ła twiej jest śmiać się i drwić z hym nu, fla gi i tra dy cji.
Tak upra wia ne dzien ni kar stwo za leż ne od śro do wisk po -

li tycz nych i ob ce go ka pi ta łu, two rzą ce at mos fe rę nie chęt -
ną Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców jest oczy wi stym
prze ja wem włą cze nia się wie lu Re dak cji do pod ję cia dzie -
ła znisz cze nia jed no ści w śro do wi sku pol skich dział kow -
ców, po przez kłam li wą po gar dę. 

Cho dzi też o zdys kre dy to wa nie po zy cji Związ ku i je go
Pre ze sa, spo łecz nie pra cu ją cej licz nej rze szy dzia ła czy,
sku tecz ne re ali zu ją cych kon cep cję spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go po przez or ga ni zo wa nie wa run ków do funk cjo -
no wa nia spo łecz no ści ogro do wych.

Szko da, że w tej ca łej na gon ce na Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców nie do strze żo no fak tu, że od bli sko 200 lat w Eu -
ro pie i 120 lat w Pol sce ogro dy dział ko we słu żą spo -
łe czeń stwom lo kal nym zwłasz cza ich uboż szym człon -
kom. 

Każ dy, kto zna spe cy fi ka cję ży cie ogro du do strze ga po -
zy tyw ny wpływ ko rzy sta nia z dział ki na umoc nie nie wię -
zi ro dzin nych, za po bie ga niu po czu cia wy ob co wa nia
spo łecz ne go i bu do wa nia wię zi mię dzy ludz kich.
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Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Czę sto cho -
wie są obu rze ni ne ga tyw ną kam pa nią pro wa dzo ną przez
róż ne me dia – pra sę, ra dio i te le wi zję ma ją cą na ce lu zdys -
kre dy to wa nie do brze funk cjo nu ją cej spo łecz nej or ga ni za -
cji zrze sza ją cej pol skich dział kow ców.

Dla wie lu dzien ni ka rzy pi szą cych na za po trze bo wa nie 
i zle ce nie prze ciw ni ków ogrod nic twa dział ko we go nie ma
nic cen ne go. Drwi ny do ty czy ły na wet hym nu czy flag
związ ko wych, co dla wie lu osób ma szcze gól ny wy miar.
Jed nak w tym wy pad ku naj waż niej szą spra wą jest na kład
i osią gnię cie wła snych ko rzy ści. Przed sta wie nie ogro dów
dział ko wych i Związ ku spo łe czeń stwu w spo sób nie rze tel -

ny, nie praw dzi wy na ru sza jąc przy tym do bra oso bi ste ma -
ją wy two rzyć i ugrun to wać fał szy wy ob raz te go spo łecz -
ne go ru chu, ja ko or ga ni za cji nie po trzeb nej dla lo kal nej
spo łecz no ści. Szcze gól nie przy kre są ata ki na Pre ze sa
Związ ku.

Je ste śmy prze ko na ni, że kie ro wa ne przez jed nost ki or -
ga ni za cyj ne Związ ku wy ja śnie nia, choć w czę ści zo sta ną
do strze żo ne przez Re dak to rów Na czel nych me diów, któ -
re dla osią gnię cia wła snych ko rzy ści umoż li wi li swo im
dzien ni ka rzom na prze ka za nie spo łe czeń stwu nie spraw -
dzo nych i zwe ry fi ko wa nych in for ma cji. Wy ma ga te go po
pro stu rze tel ne dzien ni kar stwo.

OZ w Czę sto cho wie

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Czę sto cho wie

od by tej w dniu 23 sierp nia 2012 r.
w spra wie ata ków me dial nych na dział kow ców, ogro dy i Zwią zek

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Czę sto cho wa, 23 sierp nia 2012 r.

OZ Gdańsk

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie me dial nych ata ków na Zwią zek i sta tu to we struk tu ry

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Gdań sku bio rą cy udział w dniu 18 sierp -
nia 2012 ro ku wy ra ża ją jed no myśl ny sprze ciw wo bec ata -
ków nie któ rych me diów, któ re swy mi nie obiek tyw ny mi
in for ma cja mi kie ro wa ny mi do opi nii pu blicz nej pod wa -
ża ją ro lę ist nie nia na szych ogro dów w wy so ko zur ba ni zo -
wa nych mia stach i szy dzą cych z dział kow ców i ich sta tu-
to wych or ga nów.

W nie któ rych me diach tuż po ogło sze niu wy ro ku Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go po ja wi ły się pu bli ka cje ośmie sza ją -
ce dział kow ców, drwią ce z kra jo wych or ga nów sta tu-
to wych wraz z pod wa ża niem au to ry te tu Pre ze sa Związ -
ku.

Kpie nie z sym bo li Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
a zwłasz cza hym nu jest prze ja wem aro gan cji i igno ran cji,
bra kiem ele men tar nej zna jo mo ści hi sto rii, wszak tekst 
i mu zy ka po cho dzi z 1936 ro ku i w ża den spo sób nie moż -
na ich okre ślać mia nem „re lik tu po przed niej epo ki”.

Au to rzy tych pu bli ka cji, czę sto na ru sza jąc do bra oso bi -

ste ata ko wa nych dzia ła czy związ ko wych za po mnie li naj -
wi docz niej, co to jest ety ka dzien ni kar ska i ja kie obo wiąz -
ki na kła da Pra wo Pra so we.

Za po mnie li, że obo wiąz kiem każ de go dzien ni ka rza jest
kie ro wa nie do opi nii pu blicz nej in for ma cji praw dzi wych,
spraw dzo nych in for ma cji a nie wy du ma nych.

Stwier dza my, że po ka zy wa nie w nie któ rych me diach
nie praw dzi we go ob ra zu na szej spo łecz nej, po za rzą do wej
or ga ni za cji wy rzą dza ogro dom, dział kow com i człon kom
Pol skie go Związ ku Dział kow ców ogrom ną krzyw dę.

Po mi ja nie cał ko wi tym mil cze niem fak tu, że utra ta przez
Polski Związek Działkowców praw okre ślo nych w usta -
wie o ROD ozna cza utra tę praw przez je go człon ków jest
jaw ną ma ni pu la cją.

A kre owa nie osób po zba wio nych człon ko stwa w Związ -
ku za ła ma nie pra wa jest nie do pusz czal nym nad uży ciem.

Uczest ni cy Kon fe ren cji stwier dza ją, że nie któ re me dia,
zwłasz cza te z udzia łem za gra nicz ne go ka pi ta łu win ny za -
prze stać wpro wa dza nia opi nii pu blicz nej w błąd po przez
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pu bli ko wa nie nie rze tel nych in for ma cji, nie ma ją cych żad -
ne go od nie sie nia do rze czy wi sto ści, któ rych je dy nym ce -

lem jest pod wa że nie ro li i zna cze nia ogrod nic twa dział ko -
we go re ali zo wa ne go przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/  Woj ciech Ko dłu bań ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/  Zdzi sław Ka miń ski

OZ w Go rzo wie Wlkp.

STANOWISKO
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Go rzo wie Wlkp.

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie ata ków na tra dy cje, funk cje rod, i struk tu ry PZD

Od po cząt ku prze mian ustro jo wych w RP w wie lu me -
diach ogól no pol skich i lo kal nych za czę ły się ata ki na
dział kow ców, ogro dy i Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Ata ki te wy jąt ko wo na si li ły się w 2012 r. Zja wi sko to
zwią za ne jest ze skie ro wa niem przez I Pre ze sa SN usta wy
o ROD do usta le nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny kon -
sty tu cyj no ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
i wy zna cze niem na czer wiec br. ter mi nu roz pra wy.

For ma i treść szcze gól nie ar ty ku łów pra so wych do ty -
czą cych dzia łal no ści PZD by ły na ogół per fid ne, nie mia -
ły opar cia w rze czy wi sto ści. Au to rzy tych ar ty ku łów
się ga li bo bru ko we me to dy w ce lu zdys kre dy to wa nia
Związ ku, skłó ce nia dział kow ców ze spo łe czeń stwem.
Czę stym ar gu men tem by ło to, ze ogro dy są re lik tem ko -
mu ni zmu lub post ko mu ni stycz ną spu ści zną. Po da wa ne też
fał szy we in for ma cje na te mat struk tu ry or ga ni za cyj nej
Rodzinnych Ogrodów Działkowych i PZD, o bra ku de -
mo kra cji w spo so bie ich dzia ła nia. 

Nie wy bred ne by ły tez ata ki na re pre zen tan tów Związ ku,
a szcze gól nie na Pre ze sa KR PZD Eu ge niu sza Kon drac -
kie go. Wy ima gi no wa ne in for ma cje i opi nie nie ma ją ce nic
wspól ne go z praw da krą żą do tej po ry po kra ju. In for ma -
cje te po wta rza ją rów nież dzien ni ka rze sta ra ją cy się być
obiek tyw ny mi w swych opi niach. Te nie przy chyl ne dla
dział kow ców ar ty ku ły po wsta ły na zle ce nie grup za in te re -

so wa nych li kwi da cją ogro dów. 
War tość grun tów na któ rych po ło żo ne są ogro dy jest

bez po śred nia przy czy ną za in te re so wa nia ma jąt kiem dział -
kow ców. Za ku sy na ma ją tek człon ków PZD by ły re ali zo -
wa ne roz myśl nie po czy na jąc od agre syw nych i ob raź li -
wych ar ty ku łów na orze cze niu TK koń cząc.

Nie wąt pi my, że zde cy do wa na więk szość dzien ni ka rzy
to lu dzie uczci wi i pra wi, dla te go ape lu je my do przed sta -
wi cie li wszyst kich me diów, a pra sy szcze gól nie, aby 
w przy szło ści opi su jąc dział kow ców, ogro dy i Zwią zek
nie opie ra li się na wie dzy prze ka zy wa nej przez na szych
wro gów. 

Chce my wie rzyć, że ar ty ku ły o nas bę dą rze tel ne i
obiek tyw ne.  Nie bo imy się kry ty ki i przyj mie my ją z po -
ko rą, jed nak po win na ona być opar ta na fak tach, a nie po -
mó wie niach. Je że li te mat ru chu ogro do we go was 
w dal szym cią gu in te re su je za pra sza my do na szych ogro -
dów. Od po wie my na każ de za da ne py ta nie, na wet naj bar -
dziej nie wy god ne. Udo stęp ni my nie zbęd ne ma te ria ły,
któ re was za in te re su ją. Ape lu je my też do tych dzien ni ka -
rzy, któ rzy mi mo wszyst ko uwa ża ją, że ogro dy w Pol sce
nie po win ny ist nieć, że by zgod nie z pra wem pra so wym 
i ety ką dzien ni kar ską wy słu cha li stro ny prze ciw nej, 
a opi nie przez nas wy ra ża ne przy ta cza li bez zmian i pod -
tek stów. 

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Go rzów Wlkp., 22 sierp nia 2012 r.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski
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STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Ka li szu

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie ata ków me diów na tra dy cje, funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go struk tu ry

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Ka li szu ob ra du ją ca w dniu 21 sierp nia 2012 r. wy -
ra ża głę bo kie obu rze nie na ata ki me diów na tra dy cje,
funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych, Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i je go struk tu ry oraz Pre ze sa Związ ku.

Ata ki na ro dzin ne ogro dy dział ko we i Zwią zek to bez -
pre ce den so wa wal ka me diów z dział kow ca mi i ogrod nic -
twem dział ko wym.

Me dia są wy ko rzy sty wa ne przez śro do wi ska de ve lo per -
skie, po śred ni ków nie ru cho mo ści i kan ce la rie praw ne zaj -
mu ją ce się rosz cze nia mi do grun tów. Nie kry ją swo je go
za do wo le nia, że już nie ba wem bę dą dys po no wać grun ta -
mi użyt ko wa ny mi przez dział kow ców. Rze ko ma przy -
chyl ność me diów do dział kow ców i tłu ma cze nie, że
ata ku ją tyl ko Zwią zek, w prak ty ce sta no wi du żą krzyw dę,
ja ką wy rzą dza ją ca łe mu ogrod nic twu dział ko we mu i sa -

OZ w Ka li szu

mym dział kow com. 
Zwią zek za wsze stał na stra ży praw dział kow ców. Na

krzyw dzie mi lio nów ro dzin dział ko wych sko rzy sta ją wą -
skie gru py rze czy wi stych be ne fi cjen tów orze cze nia Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Ata ki w me diach są wy mie rzo ne w ogro dy dział ko we i
dział kow ców i słu żą wy łącz nie prze ciw ni kom ogrod nic -
twa i wą skim gru pom spo łecz nym chcą cym do brać się do
grun tów upra wia nych przez dział kow ców.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Ka li szu zwra ca się do me diów o za prze sta nie ata -
ków na Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go struk tu ry,
Pre ze sa Związ ku oraz do zmia ny na sta wie nia do ogro dów
dział ko wych, o spra wie dli we i bez stron ne in for mo wa nie
spo łe czeń stwa o rze czy wi stej sy tu acji ogro dów dział ko -
wych i tra dy cji dział ko wej. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Ko sza li nie

STANOWISKO
Uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ko sza li nie

w spra wie ata ków me dial nych na PZD

Ze bra ni w dniu 20 sierp nia 2012 ro ku człon ko wie 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, Pre ze si za rzą dów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych wy ra ża my na sze za że -
no wa nie i obu rze nie kre owa nym wi ze run kiem Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych, Kra jo wej Ra dy PZD i Pre ze sa Związ ku w me diach.

W sze re gu po czyt nych dzien ni ków i ty go dni ków oraz
po pu lar nych sta cjach TV uka zy wa ny jest ob raz Pol skie go
Związ ku Dział kow ców je go or ga nów i władz w spo sób
da le ce od bie ga ją cy od rze czy wi sto ści. Au to rzy wie lu tek -
stów for mu łu ją w nich wie le kłam li wych, nie zgod nych 
z rze czy wi sto ścią in for ma cji, któ re do ty czą w za sa dzie
wszel kich aspek tów funk cjo no wa nia Związ ku.

Nie zo rien to wa ny od bior ca mo że wy ro bić so bie na pod -
sta wie tych opra co wań ab so lut nie nie praw dzi wy ob raz

Związ ku. Szcze gól ną od ra zą na pa wa nas fakt drwie nia au -
to rów nie któ rych pu bli ka cji z wie lo mi lio no wej rze szy
dział kow ców, Pre ze sa Związ ku, na szej fla gi i hym nu. Jed -
no cze śnie na bo ha te rów kreu je się oso by, któ re w swo ich
dzia ła niach nie prze strze ga ły sta tu tu PZD i przede wszyst -
kim pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go. Ta kie mu przed -
sta wia niu na szej or ga ni za cji zde cy do wa nie się prze ciw sta -
wia my. Po zwa la my so bie przy po mnieć, że obo wiąz kiem
dzien ni kar skim jest obiek ty wizm, sta ran ność i rze tel ność
przy zbie ra niu i wy ko rzy sty wa niu ma te ria łów pra so wych,
szcze gól nie zaś spraw dza nie zgod no ści z praw dą uzy ska -
nych wia do mo ści.

Te go ja ko człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, le gal nej pol skiej or ga ni za cji spo łecz nej, do ma ga my
się od śro do wi ska dzien ni kar skie go.

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Ko sza li nie 
Ko sza lin, 20 sierp nia 2012 r.
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Nie mo że my po zo stać bier ny mi na opi nie wy ra żo ne
przede wszyst kim w ar ty ku łach pra so wych, któ rych au to -
rzy z „pa sją, eu fo rią” oskar ża li Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, nie szczę dząc dział kow ców, ogro dy dział ko we oraz
Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Z upo rem ma -
nia ka po wta rza li, że PZD to ruch ro dem z PRL-u, że za -
własz czył grun ta mi, że mo no pol rzą dzi ogro da mi, że
dział kow cy to pod da ni, któ rzy nie ma ją pra wa gło su i de -
cy do wa nia o swo im ogro dzie. Przy kła dów moż na mno -
żyć, lecz nie o to cho dzi. Isto tą tre ści ar ty ku łów by ło i jest
na dal zdys kre dy to wa nie Związ ku i dzia ła ją cych w nim dla
do bra ru chu i na je go rzecz spo łecz ni ków na zy wa jąc ich
„ma fią”. Na pod sta wie wy ssa nych z pal ca in for ma cji usi -
ło wa no oma mić dział kow ców nie praw dzi wy mi „wia do -
mo ścia mi” uzy ska ny mi od pseu do dzia ła czy, bar dzo
krzyw dzą ce śro do wi sko dział kow ców. Dzien ni ka rze pro -
wa dzi li sąd nad PZD nie po sia da jąc i nie sta ra jąc się zdo -
być ele men tar ną wie dzę na te mat funk cjo no wa nia struk tur
or ga ni za cji. W na szej oce nie przy ję li za sa dę, że tan de ta
pi sar ska wy wo ła od po wied ni efekt. Każ dy z czy tel ni ków
ga zet, jak Ga ze ta Wy bor cza, Po li ty ka, Rzecz po spo li ta,
Ne eswe ek, Ga ze ta Praw na po twier dza ją, że trium fo wa ły
one z nie na wi ścią, sar ka zmem, ob łu dą, fał szem i pod ło -
ścią. Na ru szo no god ność oso bi stą, ata ko wa no ro dzi nę Pre -
ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców, co z oczy wi stych
wzglę dów wy wo ła ło re ak cję nie tyl ko człon ków Związ ku,
któ rzy wy sto so wy wa li li sty i sta no wi ska wy ra ża jąc swo -
je obu rze nie. Z ca łą mo cą na le ży stwier dzić, że wie le sfor -
mu ło wań świad czy o ni skim po zio mie pra cy dzien ni-
kar skiej i nic to nie ma wspól ne go z ety kie tą te go za wo -
du. Dzien ni ka rze sto so wa li za sa dę „uderz w stół a no ży -

ce się ode zwą”. Nic nie uspra wie dli wia au to rów tek stów,
że ich ar ty ku ły by ły pi sa ne na za mó wie nie po li tycz ne ska -
zu jąc or ga ni za cję na ośmie sze nie i utra tę au to ry te tu. Cel
był je den roz wią zać Pol ski Zwią zek Dział kow ców a dział -
kow cy nie od ro dzę się po zo sta jąc bez opie ki praw nej i jest
„po za mia ta ne” po ogro dach dział ko wych. We wszyst kich
pu bli ka cjach ujaw nio no „praw dę” ogro dy pod po rząd ko -
wa ne gmi nom, cza so wy ich cha rak ter, czy li nie pew ność
ich ju tra. Nikt z au to rów tek stów „Ame ry ki nie od krył”,
bo od daw na zna na by ła in ten cja, a mia no wi cie: opo dat -
ko wa nie dział kow ców, po zy ska nie grun tów na ce le ko -
mer cyj ne, bo kry zys w go spo dar ce ude rza w po li tycz ne
en kla wy. Nie jest prze sa dą, że dzien ni ka rze rów nież te le -
wi zyj ni oraz ra dio wi przy czy ni li się do mar gi na li za cji
PZD a tym sa mym do po zba wie nia pod mio to wo ści ca łe -
go śro do wi ska dział ko we go. „Gra tu lu je my im sa mo po -
czu cia” ale utę sk nie niem cze ka my na wy rok, ja ki wy da
spo łe czeń stwo za utra tę praw do od szko do wa nia za ma ją -
tek, za wi ze ru nek na szych ogro dów, kie dy dział kow cy bę -
dą po rzu cać dział ki z uwa gi na sy tu ację ma te rial ną 
i ro dzin ną. Miej my na dzie ję i wierz my, że ad wer sa rze 
– dzien ni ka rze nie bę dą kon sul tan ta mi w two rze niu no -
wej oby wa tel skiej usta wy o ogro dach dział ko wych. Za -
mknij my przed ni mi drzwi, kie dy bę dą trwa ły pra ce nad
pro jek tem, za brak nie im in for ma cji w for mie wy wo dów
na te mat ogro dów dział ko wych.

Pod su mo wu jąc, war to za cy to wać po wie dze nie: „Psy
szcze ka ją, ka ra wa na da lej je dzie”. Dla te go daj my ko lej ne
świa dec two wspól nej tro ski o dział ki, bo dziś cze ka nas
ogrom ny wy si łek, w związ ku z bu do wą no wej przy szło -
ści, wie rząc, że cel zo sta nie osią gnię ty.

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

OZ w Le gni cy

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy 

w dniu 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie ata ków me diów na or ga ni za cję

Le gni ca, 22 sierp nia 2012 r.

OZ w Lu bli nie

STANOWISKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę gu Lu bel skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 23 sierp nia 2012 r.
w spra wie kre owa ne go przez me dia ne ga tyw ne go wi ze run ku spo łecz ne go ru chu dział ko we go w Pol sce

Pol ski Zwią zek Dział kow ców oraz ogrod nic two dział -
ko we w Pol sce sta ły się w ostat nim cza sie te ma tem chęt -
nie po dej mo wa nym przez me dia, a zwłasz cza przez pra sę.
I nie by łoby w tym nic dziw ne go, po nie waż ruch ogrod -
nic twa dział ko we go o tak bo ga tej i dłu go let niej tra dy cji

po wi nien być spo łe czeń stwu pol skie mu przy bli ża ny i po -
pu la ry zo wa ny, gdy by nie fakt, że to za in te re so wa nie me -
diów ob ja wi ło się w okre sie przed i po ogło sze niu wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ta sy tu acja ewi dent nie
świad czy o tym, że nie cho dzi ło o prze ka za nie czy tel ni ko -
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wi rze tel nych in for ma cji o funk cjo no wa niu ro dzin nych
ogro dów oraz Pol skie go Związ ku Dział kow ców i je go or -
ga nów, tyl ko o uję cie te ma tu w ka te go rii sen sa cji.

I w ta ki wła śnie spo sób więk szość ar ty ku łów za miesz -
cza nych w pra sie kre owa ły ne ga tyw ny ob raz ogól no pol -
skie go sa mo rzą du prze ka zu jąc opi nii pu blicz nej nie praw-
dzi we i fał szy we in for ma cje na te mat tra dy cji ogro dów
dział ko wych i pra cy Związ ku.

W spo sób szcze gól ny zo sta ła pod da na kry ty ce przez
me dia oso ba Pre ze sa Związ ku – Pa na Eu ge niu sza Kon -
drac kie go.

Ty tu ły ta kich m.in. ar ty ku łów jak: „Król dzia łek”, 
„U Pa na Bo ga w ogród ku” oraz „Zwią zek Dział kow ców
ma lu dzi ze sta li, czy li Zie lo na Rzecz po spo li ta za na sze
pie nią dze” jed no znacz nie su ge ro wa ły od bior cy ne ga tyw -
ne na sta wie nie do Związ ku, a szcze gól nie je go Pre ze sa,
jak i sa mych dział kow ców. Na to miast treść tych ar ty ku -
łów by ła ten den cyj na, nie obiek tyw na i ob ra ża ła mi lio ny
pol skich oby wa te li, któ rzy wie lo let nią pra cą kil ku po ko -
leń stwo rzy li tak do brze funk cjo nu ją cy sys tem i pra wo. 

Uczest ni cy Kon fe ren cji są za nie po ko je ni i zdzi wie ni, 
z ja ką aro gan cją au to rzy tych pu bli ka cji od no si li się do te -
ma ty ki ogrod nic twa dział ko we go.  

W me dial nej kam pa nii prze ciw ko Związ ko wi i je go or -

ga nom wzię ła udział więk szość wy da wa ło by się po waż -
nych dzien ni ków o za się gu ogól no pol skim m.in. „Ga ze ta
Wy bor cza”, „Dzien nik – Ga ze ta Praw na”, „Rzecz po spo -
li ta” i „Prze gląd”.

Szcze gól nie w ak cje pro wa dzo ne prze ciw ko usta wie 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i Pol skie mu Związ -
ko wi Dział kow ców wpi sa ły się ta kie dzien ni ki jak „New -
swe ek” i „Po li ty ka”, pu bli ku jąc nie rze tel ne in for ma cje, 
a przed sta wio ny w nich ob raz Związ ku i pol skie go dział -
kow ca nie wie le miał wspól ne go z praw dą.

Śro do wi ska czy ha ją ce na te re ny ogro dów dział ko wych
uak tyw ni ły me dia, któ re ata ku jąc dział kow ców i Zwią zek
za po mnia ły, że za ni mi kry ją się mi lio ny uczci wych lu dzi
i to im wła śnie wy rzą dzi ły naj wię cej szko dy. 

Ogrod nic two dział ko we w Pol sce do ty czy du żej gru py
spo łe czeń stwa i te ma ty z nim zwią za ne w chwi li obec nej
w kon tek ście wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na le żą
do trud nych i skom pli ko wa nych oraz wy ma ga ją po waż ne -
go po trak to wa nia.

Dla te go też przed sta wi cie le lu bel skich dział kow ców
bio rą cy udział w kon fe ren cji bę dą zde cy do wa nie pro te -
sto wać prze ciw ko znie kształ ca niu praw dy o Pol skim
Związ ku Dział kow ców jak i ca łym ogrod nic twie dział ko -
wym.

Pre zes OZ PZD w Lu bli nie
/-/ Sta ni sław Cho dak 

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ha li na Gaj -Go dyń ska

Lu blin, 23 sierp nia 2012 r.

OZ w Ło dzi

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie ata ków me diów na Pol ski Zwią zek Dział kow ców

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD wy ra ża ją sta -
now czy sprze ciw wo bec po ja wia ją cych się w środ kach
ma so we go prze ka zu ata ków na na szą or ga ni za cję, jej kie -
row nic two, struk tu ry i ce le dzia łal no ści.

Ubo le wa my, że przed sta wi cie le nie któ rych me diów 
z za ja dło ścią nie ma ją cą nic wspól ne go z obiek ty wi zmem
i ety ką dzien ni kar ską, ata ku ją Zwią zek. Nie ste ty, ale po -
ziom wie lu pro gra mów czy pu bli ka cji od bie ga od wszel -
kich stan dar dów. Kam pa nia oszczerstw i przed sta wia nia
PZD ja ko prze sta rza łej i nie przy sta ją cej do dzi siej szej rze -
czy wi sto ści or ga ni za cji trwa w praw dzie nie od dziś lecz
obec ne jej na si le nie od bie ra my ja ko szcze gól nie wy ra cho -
wa ne ma ni pu lo wa nie opi nią pu blicz ną. 

Bu do wa nie wi ze run ku Związ ku, je go władz i dzia ła czy,
ja ko ba la stu zbęd ne go dla spo łe czeń stwa i co waż ne
przede wszyst kim dla sa mych dział kow ców, to prze cież

nic in ne go jak szu ka nie po par cia dla tez za war tych w wy -
ro ku TK. Te go ty pu „twór czość” dzien ni kar ska nie po -
zwa la wie rzyć w nie za leż ność i sa mo dziel ność me diów.
Jak na dło ni wi dać, że nie któ re ty tu ły pra so we czy sta cje
te le wi zyj ne ob ra ły so bie za cel zbu do wa nie swe go ro dza -
ju at mos fe ry, któ ra ma po móc prze ko nać oby wa te li, że
Try bu nał swo im roz strzy gnię ciem wspa nia ło myśl nie
„uwol nił” ich od skost nia łych or ga ni za cyj nych struk tur 
i wszel kie go przy mu su, wo bec cze go przy szłość dział -
kow ców ry su je się w ja snych bar wach. 

Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ogro dy sta ły się
przed mio tem za in te re so wa nia eks per tów do spraw nie ru -
cho mo ści, kan ce la rii praw nych, przed sta wi cie li de we lo -
pe rów. Lu dzie ci wi dzą funk cjo no wa nie dzia łek w opar ciu
o pro ste ryn ko we re gu ły – kto ma pie nią dze ten de cy du -
je. Eko lo gicz na i so cjal na ro la dzia łek jest zu peł nie przez
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nich po mi ja na, a za an ga żo wa nie spo łecz nych dzia ła czy wy -
szy dza ne i pięt no wa ne, ja ko wy god ny spo sób na ży cie. 

Czy ta jąc ta kie do nie sie nia pra so we nie spo sób oprzeć
się wra że niu, że me dia sta ra ją się zwy czaj nie przy po do bać
lan so wa nej przez okre ślo ne krę gi po li tycz ne kon cep cji li -
kwi da cji PZD. 

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go naj wy raź niej nie do -
star czył nie któ rym dzien ni ka rzom wy star cza ją cej sa tys -
fak cji i obec nie ob ra li oni tak ty kę uni ce stwie nia Związ ku
za wszel ką ce nę. W swo ich dzia ła niach nie wa ha ją się
przed po słu gi wa niem się fał szem i ata ko wa niem war to -
ści, któ re łą czą po nad mi lion pol skich ro dzin. 

Z ca łą sta now czo ścią pro te stu je my prze ciw ko ta kim
me to dom, któ re ob ra ża ją oby wa te li, a dzien ni kar skie rze -
mio sło co fa ją do epo ki to ta li tar ne go wy pa cza nia rze czy -
wi sto ści.

Oszczer stwa i za rzu ty kie ro wa ne pod ad re sem Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców utwier dza ją nas w prze ko na -
niu, że w dal szym cią gu dą ży się do roz bi cia na sze go
śro do wi ska, po to by dział kow cy po zba wie ni praw nej 
i or ga ni za cyj nej po mo cy Związ ku nie mo gli obro nić się
przed przej mo wa niem te re nów ogro dów na ce le ko mer -
cyj ne. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Łódź, 18 sierp nia 2012 r.

OZ Ma ło pol ski

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie

z dnia 4 sierp nia 2012 r.
w spra wie ata ków me diów na tra dy cje i funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz struk tu ry PZD

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Kra ko wie, za nie po ko je ni ten den cyj ny -
mi, nie obiek tyw ny mi ar ty ku ła mi, pod wa ża ją cy mi sens ist -
nie nia ogro dów dział ko wych w mia stach, wy szy dza ją cych
dział kow ców, wy ra ża ją swo je obu rze nie.

Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w me diach uka -
za ły się licz ne ar ty ku ły, ośmie sza ją ce dział kow ców, struk -
tu ry ogro do we i Związ ko we, sym bo le: hymn, sztan da ry
oraz pod wa ża ją ce au to ry tet Pre ze sa Polskiego Związku

Działkowców Eu ge niu sza Kon drac kie go. Świad czy to
jed no znacz nie o stron ni czo ści dzien ni ka rzy, któ rzy prze -
ka zu ją do opi nii pu blicz nej nie praw dzi we, nie rze tel ne in -
for ma cje na ru sza ją ce do bra oso bi ste. Dział kow cy
uwa ża ją, że uka zy wa nie nie prawdzi we go ob ra zu jest ma -
ni pu la cją wy rzą dza ją cą krzyw dę ogro dom dział ko wym 
i ich człon kom oraz or ga ni za cji. Li czy my na po sza no wa -
nie god no ści czło wie ka oraz za cho wa nie obiek ty wi zmu
w prze ka zy wa niu in for ma cji.

Pre zes
/-/ Ha li na Kmie ciak

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Kra ków, 4 sierp nia 2012 r.

OZ Ma zo wiec ki

STANOWISKO
Ma zo wiec kiej Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie ata ków me diów na tra dy cję, funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na Pol ski Zwią zek

Dział kow ców i je go struk tu ry, Kra jo wą Ra dę i Pre ze sa Związ ku

De le ga ci ma zo wiec kich ogro dów dział ko wych, uczest -
ni czą cy w dzi siej szej kon fe ren cji, nie mo gą przejść obo -

jęt nie wo bec fak tu włą cze nia się me diów w wal kę z ogro -
da mi i ich po trze bą ist nie nia.
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W okre sie po prze dza ją cym roz pa trze nie przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go z lu te go 2010 ro ku, w spra wie stwier dze nia nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP czę ści prze pi sów usta wy 
z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
i bez po śred nio po ogło sze niu wy ro ku przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny, me dia, a szcze gól nie pra sa, roz pę ta ły nie -
no to wa ną w hi sto rii pol skie go ogrod nic twa dział ko we go
kam pa nię z uży ciem dez in for ma cji, kłamstw i dys kre dy -
ta cji lu dzi i in sty tu cji ru chu dział ko we go, z się ga niem do
oszczerstw i po spo li tych plo tek. Obiek tem nie wy bred nych
ata ków, źle skry wa nych pod płasz czy kiem „obiek ty wi zmu
i uczci wo ści dzien ni kar skiej”, sta ły się idea ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go, Pol ski Zwią zek Dział kow ców, je go
struk tu ry, a szcze gól nie Kra jo wa Ra da i Pre zes Związ ku.
Nie oszczę dzo no na wet hym nu i sym bo li Związ ku. Fał -
szy wie pre zen to wa no sto so wa ne w na szej dzia łal no ści sta -
tu to wej roz wią za nia i nor my praw ne.

W ta blo idach, dzien ni kach cen tral nych i lo kal nych oraz
po pu lar nych opi nio twór czych ty go dni kach, prze wa li ła się
fa la w więk szo ści bez par do no wych, prze śmiew czych w
swej isto cie i tre ści au dy cji i ar ty ku łów, któ rych au to rzy ła -
miąc wła ści we nor my pra wa pra so we go przed sta wia li wy -
ko śla wio ny ob raz pol skie go ogrod nic twa dział ko we go,
szko dli wość je go ist nie nia dla roz wo ju miast, bu dow nic -
twa do mów i szla ków ko mu ni ka cyj nych. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i je go struk tu ry przed sta wio no ja ko in sty tu -
cje wstecz ne, ja ko ha mul co wych szyb kie go roz wo ju na -
sze go kra ju, a w kon se kwen cji za zbęd ny ba last opóź nia-
ją cy na szą po goń za no wo cze sną Eu ro pą i świa tem.

W imię dą że nia do wy zna czo nych tez i ce lów na sze wy -
po wie dzi by ły nad in ter pre to wa ne i de pre cjo no wa ne.

Z obu rze niem i głę bo kim nie sma kiem stwier dza my, że
jak na iro nię au to ry te ta mi dla stron ni czych dzien ni ka rzy
sta li się wro go wie Związ ku i je go Pre ze sa. By li człon ko -
wie Związ ku, nie jed no krot nie funk cyj ni róż nych szcze bli
usu nię ci z or ga ni za cji za bez praw ne i nie etycz ne za cho wa -
nia i dzia ła nia dzi siaj ura sta ją do ran gi eks per tów i au to -
ry te tów mo ral nych. Ich le gi ty ma cji do wy stę po wa nia 
z ostry mi, nie jed no krot nie kłam li wy mi in for ma cja mi 
i oce na mi, do pre zen to wa nia po glą dów przed ka me ra mi
TV czy wresz cie przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym nikt
nie we ry fi ko wał, wy star cza ło ich oświad cze nie, że re pre -
zen tu ją ty sią ce nie za do wo lo nych, i są zna ni ja ko prze ciw -

ni cy usta wy, Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a oso bli -
wie Pre ze sa Związ ku. To był cer ty fi kat ich wia ry god no ści.
Wstyd nam za ta kich dzien ni ka rzy, żal nam ich pseu do-
dzien ni kar skich osią gnięć i suk ce sów.

W okre sie gdy ujaw nia ne są i na gła śnia ne przez me dia
afe ry pod słu cho wo -ko rup cyj ne, pa no szy się ko le sio stwo 
i ne po tyzm par tyj ny i urzęd ni czo -ro dzi ny w struk tu rach
ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej, usil nie choć 
z mier nym skut kiem, sta ra no się za wszel ką ce nę przy pi -
sać po dob ne ce chy i za cho wa nia lu dziom zwią za nym 
z kie ro wa niem Związ kiem, a zwłasz cza je go Pre ze so wi.

Gdy przed mio tem za in te re so wa nia opi nii pu blicz nej 
i dzien ni ka rzy sta je się np. sa mo chód służ bo wy Kra jo wej
Ra dy po cho dzą cy z po ło wy lat po przed nie go dzie się cio -
le cia. Sa mo chód wy ko rzy sty wa ny w spo sób wszech stron -
ny dla po trzeb kie row nic twa i pra cow ni ków biu ra KR
PZD, tak że ja ko sa mo chód trans por to wo -do staw czy. Nie
cho dzi prze cież o praw dę, ale o stwo rze nie at mos fe ry sen -
sa cji i na pię cia.

Pod wa ża się upraw nie nia do wie lo let nie go spra wo wa nia
funk cji Pre ze sa Związ ku przez Eu ge niu sza Kon drac kie -
go, czło wie ka któ ry przez la ta pod da wał się wszyst kim
pro ce du rom we ry fi ka cji związ ko wej pod czas ko lej nych
Zjaz dów. Ma to miej sce w sy tu acji, gdy chle bo daw ca au -
to ra ar ty ku łu, rów nież od sze re gu lat, kie ru je Re dak cją
nie prze rwa nie i nikt nie wi dzi w tym pro ble mu.

De le ga ci uczest ni czą cy w Ma zo wiec kiej Kon fe ren cji
Okrę go wej PZD stwier dza ją, że pro wa dzo na przez me dia
ne ga tyw na kam pa nia jest nie uczci wa i na sta wio na na sen -
sa cję. Wy ko rzy sty wa nie po je dyn czych przy pad ków do
de pre cjo no wa nia na szej or ga ni za cji i jej tra dy cji jest nie do
za ak cep to wa nia. Jed no cze śnie z ogrom ną sa tys fak cją od -
no to wu je my ar ty ku ły życz li we w tre ści i wy mo wie Pol -
skie mu Związ ko wi Dział kow ców, ja ko or ga ni za cji krze -
wią cej umie jęt nie za cho wa nia pro eko lo gicz ne i pro spo -
łecz ne, kreu ją ce ruch ogrod nic twa dział ko we go i ogro dy
dział ko we ja ko po trzeb ne spo łe czeń stwu. 

To bu du je prze ko na nie, że je ste śmy po trzeb ni i na sza
dzia łal ność słu ży i po win na słu żyć w przy szło ści nam,
miesz kań com na szych miej sco wo ści. Ta ka oce na ogro dów
i ich ro li jest nie zmier nie po moc na w cza sie, gdy po orze -
cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wszy scy mu si my zna -
leźć si łę i nie zbęd ną mą drość do wy pra co wa nia mo de lu
funk cjo no wa nia wy mu szo ne go je go roz strzy gnię cia mi.

Se kre tarz kon fe ren cji
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 
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Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Opo lu za po zna ła się 
z ca ło ścią pu bli ka cji me diów na te ma ty wska za ne wy żej
zwią za ne z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia
11.07.2012 r., uchy la ją ce go ja ko nie zgod ne z Kon sty tu cją
RP 24 za pi sy usta wy z dnia 08 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych pu bli ko wa ne przed i po za pad nię -
ciu wy ro ku TK.

Me dia róż nie usto sun ko wy wa ły się do te ma ty ki pro ce -
do wa nej przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Wie le ar ty ku łów
pra so wych po par ło Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go
człon ków. Au to rzy tych pu bli ka cji ro zu mie li isto tę po ru -
sza nych pro ble mów i do ko ny wa li obiek tyw nych ocen.
Ro zu mie li oni oba wy człon ków PZD o swo ją przy szłość.
Współ czu li człon kom PZD, wy ra ża li swo ją so li dar ność z
ni mi oraz ży wi li na dzie ję, że or ga ny pań stwa nie po zwo -
lą ich skrzyw dzić zwłasz cza w spra wie za pew nie nia pra -
wa do wła sno ści na nie sień i pra wa do god nych od sz-
ko do wań w przy pad ku li kwi da cji dzia łek. Czu je my się zo -
bo wią za ni za wszyst kie ta kie gło sy i wy po wie dzi ser decz -
nie po dzię ko wać. Gło sy te są dla nas bez cen nym
wspar ciem i pod no szą nas na du chu, za chę ca ją do dal szej
wal ki w obro nie na szych praw i struk tur Związ ku.

Dział kow cy w du żej czę ści są ludź mi w po de szłym wie -
ku, czę sto scho ro wa ny mi o ni skich do cho dach. Od po nad
20 lat trwa ją ata ki na Zwią zek i je go struk tu ry. Dział kow -
cy ni czym nie za słu ży li so bie na to, aby na dal po zo sta wać
w sta nie trwo gi i nie pew no ści o swój los.

Bo lą nas i jed no cze śnie bul wer su ją gło sy by łych człon -
ków PZD, któ rzy by li na szy mi ko le ga mi. Dzi siaj część 
z nich po za ło że niu ka na po wych sto wa rzy szeń oplu wa nasz
Zwią zek i je go struk tu ry. Od po wiedz na py ta nie dla cze go
tak się dzie je jest zgo ła pro sta i oczy wi sta. Lu dziom tym
przy świe ca ją in ne ce le niż po zo sta łej ma sie dział kow ców.

Gdy nie wia do mo o co cho dzi to wia do mo, że cho dzi 
o pie nią dze i wła dzę. Ta kie ce le są ob ce praw dzi wym

dział kow com al bo wiem nie ta kie są ide ały ruch związ ko -
we go.

Osob no na le ży od nieść się do ar ty ku łów Ga ze ty Wy bor -
czej „U Pa na Bo ga w ogród ku” z 21-22 lip ca 2012 r. i New -
swe ek Nr 28 z 9-15 lip ca 2012 r. w ty tu le „Ogród ki ze sta li”.
W ar ty ku łach uży wa się m.in. ta kich okre śleń jak:

– po wie wa ją sztan da ry z mo ty ką i szpa dlem,
– bę dzie woj na,
– ża den po li tyk nie od wa żył się za drzeć z ludź mi z al ta -

nek,
– Gra żyn ka pro wa dzi nas do wal ki,
– bo oni są g.... war ci,
– nikt ich nie do sta nie (dzia łek).
Ta ki tekst to nic in ne go jak pod ju dza nie do wal ki, prze -

le wu krwi, nie po słu szeń stwa wo bec wła dzy. Wska za ne
tre ści wy czer pu ją zna mio na prze stępstw ści ga nych kar -
nie. Dział kow cy nie pój dą na żad ną woj nę, chcą oni spo -
ko ju, sta bi li za cji i bez pie czeń stwa. Pu bli ka cją ta ką
za mie rza się ob ra zić dział kow ców, po ni żyć, ośmie szyć 
i upo ko rzyć.

Czym so bie na to za słu ży li śmy? Wtó ru je tym obe lgom
ar ty kuł Ga ze ty Wy bor czej gdzie oplu wa się człon ków
PZD, je go struk tu ry i per so nal nie Pre ze sa Kra jo wej Ra -
dy. Ata ki na struk tu ry na sze go Związ ku wy bra ne w de -
mo kra tycz nych wy bo rach ob ra ża ją sze re go wych człon-
ków Związ ku, a więc są wy mie rzo ne w nich. Nikt nie go -
dzi się być ob ra ża nym zwłasz cza gdy nie da je ku te mu
żad ne go po wo du.

Za pro po no wa na w oma wia nych pu bli ka cjach re to ry ka
po le ga ją ca na ob ra ża niu lu dzi jest nie do przy ję cia. Dział -
kow cy by li i są otwar ci na po le mi kę, ale kon struk tyw ną,
rze czo wą opar tą na ar gu men tach. In nej kon wen cji nie
przyj mu je my. Ufa my, że struk tu ry de mo kra tycz ne na sze -
go kra ju są na ty le moc ne, że na ta kiej wła śnie i tyl ko ta -
kiej dro dze roz wią zy wa ne bę dą spra wy dział kow ców.

OZ w Opo lu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu

od by tej w dniu 14 sierp nia 2012 r. 
w spra wie ata ku me diów na tra dy cje, funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych na PZD 

i je go struk tu ry, Kra jo wą Ra dę i Pre ze sa Związ ku

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Wła dy sław Maj

Opo le, 14 sier pień 2012 r.
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My uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w Pi le wy ra ża my głę bo ki sprze -
ciw prze ciw ko ata kom nie któ rych me diów na tra dy cje,
funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na PZD i je go
struk tu ry, Kra jo wą Ra dę i Pre ze sa Związ ku.

Od bli sko 200 lat w Eu ro pie i 120 lat w Pol sce ogro dy
dział ko we słu żą spo łe czeń stwu, a zwłasz cza je go uboż -
szym człon kom. Każ dy, kto zna spe cy fi kę ży cia ogro dów,
do strze ga po zy tyw ny wpływ ko rzy sta nia z dział ki na
umac nia nie wię zi ro dzin nych, za po bie ga nie po czu ciu wy -
ob co wa nia spo łecz ne go i bu do wa nia so li dar no ści mię dzy -
ludz kiej. Przy na leż ność or ga ni za cyj na do PZD okre ślo na
jest m.in. przez fla gę i hymn, któ re in te gru ją dział kow -
ców, są wy ra zem du my i ra do ści z przy na leż no ści do or -
ga ni za cji i nie po win ny być w przed mio tem kry ty ki ze
stro ny me diów, za własz cza tych z udzia łem ka pi ta łu za -
gra nicz ne go. Hymn in te gru ją cy spo łecz ność dział kow ców
„Zie lo na Rzecz po spo li ta” to tekst i mu zy ka z 1936 ro ku 
i nie po wi nien być w ża den spo sób utoż sa mia ny, ja ko „re -
likt po przed niej epo ki”. Dla dział kow ców jest du mą. Kpi -
na z hym nu jest nie do pusz czal nym prze ja wem aro gan cji
i igno ran cji, ewi dent nym bra kiem kul tu ry i sza cun ku dla
dział kow ców. Kto kpi z hym nu, sam wy sta wia so bie
„dwó ję” z hi sto rii.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców to ogól no pol ska, sa mo -
dziel na i sa mo rząd na or ga ni za cja spo łecz na, któ rej
wszyst kie struk tu ry za wsze są wy bie ra ne de mo kra tycz nie.
Przy na leż ność do Związ ku jest do bro wol na i nikt ni gdy
ni ko go nie zmu szał do wstę po wa nia w na sze sze re gi. Ro -
dzin ne ogro dy dział ko we są te re na mi zie lo ny mi wy ko rzy -
sty wa ny mi do ce lów re kre acyj nych, wy po czyn ko wych 
i so cjal nych. Przy wra ca ją on spo łecz no ści i przy ro dzie te -
re ny zde gra do wa ne, wpły wa ją na kształ to wa nie zdro we -

go oto cze nia czło wie ka, pod no szą stan dar dy eko lo gicz ne
w mia stach, wy peł nia jąc za ra zem roz le głe funk cje w za -
kre sie ła du prze strzen ne go oraz kształ to wa nia i ochro ny
śro do wi ska.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we, ja ko sa mo rząd spo łecz -
no ści ogro do wej, do sko na le wpi su ją się w mo del spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go bio rąc od po wie dzial ność za
swo je wspól ne spra wy. Dział kow cy, dzia ła jąc po przez
swo ją or ga ni za cję wno szą nie oce nio ny wkład w pro ces
bu do wy spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Przed sta wia nie
zaś przez me dia wy ro kuTry bu na łu Kon sty tu cyj ne go ja ko
„zba wie nie dla gnę bio nych przez PZD dział kow ców” jest
wy so ce kłam li wy i nie rze tel ny. Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców i je go struk tu ry to prze cież zrze sze ni w nim dział -
kow cy. Utra ta przez PZD praw okre ślo nych w usta wie 
o ro dzin nych ogro dach ozna cza utra tę praw i przy wi le jów
przez je go człon ków – sa mych dział kow ców – o czym
me dia dys kret nie mil czą, choć zgod nie z Pra wem Pra so -
wym zo bo wią za ne są do prze ka zy wa nia rze tel nych 
i praw dzi wych in for ma cji. Prze ciw nie, w ar ty ku łach za -
miesz czo nych przez nie któ re me dia kre owa ne są oso by,
któ re nie prze strze ga ją obo wią zu ją ce go pra wa i do tych -
cza so we go spo so bu za rzą dza nia w PZD. Być mo że nie -
któ rym dzien ni ka rzom na le ża ło by przy po mnieć, co to jest
ety ka dzien ni kar ska.

Uczest ni cy kon fe ren cji zwra ca ją się z ape lem do me -
diów, a zwłasz cza Ga ze ty Wy bor czej”, „Po li ty ki” i „New -
swe ek Pol ska” o niewpro wa dza nie opi nii pu blicz nej 
w błąd po przez prze ka zy wa nie nie praw dzi wych in for ma -
cji o ogro dach dział ko wych, za prze sta nie ob ra ża nia dział -
kow ców, pod wa ża nia ro li i zna cze nia dla ru chu dział-
ko we go PZD i je go de mo kra tycz nie wy bra nych or ga nów.

OZ w Pi le

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le 

w dniu 10 sierp nia 2012 r.
w spra wie ata ków me diów na tra dy cje, funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 

na PZD i je go struk tu ry, Kra jo wą Ra dę i Pre ze sa Związ ku

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ma rian Osta szew ski

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Pil skiej.
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Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Polskiego Związku
Działkowców w Rze szo wie wy ra ża ją głę bo kie obu rze nie
z po wo du pro wa dzo nej przez nie któ re me dia ne ga tyw nej
kam pa nii, szka lu ją cej i ośmie sza ją cej dział kow ców, ogro -
dy dział ko we, Pol ski Zwią zek Dział kow ców i Pre ze sa
PZD.

Na prze strze ni ostat nich kil ku mie się cy w me diach lo -
kal nych i ogól no pol skich po ru sza ne by ły spra wy zwią za -
ne z ogrod nic twem dział ko wym. Nie mal wszyst kie ogól-
no pol skie ga ze ty i pe rio dy ki za swo isty punkt ho no ru
wzię ły so bie za miesz cze nie cho ciaż by jed ne go ar ty ku łu
do ty czą ce go dzia łek i dział kow ców. Ogól no pol ska te le -
wi zja, ra dio i in ter net rów nież nie po zo sta wa ły w ty le.  
Z przy kro ścią jed nak za uwa ża my, że nie o ta ką „re kla mę”
me dial ną nam cho dzi ło. Wie le osób, któ rych na zwa nie
dzien ni ka rza mi uwła cza ło by god no ści te go za wo du, dzia -
ła jąc na oczy wi ste zle ce nie na szych prze ciw ni ków, cał ko -
wi cie bez kar nie drwi ło z hym nu i fla gi PZD, uka zy wa ło

ogro dy ja ko sku pi ska by le jak skle co nych i za nie dba nych
bud, ośmie sza ło dzia ła czy związ ko wych z Pre ze sem PZD
na cze le. Jed no znacz nie stron ni cze ar ty ku ły, prze ka zu ją ce
opi nii spo łecz nej nie praw dzi we, nie rze tel ne i na ru sza ją ce
do bra oso bi ste in for ma cje, od bie ra my ja ko ce lo we dzia ła -
nia, ma ją ce wy two rzyć i ugrun to wać fał szy wy ob raz ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go. Ta ka ten den cja ma rów nież
utwier dzić spo łe czeń stwo w prze ko na niu, iż wy rok Try bu -
na łu Kon sty tucyj ne go był słusz ny i usu nął prze szko dę na
dro dze in ten syw ne go roz wo ju miast oraz in fra struk tu ry
ko mu ni ka cyj nej kra ju.

Je ste śmy prze ko na ni, że kie ro wa ny do me diów przez
wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj ne Związ ku praw dzi wy
ob raz uka zu ją cy funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych i
ich ko rzyst ny wpływ dla śro do wi ska, zo sta nie do strze żo -
ny i wła ści wie zin ter pre to wa ny. Dział kow cy i ogro dy
dział ko we za słu gu ją na obiek tyw ne pre zen to wa nie we
wszyst kich ro dza jach me diów.  

9. Eu ro po sło wie Wiel ko pol ski.
10. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ Pod kar pac ki

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie

w spra wie ata ków me diów na tra dy cje, funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, je go struk tu ry,

Kra jo wą Ra dę i Pre ze sa PZD

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.

OZ Po znań

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę gu Po znań skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
w spra wie ata ków me diów na tra dy cję i funk cję ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz na or ga ni za cję

dział kow ców – Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go struk tu ry

Ze bra ni na Kon fe ren cji Okrę gu Po znań skie go pod su -
mo wu jąc ar ty ku ły pra so we oraz au dy cje i pro gra my te le -
wi zyj ne, ja kie uka za ły się na te mat dział kow ców, ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -
dza, że in for ma cje po da wa ne przez dzien ni ka rzy w więk -
szo ści przy pad ków mi ja ły się z praw dą, opie ra jąc się na
po tocz nej opi nii o ogro dach dział ko wych i Związ ku, bez

we ry fi ka cji i rze tel ne go spraw dze nia po zy ski wa nych in -
for ma cji. Jak bo wiem ina czej moż na okre ślić więk szość
do nie sień pra so wych, któ re uka za ły się jesz cze przed roz -
po czę ciem po sie dze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, a na -
stęp nie w ocze ki wa niu na wer dykt Try bu na łu i bez po -
śred nio po je go wy da niu? Ile w ta kich ar ty ku łach i au dy -
cjach złe go wy rzą dzo no wów czas ogro dom, przed sta wia -
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jąc je w ode rwa niu od ich hi sto rii i tra dy cji, bez zro zu mie -
nia isto ty funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych dla spo -
łe czeń stwa? Te go wszyst kie go nie do strze gli pol scy dzien -
ni ka rze, po mi mo że po trze bę ist nie nia ogro dów dział ko -
wych tak że we współ cze snym świe cie do strze ga wie le
kra jów eu ro pej skich. Oskar żo no ogro dy dział ko we za ana -
chro nizm, nie do strze ga jąc, że tak że współ cze sny czło -
wiek po trze bu je swo je go azy lu i spo łecz no ści, w któ rej
two rzy ma łą oj czy znę. Ogro dy dział ko we w re la cjach me -
diów sta ły się te re na mi „za gar nię ty mi” przez dział kow -
ców, któ rzy po zba wi li mia sta moż li wo ści roz wo ju. Nie
do strze żo no jed nak te go, że dział kow cy swo ją pra cą i na -
kła da mi w ogro dach dział ko wych fak tycz nie utrzy mu ją
znacz ną część zie le ni w mia stach, zwal nia jąc z te go obo -
wiąz ku sa mo rzą dy lo kal ne.

Me dia stwo rzy ły ne ga tyw ny ob raz nie tyl ko ogro dów
dział ko wych, ale rów nież lu dzi two rzą cych ruch dział ko -
wy. Sku pio no się na umniej sze niu ro li osób, któ re two rzy -
ły i na dal pra cu ją na rzecz ogro dów dział ko wych 
i dział kow ców. Nie do strze żo no wkła du wło żo ne go przez
ty sią ce dział kow ców dla utrzy ma nia ogro dów. Nie usza -
no wa no ich wo li zrze sze nia się w jed nym sil nym Związ -
ku, ja kim jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Za orę dow ni ków zmian i roz wią zań w funk cjo no wa niu
pol skich ogro dów dział ko wych me dia ob ra ły so bie lu dzi
ła mią cych obo wią zu ją ce w na szym kra ju pra wo. Oso by
te w oczach go nią cych za sen sa cją me diów sta ły się „mę -
czen ni ka mi” w wal ce z mo no po li stą. Zna mien ne jest, ze w
żad nym ar ty ku le pra so wym czy pod czas roz mów me dial -
nych nie pa dło choć by jed no zda nie od no śnie ła ma nia pra -
wa przez „gło si cie li pra wo rząd no ści”. Za sta na wia fakt, jak
ła two dzien ni ka rzom wy da wać opi nie, a na wet wy ro ki,
bez spraw dze nia oczy wi stych fak tów. Dla oby wa te la sza -
nu ją ce go pra wo jest co naj mniej nie zro zu mia łe przed sta -
wia nie ja ko bo ha te rów lu dzi ska za nych wy ro ka mi są dów. 

Gło sy prze ma wia ją ce za po trze bą ist nie nia ogro dów
dział ko wych, ich wa lo ra mi przy rod ni czy mi w prze strze ni,
szcze gól nie du żych miast oraz aspekt spo łecz ny in te gro -
wa nia się spo łe czeń stwa, wspar cia dla oby wa te li, czy li to,
co Pol ski Zwią zek Dział kow ców pod no sił od po cząt ku
wal ki o ogro dy, po ja wi ło się w pra sie do pie ro w ostat nich
dniach. To tak jak by ode zwa ło się su mie nie dzien ni ka rzy,
chcą cych na pra wić wy rzą dzo ne dział kow com krzyw dy.
Szko da, że tak póź no, szko da, że za sło wa mi sę dzie go TK
Mar ka Ko tli now skie go me dia wcze śniej nie do strze ga ły
„du cha pra wa”, któ re ma słu żyć oby wa te lom.

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

OZ Su dec ki

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju 

w spra wie pu bli ka cji w me diach na te mat Pol skie go Związ ku Dział kow ców
i ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Uczest ni cy Kon fe ren cji w imie niu 58 ty się cy dział kow -
ców su dec kich z ca łą sta now czo ścią stwier dza ją, że 
w okre sie zbli ża ją ce go się ter min roz pra wy przed Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym w spra wie za skar żo nej przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, jak i po roz pra wie,
me dia usku tecz nia ły na gon kę po li tycz ną na dział kow ców,
ogro dy i na Zwią zek.

W nie któ rych re no mo wa nych ty go dni kach, w te le wi zji
ko mer cyj nej, w ra diu po ja wia ły się ar ty ku ły i wy po wie dzi,
któ re po ni ża ły dział kow ców, drwi ły z „mar chew ki i rzod -
kiew ki” upra wia nej na grząd kach w mie ście, przed sta wia -
ły nie praw dę o Związ ku.

Nie któ rzy z po li ty ków PO z po gar dą trak to wa li Zwią -
zek, dział kow ców i ogro dy z „bu da mi” w cen trum miast,
za po mi na jąc przy tym, że te „bu dy” świad czą o ubó stwie
spo łe czeń stwa, któ re mu „słu żą” po li ty cy.

Z za ja dło ścią ata ko wa no Pol ski Zwią zek Dział kow ców

i je go struk tu rę w tym szcze gól nie Kra jo wą Ra dę i Pre ze -
sa Związ ku. Mi mo au to ry za cji wy wia dów udzie la nych
dzien ni ka rzom przez Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD w pra -
sie uka zy wa ły się ar ty ku ły od bie ga ją ce od praw dy, po zba -
wio ne obiek ty wi zmu, kłam li we nie jed no krot nie z oszczer -
stwa mi włącz nie. Prym, w tych swe go ro dza ju na gon kach,
wiódł ty go dnik „Po li ty ka” i „Ga ze ta Wy bor cza”. 

Z nie ukry wa ną stron ni czo ścią w po ja wia ją cych się ar ty -
ku łach w w/w pra sie ich re dak to rzy wy ka zy wa li „lo jal -
ność” dla swo ich zle ce nio daw ców po li tycz nych, któ rzy
zgod nie z przy sło wiem – „cel uświę ca środ ki” z pre me dy -
ta cją pod ję li atak na znie na wi dzo ne go przez nich „mo no -
po li stę”, któ ry sku tecz nie bro nił dział kow ców i grun ty
ogro dów dział ko wych. Zle ce nio daw cy ci nie za uwa ża li 
i nie za uwa ża ją na dal, że dział kow cy są oby wa te la mi w
RP, ludź mi o ni skim sta tu sie ma jąt ko wym i z te go choć -
by wzglę du dział ki dla nich są na miast ką ra do ści z ubo gie -
go ży cia w be to no wych blo ko wi skach.
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Pie niądz i tyl ko pie niądz ma naj wyż szą war tość dla po -
li ty ków wal czą cych z Pol skim Związ kiem Dział kow ców
o wy rwa nie spod je go władz twa grun tów ogro dów. Grunt,
to pie niądz – to je dy ne „ra cjo nal ne” prze sła nie ja kie wy -
ni ka ło w me dial nej na gon ce na PZD. 

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Szczaw nie
Zdro ju w imie niu dział kow ców stwier dza ją, że tak brud -
nej i fał szy wej kam pa nii pro wa dzo nej przez me dia prze -
ciw ko Związ ko wi i po nad mi lio no wi je go człon ków nie
by ło ni gdy w Pol sce. 

Dział kow cy zo sta li po ni że ni, za li cze ni do gor szej ka te -
go rii oby wa te li, a Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go
struk tu ry zo sta li nie mal że „sko pa ni” ja ko re likt ko mu ni -
zmu, zaś pra wo w PZD co nie któ rzy re dak to rzy wy kpi li.

Przez pe wien czas, kie dy to nie mal co dzien nie w pra sie
po ja wia ły się owe pasz kwi le, dział kow cy od no si li wra że -

nie, że w pań stwie pa nu je ja kaś zmo wa prze ciw ko nim.
Ak tyw ność me diów w te ma cie Pol ski Zwią zek Dział -

kow ców i ogro dy dział ko we, któ ra mia ły za za da nie udo -
wod nić oby wa te lom, że Zwią zek na le ży zli kwi do wać, że
te re ny ogro dów w mia stach po win ny być udo stęp nio ne na
ce le zgod ne z „ryn ko wą lo gi ką”, wy rzą dzi ła wie le zła.

Po pierw sze: wy ka za ła lek ce wa że nie dla dział kow ców
– Po la ków, na stęp nie: na ra żo no bez pod staw nie ich spo -
łecz ną or ga ni za cję na po gor sze nie jej wi ze run ku oraz po -
nad 30 let nie go do rob ku w spo łecz nej służ bie na rzecz
dział kow ców.

Dział kow cy z ża lem stwier dza ją, że me dia też przy słu -
ży ły się do roz wią za nia ich Związ ku, któ ry był ich je dy -
ną opo ką bro nią cą ich praw na by tych, do za prze pasz -
cze nia po nad 130-let niej tra dy cji ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Zbi gniew Ro dak

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Szczaw no Zdrój, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Szcze ci nie

OCENA
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia pu blicz nych me diów na wi ze ru nek dzia ła czy, ogro dów i PZD

Ogól ne za mie sza nie wo kół ogro dów dział ko wych, wy -
wo ła ne za skar że niem usta wy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, da ło asumpt
dla me diów, zwłasz cza dla nie któ rych or ga nów pra so wych
o za się gu lo kal nym oraz ogól no kra jo wym do przed sta wia -
nia wi ze run ku ROD i PZD w nie wła ści wym zwier cia dle.
Na si li ła się kam pa nia ura bia ją ca opi nię pu blicz ną o PZD,
ja ko „pań stwo w pań stwie”, o ha mo wa niu roz wo ju miast,
sie dzi bie zła w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i ni -
skich wa lo rów es te tycz nych, co ma uza sad nić ru go wa nie
ogro dów po za gra ni ce miast.

Nie oszczę dzo no sym bo li – na sze go sta tu tu, fla gi, hym -
nu, oby cza jów wska zu jąc prze wrot nie, że w ogro dach do -
mi nu je więk szość lu dzi sta rych, któ rzy je dy nie upra wia ją
mar chew kę i pie trusz kę, na co oczy wi ście szko da miej -
skich grun tów.

Te nie spra wie dli we oce ny, świa do mie są czo ne dla czy -
tel ni ka, zro bi ły du żo krzyw dy dla ogro dów dział ko wych
i Związ ku w od bio rze spo łecz nym.

Za ata ko wa no w spo sób bez przy kład ny Pre ze sa Związ -
ku, wi dząc w nim głów ne go prze ciw ni ka, na któ re go skie -
ro wa no atak do bie ra jąc od po wied nio ty tu ły oraz ma ni pu-
lu jąc fak ta mi.

Moc no pod kre śla no po dział na tzw. „cza pę” i sze re go -
wych dział kow ców, po to, by do ko nać roz war stwie nia or -
ga ni za cyj ne go. 

Lu dzi wy ro słych w ogro dach, któ rzy nie prze strze ga ją
pra wa lub po sia da ją cych cho ro bli we am bi cje „przy wód -
ców” two rzo nych sto wa rzy szeń kreu je się na bo ha te rów
do wal ki ze Związ kiem.

W tej kam pa nii wy ko rzy stu je się każ dy głos nie za do -
wo le nia na da jąc mu roz głos, co przy du żej nie wie dzy na
te mat wa lo rów spo łecz ne go ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go, je go hi sto rii, do rob ku oraz ro li w ży ciu każ de go
dział kow ca two rzy się mi ty i nie spra wie dli we oce ny lu -
dzi czy nu pra cu ją cych dla idei. W kam pa nii tej moc no za -
ak cen to wa ły swo ją dzia łal ność Te le wi zja TVN, Po li ty ka,
Ga ze ta Praw na, Ga ze ta Wy bor cza, New swe ek. Wszyst kie
te dzia ła nia mia ły je den cel, pod wa żyć au to ry tet or ga ni za -
cji i dzia ła czy. Ce lem rów nież jest two rze nie mi tów 
o nie bo tycz nych mi lio nach pły ną cych do War sza wy, 
a wszyst ko po to, aby za ka mu flo wać praw dę o ogro dach
i Związ ku. 

Ape lu je my do dział kow ców, aby na le ży cie oce niać każ -
dy ta ki ar ty kuł oraz prze ciw sta wiać się kłam li wym i świa -
do mym ma ni pu la cjom, w któ rą to kam pa nię wprzę gnię to
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ka pi tał oraz róż ne go ro dza ju or ga ni za cje de we lo per skie
lub rosz cze nio we. 

Kon fe ren cja stoi na sta no wi sku, że wol ność pra sy nie

ozna cza do wol no ści i na gan nym jest świa do me ma ni pu lo -
wa nie opi nią pu blicz ną.

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

OZ Ślą ski

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej – Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Ka to wi cach
z dnia 23 sierp nia 2012 r.

w spra wie ata ków me diów na tra dy cje, funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na PZD 
i je go struk tu ry, Kra jo wą Ra dę i Pre ze sa Związ ku

11 lip ca 2012 ro ku mia ło miej sce ogło sze nie wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, dla jed nych wy rok ten był
za sko cze niem, a dla in nych stał się ide al ną po żyw ką pro -
pa gan do wą. 

Za sko czył on cał ko wi cie dział kow ców i zro dził sze reg
py tań, w tym naj waż niej sze  – dla cze go uzna no za nie zgo -
dą z Kon sty tu cją usta wę bro nią ca in te re sów mi lio no wej
gru py dział kow ców i ich ro dzin.

Stał się on po żyw ką dla du żej gru py nie rze tel nych
dzien ni ka rzy, dla któ rych naj waż niej sza i naj święt sza jest
tyl ko ich ka rie ra osią gnię ta każ dym moż li wym spo so bem
i kosz tem.

Za czę ła się na gon ka na PZD, na struk tu ry PZD, na Pre -
ze sa Związ ku. Kry ty ko wa no Pre ze sa na wet za to, że nie
mógł udzie lić w okre ślo nym cza sie i miej scu wy wia du 
– nie od ma wia się bo wiem Pa nom Re dak to rom.

Wa ka cyj ny okres, dzien ni kar ski se zon ogór ko wy zo stał
wy peł nio ny te ma tem za stęp czym – nie zna na przy szłość
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pi szą cy ar ty ku ły nie kwa pi li się, by po znać wni kli wie
praw dzi wą hi sto rię PZD; nie jed no krot nie moż na by ło od -
nieść wra że nie, że te mat pu bli ka cji nie był istot ny, wy star -
czy ło je dy nie przy to czyć ja kieś licz by bez rze czo we go
omó wie nia i ko men ta rza, one mia ły świad czyć sa me za
sie bie. Au to rzy ar ty ku łów nie przej mo wa li się bra kiem
kom plet ne go i rze tel ne go uję cia po ru szo ne go te ma tu, nie -
jed no krot nie nie od zwier cie dlał on sta nu fak tycz ne go,
moż na by ło wręcz od nieść wra że nie, że roz mi ja nie się 
z fak ta mi i praw dą by ło za mie rzo nym dzia ła niem dzien -
ni kar skim, ob li czo nym na po czyt ność pi sma.

Pi sa nie o nie bo tycz nych przy wi le jach Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców i ko niecz no ści li kwi da cji te go zmur sza -
łe go ko lo sa sta ło się już nie mal cho ro bli wą ob se sją
nie któ rych ga zet. Me dia wy ko rzy stu ją wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, by przed sta wić dzia łal ność PZD ja ko
nie zgod ną z pra wem, a to z pew no ścią jest da le kie od

praw dy i od isto ty uza sad nie nia wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, w któ rym stwier dzo no, że sa ma idea utwo -
rze nia i ist nie nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych nie
jest sprzecz na z Kon sty tu cją. 

Na le ża ło by w tym miej scu za py tać, ko mu i dla cze go za -
le ża ło na wy ka za niu nie zgod no ści usta wy o ROD z Kon -
sty tu cją. Ude rze nie me dial ne w PZD jest rów no znacz ne
z na gon ką na Dział kow ców, a więc skie ro wa ne prze ciw -
ko jed ne mu mi lio no wi człon ków PZD i ich ro dzi nom 
– oby wa te lom te go kra ju. Wia do mo od daw na, że to dzię -
ki nim grun ty, któ re sta no wi ły ugo ry, hał dy lub daw ne wy -
sy pi ska śmie ci sta ły się nie jed no krot nie prze pięk nie za d-
ba ny mi oa za mi zie le ni, miej sca mi upraw, a obec nie miej -
sca mi re kre acji. Są to ob sza ry, w któ rych mi lio ny Po la -
ków spę dza swój wol ny czas, a nie jed no krot nie i urlop.

Roz bu do wu ją ce się mia sta nie jed no krot nie wchło nę ły
te te re ny, któ re na gle sta ły się ła ko mym i ta nim obiek tem
za in te re so wa nia in we sty cyj ne go. Za ist nia ła sy tu acja
praw na jest ko rzyst na dla po ten cjal nych in we sto rów czy
też de we lo pe rów. Nie ure gu lo wa na sy tu acja praw na PZD
osła bia po zy cję Związ ku w ja kich kol wiek ne go cja cjach,
czy ni rów nież bez bron ny mi sa mych dział kow ców. Te go
nie moż na prze mil czeć, ale to nie jest te mat atrak cyj ny 
i wy god ny dla me diów.

Ja kie bę dą efek ty ta kie go dzia ła nia. Otóż osła bi my lub
cał ko wi cie znisz czy my or ga ni za cję, któ ra bro ni dział kow -
ców, ro dzin ne ogro dy dział ko we, bez niej na stą pi po wol -
na li kwi da cja w mia stach te re nów zie lo nych, li kwi da cja
ru chu dział ko we go w Pol sce, ru chu któ ry funk cjo nu je już
po nad 100 lat.  Kie dyś ogro dy dział ko we za kła da li pra co -
daw cy, bo zna li pod sta wo wą za sa dę – czło wiek szczę śli -
wy i wy po czę ty z pew no ścią pra cu je le piej i wy daj niej.

Obec ni pra co daw cy o tym nie my ślą, dla nich li czy się
zysk, a nie za do wo le nie pra cow ni ka ani je go re kre acja.

To wła śnie w ROD od po czy wa gros lu dzi pra cy, te mu
wła śnie słu ży ogrod nic two dział ko we i w ta kim wła śnie
ce lu po wo ła no or ga ni za cję pod na zwą PZD. 
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Ce lem dzia łal no ści or ga nów Związ ku jest po moc ogro -
dom – czy li rów nież dział kow com – po moc praw na, spe -
cja li stycz na po moc ogrod ni cza i fi nan so wa, aby ogro dy
mo gły wła ści wie funk cjo no wać, a dział kow cy spo koj nie
upra wia li dział ki, spo ty ka li się ze zna jo my mi. 

Ta kie spra wy nie są po ru sza ne i oma wia ne w me diach.
Naj pro ściej i naj ła twiej jest coś skry ty ko wać, a przy tym
skrzyw dzić mi lio ny lu dzi – dział kow ców i ich ro dzi ny.

Kry ty ka speł nia swo je za da nie, kie dy jest rze czo wa, bu du -
ją ca i słu ży po pra wie ży cia. Ni gdy nie po win na ona być na
usłu gach ugru po wań po li tycz nych czy też biz ne so wych.

Ape lu je my, aby spo sób przed sta wie nia w me diach ak tu -
al nej sy tu acji Pol skie go Związ ku Dział kow ców – z sza -
cun ku dla tak du żej licz by je go człon ków – cha rak te ry-
zo wa ła za wsze kom pe ten cja i rze tel ność.

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Za brze, 23 sierp nia 2012 r.

OZ Świę to krzy ski

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Okrę gu Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach 

z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie ata ków me diów na tra dy cję, funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na PZD 

i je go struk tu ry, Kra jo wą Ra dę i Pre ze sa Związ ku

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go
PZD i Ko mi sji Sta tu to wych OZŚ PZD w Kiel cach oraz
Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z okrę gu
świę to krzy skie go, ze bra ni na Kon fe ren cji przed Nad zwy -
czaj nym X Kra jo wym Zjaz dem De le ga tów PZD pra gną
za jąć sta no wi sko w spra wie, któ ra bo le śnie do ty ka set ki
ty się cy dział kow ców w Pol sce. 

Jak po wszech nie wia do mo, kwe stia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i ogrod nic twa dział ko we go w ogó le, sta ła
się ostat nio kwe stią czę sto opi sy wa ną w róż ne go ro dza ju
dzien ni kach czy ma ga zy nach. Wszyst ko w związ ku z at -
mos fe rą, ja ka pa no wa ła przed i po wy da niu wy ro ku w
spra wie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Ty sią ce lu dzi nie cier pli -
wie cze ka ło na roz strzy gnię cie ma ją ce za de cy do wać 
o przy szłych lo sach ich dzia łek, me dia zaś wy pa trzy ły ła -
ko my ką sek do opi sy wa nia na swo ich ła mach. Nie ste ty,
pu bli ko wa ne ar ty ku ły w więk szo ści tak da le ce mi ja ły się
z praw dą bez par do no wo ata ku jąc Zwią zek i wręcz wy -
śmie wa jąc tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go, że Okrę -
go we Za rzą dy, w tym i świę to krzy ski, mu sia ły in ter we -
nio wać wy sy ła jąc do re dak cji li sty ze spro sto wa nia mi 
i od po wie dzia mi na ni niej sze tek sty. 

Do sze re gu ty tu łów, któ rych dzien ni ka rze wy ka za li się
kom plet nym bra kiem pro fe sjo na li zmu w zbie ra niu in for -
ma cji i ma te ria łów, zu peł nym bra kiem obiek ty wi zmu 
i zwy czaj nym bra kiem kom pe ten cji, za li cza ją się „Po li ty -
ka”, „New swe ek” czy też „Ga ze ta Wy bor cza”. Na ła mach
ni niej szych pism ich re dak to rzy pi sa li zwy czaj ne kłam -
stwa, ata ku jąc Zwią zek i set ki ty się cy je go człon ków 
w imię ta niej sen sa cji i zwięk sze nia po czyt no ści nu me ru.

Za au to ry te ty w kwe stiach ogrod nic twa dział ko we go obie -
ra li so bie oso by, któ re do sko na le zna ne są w krę gach
dział kow ców. Nie ste ty, z jak naj gor szej stro ny, bo na przy -
kład z upo rczy we go ła ma nia prze pi sów związ ko wych 
i bu dow la nych. Ja ko „ofia ry” Związ ku opi sy wa ni by li lu -
dzie, któ rzy jaw nie i bez mru gnię cia okiem bu do wa li na
swych dział kach do my, z peł ną świa do mo ścią ła ma nia
pra wa. Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców zaś za rzu ca -
no za chłan ność, nie go spo dar ność i wie le in nych przy war
dla te go, że chciał wo bec ta kich osób eg ze kwo wać prze pi -
sy pra wa. 

Ko lej ne ty tu ły, jak man trę, po wta rza ły ta nie, po pu li -
stycz ne ha sła o mo no po lu Związ ku, o nie ja snej sy tu acji
fi nan so wej pa nu ją cej w je go struk tu rach, o nie pra wi dło -
wo ściach w je go funk cjo no wa niu. Nie za da ły so bie jed nak
tru du, by w wia ry god ny spo sób uar gu men to wać te wy ssa -
ne z pal ca za rzu ty. Nie za da ły so bie tru du, by po przeć fak -
ta mi te krzyw dzą ce ca łą rze szę pol skich dział kow ców
te zy. Za miast te go wy śmia ły nasz hymn, sztan dar i fla gę.
Za ata ko wa ły na szą tra dy cję, pró bu jąc zro bić z niej obiekt
kpin i przed sta wia jąc, ja ko re likt sta re go sys te mu. Wresz -
cie or dy nar nie za ata ko wa ły rów nież czło wie ka, któ ry stroi
na cze le PZD, od wie lu lat po świę ca jąc swój czas, pra cę 
i ener gię po to, aby dział kow cy czu li się z Związ ku do -
brze i bez piecz nie. 

Pra gnie my jesz cze raz pod kre ślić, że nie mo że my go -
dzić się na ta kie prak ty ki me diów. Ja ko człon ko wie mi -
lio no wej spo łecz no ści Zie lo nej Rzecz po spo li tej czu je my
się w obo wiąz ku dbać o do bre imię na szej or ga ni za cji 
i za bie gać o po sza no wa nie dla na szej tra dy cji. Nie mo że -
my spo koj nie pa trzeć, jak lu dzie młod si od nas o kil ka -
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dzie siąt lat kpią z na szej pra cy i wy sił ku, kła mią na te mat
spraw, któ re są w na szym ży ciu nie zwy kle waż ne. Nie
moż na do pu ścić do te go, by me dia po sła ły w Pol skę za fał -
szo wa ny, skrzy wio ny ob raz PZD i bu do wa ły w świa do -
mo ści spo łe czeń stwa je go wi ze ru nek ja ko or ga ni za cji
sze rzą cej wy zysk i nie spra wie dli wość. Nie po to przez
dzie siąt ki lat cięż ką pra cą wła snych rąk sze rzy li śmy na szą
ideę, by te raz przez gru pę nie kom pe tent nych, nie pro fe sjo -

nal nych i nie przy go to wa nych dzien ni ka rzy wszyst ko zo -
sta ło za prze pasz czo ne. 

Jed no cze śnie ma my na dzie ję, że wsku tek na szych li -
stów i od po wie dzi na w/w ar ty ku ły, me dia bę dą na stęp -
nym ra zem rze tel niej i obiek tyw niej opi sy wać tak waż ne
dla ogrom nej czę ści spo łe czeń stwa kwe stie. Pol scy dział -
kow cy – spo koj ni i cier pli wi lu dzie pra cy, z pew no ścią na
to za słu gu ją. 

Se kre tarz Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Kry sty na Za tor ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski

Pod pi sy po zo sta łych człon ków Ko mi sji:
1. Eu ge niusz Kwa pisz

2. Jó zef Gąszcz
3. Zo fia Ję dras

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Hen ryk Ozię błow ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Mał go rza ta Re li dzyń ska

OZ War miń sko -Ma zur ski

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Olsz ty nie

od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r.
w spra wie: ata ków me diów na tra dy cje, funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na PZD 

i je go struk tu ry, Kra jo wa Ra dę i Pre ze sa Związ ku

W ostat nim cza sie po ja wi ło się wie le ar ty ku łów w pra -
sie, wy emi to wa no tak że wie le au dy cji za rów no w ra dio
jak i w te le wi zji, w któ rych bar dzo nie ko rzyst nie wy po -
wia da no się na te mat wszyst kich struk tur Związ ku, je go
władz czy lu dzi pra cu ją cych w je go struk tu rach.

Pra gnie my wy ra zić swo je nie za do wo le nie z ta kich prak -
tyk, po nie waż we wszyst kich tych pu bli ka cjach za uwa ża -
my za kła ma nie, brak pro fe sjo na li zmu i dzia ła nia wy ni -
ka ją ce z bra ku kom pe ten cji. Au to rzy tych pu bli ka cji po -
słu gi wa li się nie spraw dzo ny mi i kłam li wy mi da ny mi, któ -
rych na wet nie pró bo wa li zwe ry fi ko wać Wie lu z nich
za się ga ło in for ma cji u lu dzi, któ rzy za ła ma nie pra wa
związ ko we go zo sta li z nie go wy klu cze ni. 

Nie zga dza my się na ta kie prak ty ki, bo na szym zda niem
nie na tym po le ga wol ność sło wa. 

Zo sta ły wy sła ne li sty i pro te sty do re dak to rów na czel -
nych ty go dni ków, dzien ni ków czy re dak cji te le wi zyj nych,
ale ża den z nich nie od po wie dział. Ta kie dzia ła nie mó wi
sa mo za sie bie. 

My nie po zo sta nie my bier ni i mó wi my sta now czo nie
oszu ki wa niu opi nii pu blicz nej i oczer nia niu na szej or ga ni -
za cji w oczach ca łe go spo łe czeń stwa. Ruch ogrod nic twa
dział ko we go słu ży spo łecz no ściom lo kal nym i po je dyn -
czym ro dzi nom pol skie go spo łe czeń stwa. Dla te go dba jąc
o do bro dział kow ców i ich ro dzin, po ka że my swo ją po -
sta wą, że dzia ła my dla do bra wszyst kich Po la ków. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
Sta ni sław Ga jew ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
Da nu ta Ró żań ska
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Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu stwier dza znacz ne za in te re so wa nie
me diów ogro da mi dział ko wy mi oraz dzia łal no ścią Związ -
ku w okre sie po prze dza ją cym roz pa trze nie przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny wnio sków I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, 
a zwłasz cza w okre sie ocze ki wa nia na ogło sze nie przez
Try bu nał Wy ro ku.

Za in te re so wa nie me diów, a zwłasz cza pra sy nie do ty -
czy ło jed nak za dań re ali zo wa nych przez Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, suk ce sów od no szo nych w roz wo ju ogro -
dów, w bu do wie i mo der ni za cji in fra struk tu ry ogro do wej,
w dzia łal no ści na rzecz obro ny ogro dów, w roz wi ja niu 
i krze wie niu oświa ty ogrod ni czej, ale sku pi ło się na kry -
ty ce Związ ku i je go or ga nów, a zwłasz cza na oso bie Pre -
ze sa Związ ku – Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, ale tak że
na wska zy wa niu nie uza sad nio ne go zaj mo wa nia przez
ogro dy in trat nych te re nów w mia stach, któ re to te re ny
moż naby wy ko rzy stać w in ny spo sób.

W szcze gól no ści w ata kach na ogro dy i Zwią zek, ale
tak że w ata kach na pra wa dział kow ców ce lo wa ły ta kie
pra so we me dia jak: „Dzien nik -Ga ze ta Praw na”, „Rzecz -
po spo li ta”, „Ga ze ta Wy bor cza” oraz „Po li ty ka”, „New -
swe ek” i „Prze gląd”. Nie są to jed nak wszyst kie ty tu ły
pra so we, bo do łą czy ły do nich rów nież nie któ re dzien ni -
ki lo kal ne.

Atak na ogro dy i Zwią zek nie był jed nak przy pad ko wy.
Me dia ata ku jąc ogrod nic two dział ko we wpi sy wa ły się 
w ak cje pro wa dzo ne prze ciw za pi som usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych przez wła dze du żych miast
ule ga ją ce wpły wom in we sto rów ko mer cyj nych i de we lo -
pe rów, w ak cje pro wa dzo ne przez sprzy ja ją ce im nie któ -
re gre mia po li tycz ne wy ko rzy stu jąc do tych ce lów przed-
sta wi cie li sa mo zwań czych, nie licz nych sto wa rzy szeń czę -
sto skon flik to wa nych z pra wem.

Przy kła dem ta kiej pra so wej na gon ki na ogro dy i Zwią -
zek są ar ty ku ły za miesz czo ne w „Dzien ni ku-Ga ze ta Praw -
na” pt. „Zwią zek Dział kow ców ma lu dzi ze sta li, czy li
Zie lo na Rzecz po spo li ta za na sze pie nią dze” oraz pt. „Pań -
stwo zo sta ło za bra mą ogro dów dział ko wych”, ar ty ku ły
za miesz czo ne w „Rzecz po spo li tej” pt. „Zwią zek dział -
kow ców pod ob strza łem” oraz „Co da lej z re for mą ogro -
dów dział ko wych”, „Sej mo wa woj na o dział ki”. Z ko lei
wśród licz nych ar ty ku łów „Ga ze ty Wy bor czej” wy mie nić
moż na ar ty ku ły „Try bu nał od bił ogród ki dział ko we” 
i ostat nio „U Pa na Bo ga w ogród ku”. Szcze gól nie ob raź -
li we dla Związ ku i Pre ze sa uka za ły się ar ty ku ły 
w „Po li ty ce” i „New swe eku”.

Ten zma so wa ny atak cen tral nych ga zet i po czyt nych ty -
go dni ków za miesz cza jąc nie praw dzi we i kłam li we in for -
ma cje miał przy go to wać grunt pod Wy rok Try bu na łu 
i na sta wić spo łe czeń stwo prze ciw ogro dom, a zwłasz cza
prze ciw Związ ko wi.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu pra gnie jed nak że zwró cić uwa gę, że
nie wszyst kie pol skie me dia przy łą czy ły się do te go ce lo -
wo przy go to wa ne go chó ru kry ty ków.

Wska zać tu na le ży na w mia rę obiek tyw ne ar ty ku ły
mię dzy in ny mi w „Ga ze cie Wro cław skiej”, któ ra we wła -
ści wy spo sób przed sta wi ła pro test we wro cław skich ogro -
dach w ra mach Ty go dnia Pro te stu Pol skich Dział kow ców
oraz wy wia dy z dział kow ca mi i dzia ła cza mi Związ ku.
Rów nież nie któ re ośrod ki te le wi zyj ne, z wy jąt kiem TVN
pró bo wa ły dość obiek tyw nie re la cjo no wać wy da rze nia 
i wy po wie dzi człon ków Związ ku.

Po mi mo na tych mia sto wych pi sem nych re ak cji na pro -
wa dzo ny przez me dia atak, w żad nych w/w dzien ni kach 
i ty go dni kach nie uka za ły się spro sto wa nia ani ar ty ku ły
po le mi zu ją ce. Pro wa dzo na przez me dia po li ty ka do wo dzi,
że pra sa w Pol sce nie jest wol na od wpły wów po li tycz nych
i ule ga na ci skom róż nych za in te re so wa nych grup.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu zde cy do wa nie prze ciw sta wia się ata -
kom na spo łecz nych dzia ła czy Związ ku, któ rzy bez in te-
re sow nie po świę ca ją swój czas po zo sta łym dział kow com
i ogro dom.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu zde cy do wa nie prze ciw sta wia się ata -
kom na Krajową Ra dę, a w szcze gól no ści na oso bę Pre -
ze sa Związ ku – Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, któ ry
przez po nad 30 lat swo ją pra cą i ofiar no ścią w dzia ła niu
do wiódł, jak le żą mu na ser cu lo sy dział kow ców, ogro -
dów i Związ ku.

Ata ku jąc Kra jo wą Ra dę, a zwłasz cza Pre ze sa Związ ku,
prze ciw ni cy ogrod nic twa dział ko we go dą ży li do po zba -
wie nia przy wódz twa Związ ku, a w ten spo sób do roz bi cia
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu wzy wa wszyst kich dział kow ców 
i dzia ła czy Związ ku do obro ny swo ich przed sta wi cie li
prze ciw po mó wie niom i prze ciw nie praw dzi wym in for -
ma cjom za miesz cza nym w pra sie i gło szo nym w in nych
me diach. Kon fe ren cja Okrę go wa wzy wa do ak tyw no ści
w obro nie tak bez par do no wo ata ko wa nej Kra jo wej Ra dy
a przede wszyst kim Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział -

OZ we Wro cła wiu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z dnia 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie ata ków me diów na funk cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na or ga ny Pol skie go Związ ku

Dział kow ców, a w szcze gól no ści na Kra jo wą Ra dę i Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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kow ców. Zwią zek, któ ry nie jest w sta nie obro nić swo ich
władz nie bę dzie w sta nie obro nić ogro dów i dział kow -
ców.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu wzy wa za tem wszyst kich dział kow -

ców do jed no ści i so li dar no ści w wal ce o szczyt ne idee
ogrod nic twa dział ko we go, któ rych ini cja to rem i re ali za -
to rem jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go kie row nic -
two z Pre ze sem Związ ku Pa nem Eu ge niu szem Kon -
drac kim.

/-/ inż. Zbi gniew Kna pek

/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

OZ w Zie lo nej Gó rze

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Zie lo nej Gó rze

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie ata ków me diów na tra dy cję, funk cję ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na PZD 

i je go struk tu ry, Kra jo wą Ra dę i Pre ze sa Związ ku

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Polskiego Związku
Działkowców w Zie lo nej Gó rze wy ra ża ją sta now czy pro -
test prze ciw ko bez par do no wym ata kom me dial nym na
ogro dy dział ko we i ich sa mo rzą dy, a zwłasz cza na PZD 
i je go struk tu ry, w tym w szcze gól no ści na Kra jo wą Ra dę
i Pre ze sa Związ ku.

Z du żym za an ga żo wa niem te ma tem ogro dów dział ko -
wych w róż nych kon tek stach, zaj mo wa ły się ta kie pi sma
jak „Ga ze ta Wy bor cza”, „New swe ek”, „Dzien nik -Ga ze -
ta Praw na”, „Prze gląd”, a na wet „Rzecz po spo li ta” i „Po -
li ty ka”.

Sze ro ko o ogro dach dział ko wych pi sa no krót ko przed
wy zna czo nym ter mi nem po sie dze nia TK, co jed no znacz -
nie wska zu je na świa do mie za ło żo ny cel  – zdys kre dy to -
wa nia dział kow ców, funk cji ogro dów dział ko wych i Pol-
skie go Związ ku Dział kow ców.

W tym ce lu w ar ty ku łach po słu gi wa no się nie praw dzi -
wy mi in for ma cja mi, prze kła ma nia mi i po mó wie nia mi,
ma ni pu lo wa no da ny mi sta ty stycz ny mi. Au to rzy w wie lu
spra wach oka za li się nie kom pe tent ni, bo czę sto po dej mo -
wa li się te ma tu, któ ry był im zu peł nie nie zna ny. Ga ze tom
wtó ro wa ła te le wi zja „TVN 24” i oraz ra dio i in ter net.

Z po wo du roz pra wy i wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, nie ocze ki wa nie dział kow cy i ich or ga ni za cja, któ ra
do tej po ry nie bu dzi ła więk sze go za in te re so wa nia me -
diów, tra fi ła na pierw sze stro ny ga zet, a w pro gra mach in -
for ma cyj nych sta ła się „new sem dnia”. W pra sie uka zu ją
się po je dyn cze wy po wie dzi dział kow ców, któ re przed sta -
wia się ja ko zda nie ogó łu, w me diach wy po wia da ją się
„eks per ci”, któ rzy ni gdy nie mie li nic wspól ne go z ogrod -
nic twem dział ko wym.

Opi na pu blicz na zo sta ła wręcz za la na po to kiem in for -
ma cji na te mat dział kow ców i ich Związ ku. Za bra kło tyl -
ko rze tel nej re la cji o tym, ja kie rze czy wi ście kon se-
kwen cje przy nie sie orze cze nie TK prze cięt ne mu dział -
kow co wi.

Z za że no wa niem na le ży stwier dzić, że wbrew twier dze -
niom o wol nym i nie za leż nym dzien ni kar stwie wie le za -
miesz cza nych ar ty ku łów prze czy ło tej opi nii, a pre zen to-
wa ny po ziom tre ści nie jed no krot nie ob ra żał po ję cie
warsz ta tu dzien ni kar skie go, cze go jed nym z przy kła dów,
oprócz bra ku rze tel no ści i obiek ty wi zmu, by ły tek sty
drwią ce z na szych tra dy cji i sym bo li tj. hym nu, sztan da ru
i lo go, co jest zja wi skiem nie spo ty ka nym i zwy czaj nie źle
świad czy o po zio mie kul tu ry au to ra.

W pre zen to wa nych tre ściach trud no się by ło do pa trzyć
ja kiej kol wiek rze tel nej in for ma cji o praw dzi wych pro ble -
mach ogro dów dział ko wych, o ogrom nym wy sił ku na
rzecz uno wo cze śnia nia in fra struk tu ry i o rze czy wi stych
po trze bach dział kow ców. Za to peł no by ło nie po par tych
ni czym stwier dzeń o sa mo wo li i sa mo władz twie mo no -
po li stycz ne go Związ ku i je go dzia ła czy. Nie trud no więc
za uwa żyć, że me dia grzecz nie re ali zo wa ły je den z głów -
nych ce lów, ja kim by ło roz bi cie ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Usi ło wa no
więc po róż nić dział kow ców z dzia ła cza mi, a szcze gól nym
te go przy kła dem był atak na Pre ze sa Związ ku – pa na Eu -
ge niu sza Kon drac kie go. W ten nie wy bred ny spo sób tzw.
czwar ta wła dza uzur po wa ła so bie pra wo do dyk to wa nia
ko go wy bie ra na przy wód cę sa mo dziel na i sa mo rząd na
or ga ni za cja, któ rej le gal ność jest praw nie po twier dzo na.

Sta now czo sprze ci wia my się ta kim prak ty kom dzien ni -
kar skim. W wol nym kra ju ocze ku je my rze czy wi ście wol -
ne go, obiek tyw ne go i rze tel ne go dzien ni kar stwa  – wol ne go
od wpły wów po li tycz nych i na ci sków grup in te re su.

Nie zga dza my się, by szka lo wa no Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i dzia ła czy, któ rzy po świę ca ją swój czas dla
do bra in nych lu dzi. Pro te stu je my prze ciw ko szka lo wa niu
pre ze sa Związ ku, któ re go za słu gi dla roz wo ju ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce są nie pod wa żal ne.

Uzna je my za rzecz skan da licz ną, że me dia, któ re po -
win ny być obiek tyw nym prze kaź ni kiem fak tów, wy ko -
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rzy stu ją swo ją po zy cje do nisz cze nia i szka lo wa nia do bre -
go imie nia ogól no pol skiej or ga ni za cji dzia ła ją cej na rzecz

spo łecz no ści lo kal nych i ma ją cej nie za prze czal ny udział 
w kształ to wa niu spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Ni niej sze sta no wi sko kie ru je my do:
– Pre zy den ta RP,
– Mar szał ków Sej mu i Se na tu,
– Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
– Prze wod ni czą cych wszyst kich klu bów par la men tar nych,
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
– Par la men ta rzy stów Zie mi lu bu skiej,
– Pre ze sa PZD.

Zie lo na Gó ra, 22 sierp nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Jan Gwóźdź

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Uchwał
/-/ Jo an na Mi ko łaj czyk

Sza now ne Pa nie i Sza now ni Pa no wie, Po sło wie
Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej,

Wy da rze nia ostat nich lat zwią za ne z po dej mo wa ny mi
pró ba mi zmia ny za pi sów usta wo wych do ty czą cy mi ist -
nie nia i funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w Pol sce,
do pro wa dzi ły do za skar że nia czę ści ar ty ku łów usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.,
a w kon se kwen cji do wy da nia wy ro ku przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny orze ka ją ce go o niekon sty tu cyj no ści po sta -
no wień wie lu ar ty ku łów usta wy. 

Śro do wi sko pol skich dział kow ców z dez apro ba tą od -
nio sło się do sa me go wy ro ku. Ma my świa do mość i prze -
ko na nie, że wy rok Try bu na łu miał w swym za my śle
roz bić i po dzie lić zjed no czo ny ruch dział ko wy. Po twier -
dze niem ta kiej oce ny jest sku pie nie się Try bu na łu w tre -
ści swo je go orze cze nia nie na kon kret nych wnio skach
za skar ża ją ce go o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją ar ty -
ku łów usta wy o ROD, ale na szcze gól nej dba ło ści zmie -
rza ją cej w swym po sta no wie niu do po zba wie nia
dział kow ców swo jej ogól no pol skiej, sa mo dziel nej i sa mo -
rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej, po wo ła nej do re pre zen to -

wa nia i obro ny praw i in te re sów swych człon ków. Wy ka -
zał to w spo sób uza sad nio ny sę dzia Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go An drzej Wró bel wy ra ża jąc zda nie od ręb ne do
wy ro ku TK z dnia 11 lip ca 2012 r. 

Wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go pol scy dział -
kow cy sta nę li w ob li czu za gro że nia dla bez pie czeń stwa
funk cjo no wa nia ogro dów przede wszyst kim w spra wach
or ga ni za cyj no -praw nych i grun to wych, praw ma jąt ko -
wych dział kow ców, w kwe stiach człon kow skich i zrze -
sza nia się użyt kow ni ków dzia łek, gwa ran cji do ty czą cych
za bez pie cze nia praw do od szko do wań w ra zie li kwi da cji
ogro dów itp. Wy zna czo ny przez TK 18-mie sięcz ny okres
na stwo rze nie no wej usta wy o ogro dach dział ko wych dał
sy gnał ugru po wa niom po li tycz nym róż nych opcji do skła -
da nia obiet nic dział kow com, sta no wią cym zna czą cy prze -
cież elek to rat wy bor czy.

Uczest ni cy ob rad Kon fe ren cji Okrę go wej pod czas dys -
ku sji uzna li, że dla za bez pie cze nia na szej wspól nej przy -
szło ści, dla ura to wa nia by tu ogro dów dział ko wych 
w Pol sce, sa mi mu si my za dbać o stwo rze nie pro jek tu no -
wej usta wy w spo sób uwzględ nia ją cy wy rok Try bu na łu

2.5. WYSTĄPIENIA I APELE DO PARLAMENTARZYSTÓW

OZ w Byd gosz czy

WYSTĄPIENIE
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
do Pań i Pa nów Po słów, do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej o wspar cie związ ko we go pro jek tu usta wy 

o ogro dach dział ko wych i je go uchwa le nie
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Kon sty tu cyj ne go, nie da ją cy po wo dów do ewen tu al no ści
po now ne go kwe stio no wa nia kon sty tu cyj no ści je go za pi -
sów oraz od no szą cy się do tra dy cyj nych war to ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go.   

Na ucze ni do świad cze nia mi po nad dwu dzie stu lat wal ki
w obro nie praw dział kow ców zda je my so bie spra wę, że
w naj waż niej szej spra wie dla pol skich ogro dów dział ko -
wych, w spra wie ak tu praw ne go za pew nia ją ce go za cho -
wa nie ist nie nia ogro dów i za cho wa nia praw użyt kow ni -
kom dzia łek w tych ogro dach, mu si my wy pra co wać wła -
sny pro jekt oby wa tel ski, bo tyl ko ta ki mo że mieć szan sę
prze bi cia się po nad pro po zy cje po szcze gól nych opcji po -
li tycz nych. 

Sza now ne Pa nie i Sza now ni Pa no wie Po sło wie Sej -
mu Rze czy po spo li tej Pol skiej,

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Byd gosz czy,
re pre zen tu ją cy po nad 33-ty sięcz ną gru pę ro dzin użyt ku ją -
cych dział ki w okrę gu byd go skim zwra ca ją się do Pań i Pa -
nów Po słów Sej mu Rze czy po spo li tej z wszyst kich klu bów
par la men tar nych i par tii po li tycz nych o wspar cie przy go -
to wy wa ne go związ ko we go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych oraz je go uchwa le nie, dla za pew nie nia bez -
pie czeń stwa in te re sów użyt kow ni ków dzia łek ogro do wych,
dla dal sze go roz wo ju pol skich ogro dów dział ko wych oraz
dla kon ty nu acji ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w na szym pięk nym kra ju. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Ni niej sze wy stą pie nie prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP,
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP,
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich,
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu,
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych,
6. Pre mier Rzą du RP,
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Byd go skiej,
9. Eu ro po sło wie Ku jaw sko -Po mor scy,
10. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ w Czę sto cho wie

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Czę sto cho wie

od by tej w dniu 23 sierp nia 2012 r.
do po słów i se na to rów RP 

w spra wie przy ję cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Czę sto cho wie zwra ca ją się do wszyst -
kich po słów i se na to rów Rzecz po spo li tej Pol skiej o wspar -
cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział-
ko wych.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy ro kiem z dnia 11 lip ca uchy -
lił 24 ar ty ku ły obec nej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych wy zna cza jąc okres 18 mie się cy na stwo rze -
nie no we go ure gu lo wa nia praw ne go do ty czą ce go funk -
cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w Pol sce. Wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty czy bez po śred nio sa -
mych dział kow ców, któ rzy zo sta li po zba wie ni ochro ny
praw nej, wła sno ści na nie sień i na sa dzeń na dział ce, oraz
utra ci li na by te pra wa do dział ki. Li kwi da cja ogro dów na
ce le ko mer cyj ne prze ra ża na szych człon ków.

Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wszyst kie ugru -

po wa nia po li tycz ne po twier dza ły wo lę za cho wa nia ogro -
dów dział ko wych dla przy szłych po ko leń. Moż na to osią -
gnąć je dy nie po przez oby wa tel ski pro jekt usta wy, któ ry
bę dzie gwa ran to wał do tych cza so we zdo by cze, na by te pra -
wa oraz orze cze nie wy so kie go Try bu na łu. Opra co wa nie
ta kie go pro jek tu pod jął się Zwią zek, któ ry ja ko spad ko -
bier ca 120 lat hi sto rii i tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce do brze re ali zo wał przez ostat nie 30 lat
ce le i idee ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji re pre zen tu ją cy bi -
sko 9.000 dział ko wych ro dzin na sze go re gio nu sto ją na
sta no wi sku, że je dy nym roz wią za niem gwa ran tu ją cym 
w przy szło ści utrzy ma nie i roz wój ogrod nic twa dział ko -
we go jest przy ję cie przez wy so ką izbę oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. Usta wa win na
uwzględ niać 120-let nią hi sto rię i tra dy cję ru chu ogrod nic -
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twa dział ko we go oraz orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go. Wspar cie dla te go pro jek tu zgod nie z de kla ra cja mi
w in ni zło żyć sa mi dział kow cy, lo kal ne spo łe czeń stwo

oraz par la men ta rzy ści i ugru po wa nia po li tycz ne. Tyl ko ta -
kie wspar cie po zwo li za cho wać na szym zda niem ogro dy
dział ko we dla przy szłych po ko leń.

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Czę sto cho wa, 23 sierp nia 2012 r.

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my do wia do mo ści:
1. Pre zy dent RP,
2. Pre mier RP,
3. Mar sza łek Sej mu i Se na tu,
4. Po sło wie zie mi czę sto chow skiej,
5. Pre zes KR PZD,
6. a/a.

OZ Gdańsk

APEL
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
do pol skich par la men ta rzy stów 

w spra wie udzie le nia po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogrod nic twie dział ko wym 
przy go to wy wa nym przez nasz Zwią zek

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Gdań sku bio rą cy udział w dniu 18 sierp -
nia 2012 ro ku uwzględ nia jąc sy tu ację ze wnętrz ną Związ -
ku po wsta łą po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
kwe stio nu ją ce go kon sty tu cyj ność za pi sów 24 ar ty ku łów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku,
kie ru jąc się tro ską o dal sze ist nie nie ogro dów dział ko wych
w Pol sce zwra ca ją się do pol skich par la men ta rzy stów 
z ape lem o czyn ne włą cze nie się w two rze nie no wej usta -
wy dla do bra po nad 1 250 ty się cy ro dzin dział ko wych.

Wy ra ża my prze ko na nie, że par la men ta rzy ści wy bra ni w
ostat nich wy bo rach tak że gło sa mi licz nej spo łecz no ści
dział ko wej nie za po mną obiet nic i de kla ra cji skła da nych
w obro nie na sze go spo łecz ne go, oby wa tel skie go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go.

Stwier dza my, że ogło szo ny w dniu 11 lip ca 2012 ro ku
wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie mo że i nie po wi -
nien ozna czać koń ca ist nie nia na szych ogro dów.

Je ste śmy prze ko na ni, że no wa usta wa za wie rać bę dzie
za le ce nia za war te w ust nym uza sad nie niu Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go a zmie rza ją ce do peł ne go za cho wa nia idei
ogrod nic twa dział ko we go wraz z gwa ran cją dal sze go ist -
nie nia na szych praw na by tych, na by tych w do brzej wie rze

i w za ufa niu do sta no wio ne go pra wa.
Spo łecz ność dział ko wa, nie tyl ko na sze go Okrę gu

Gdań skie go, wie lo krot nie zwra ca jąc się w ty sią cach li -
stów do przed sta wi cie li wła dzy pu blicz nej ak cen to wa ła,
że na sze ogro dy ni gdy nie słu ży ły i na dal nie słu żą ja kiejś
wy ima gi no wa nej gru pie spo łecz nej, lecz słu żą nam człon -
kom lo kal nych spo łecz no ści, pa sjo na tom i mi ło śni kom
przy ro dy oraz tym, któ rych ze wzglę dów eko no micz nych
nie stać na in ny ro dzaj wy po czyn ku. Na sze ogro dy za wsze
speł nia ły i na dal speł nia ją funk cje pro eko lo gicz ne, proz -
dro wot ne i są au ten tycz ną szko łą de mo kra cji i sa mo rząd -
no ści, wdra ża jąc w ży cie za sa dy oby wa tel skie go spo łe-
czeń stwa.

Zwra ca jąc się do Was, pol skich par la men ta rzy stów wy -
ra ża my na dzie ję i prze ko na nie, że udzie li cie po par cia dla
przy go to wy wa ne go przez nasz Zwią zek oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych dla do bra na sze -
go wspól ne go do bra, do bra dział kow ców, człon ków lo -
kal nych spo łecz no ści i do bra sa mo rzą dów te ry to rial nych.

Ape lu je my – uczyń cie wszyst ko, aby wy rok Try bu na łu
nie ozna czał li kwi da cji oby wa tel skie go ru chu ogrod ni-
c twa dział ko we go, któ re go hi sto ria na zie miach pol skich
li czy po nad 120 lat.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Zdzi sław Ka miń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Woj ciech Ko dłu bań ski
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Ma jąc na uwa dze za kwe stio no wa ne 24 ar ty ku ły usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny i krót ki czas na na pi sa nie no wej usta wy chro -
nią cej pra wa dział kow ców i ogro dów zwra ca my się do
Po słów RP i Se na to rów RP o wznie sie nie się po nad po -
dzia ły par tyj ne i po par cie oraz uchwa le nie oby wa tel skie -
go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Pro jekt po wi nien uwzględ niać tra dy cję ogrod nic twa
dział ko we go, po sza no wa nie praw oby wa tel skich, pra wo
do ist nie nia ogro dów dział ko wych i praw na by tych dział -
kow ców. Ogro dy speł nia ją waż ne funk cje spo łecz ne, eko -
lo gicz ne, zdro wot ne i do brze słu żą spo łecz no ści lo kal nej.

Orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go znisz czy ło
wiel ką, nie za leż ną, spo łecz ną or ga ni za cję – Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców, któ ry do tej po ry stał i stoi na stra ży

pra wa i bro ni praw dział kow ców, po sta wi ło pod zna kiem
za py ta nia dal sze funk cjo no wa nie ogro dów w Pol sce. 

Wła dze sa mo rzą du te ry to rial ne go sta ną przez wiel kim
pro ble mem w przy pad ku nie uchwa le nia no wej usta wy 
w wy zna czo nym ter mi nie 18 mie się cy. Zo sta nie zbu rzo -
ny do tych cza so wy ład i po rzą dek praw ny usta no wio ny
przez Sejm RP w 2005 r.

Uwa ża my, że oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogro dach
dział ko wych wi nien być na pi sa ny przez dział kow ców 
i pod da ny sze ro kiej de ba cie pu blicz nej w ce lu uzy ska nia
ak cep ta cji spo łecz nej. 

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w imie niu
wszyst kich dział kow ców z okrę gu go rzow skie go zwra ca -
ją się z ape lem do Po słów i Se na to rów RP o po par cie oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogrod nic twie dział ko wym.

OZ w Go rzo wie Wlkp.

STANOWISKO
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Go rzo wie Wlkp. 

z dnia 22 sierp nia 2012 r. 
do po słów i se na to rów 

w spra wie przy ję cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Go rzów Wlkp., 22 sierp nia 2012 r.

Do wia do mo ści:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar sza łek Sej mu RP.
3. Mar sza łek i Wi ce mar sza łek Se na tu RP.
4. Pre mier RP.
5. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
6. Par la men ta rzy ści Zie mi Go rzow skiej.
7. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

List do Bo gu sła wa Won to ra – Po sła na Sejm RP

Sza now ny Pan
Bo gu sław Won tor
Po seł na Sejm RP

Ostat nie la ta dla dział kow ców to okres pięk nych wspo -
mnień, ale i nie ste ty nie ustan na wal ka w obro nie na szych
praw i war to ści. Z ża lem od no si my się do prze kre śle nia na -
sze go wspól ne go do rob ku ja ki zdo by li śmy przez 120 lat.

W tym trud nym mo men cie prze ko na li śmy się po raz ko -
lej ny, że mo że my li czyć na przy chyl ność i wspar cie Pa na

Po sła. Pro szę przy jąć na sze ser decz nie po dzię ko wa nie za
zro zu mie nie spraw i pro ble mów dział kow ców. To dla na -
sze go śro do wi ska ma bar dzo du że zna cze nie. Nie za po -
mni my o tym.

Wy ra ża my na dzie ję, że przy Pa na po mo cy i śro do wi ska
któ re Pan re pre zen tu je uda nam się opra co wać oby wa tel -
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ski pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, w któ rym po -
sza no wa na bę dzie Kon sty tu cja, ale uwzględ nio ne bę dą na -
sza tra dy cja i war to ści.

Li cząc na dal sze wspar cie na szych dzia łań ży czy my Pa -

nu du żo zdro wia, dal szych suk ce sów w dzia łal no ści spo -
łecz nej i po li tycz nej oraz wie le po myśl no ści i szczę ścia 
w ży ciu oso bi stym.

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski

Go rzów Wlkp., 22 sierp nia 2012 r.

OZ w Ka li szu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Ka li szu

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie wy stą pie nia do Sej mu RP i władz po li tycz nych

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Ka li szu ob ra du ją ca w dniu 21 sierp nia 2012 r. wy -
stę pu je do Sej mu RP i władz po li tycz nych o po par cie 
i uchwa le nie oby wa tel skie go pro jek tu no wej usta wy 
o ogrod nic twie dział ko wym, któ ry nie ba wem zo sta nie
zgło szo ny przez Zwią zek i je go dział kow ców.

TK orze ka jąc 11 lip ca 2012 r. o nie zgod no ści z Kon sty -
tu cją RP 24 ar ty ku łów usta wy o ROD, wy dał wy rok na
do tych cza so wy akt praw ny re gu lu ją cy funk cjo no wa nie
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go skut ku je prak -
tycz nie wy kre śle niem wszyst kich za pi sów do ty czą cych
PZD. Skut ki orze cze nia tj. uchy le nie 24 za kwe stio no wa -
nych za pi sów usta wy z 2005 ro ku wej dą w ży cie naj póź -
niej za 18 mie się cy. Wy ga sną wów czas wszyst kie pra wa
dział kow ców i PZD do te re nów ogro dów, a PZD stra ci

pod sta wy praw ne do ist nie nia. Dział kow cy utra cą na by te
do tych czas pra wa do dzia łek, a ich ogól no pol ska or ga ni -
za cja zo sta nie roz wią za na.

Nie zbęd ne za tem jest uchwa le nie no wej usta wy 
o ogrod nic twie dział ko wym, w któ rej bę dą praw nie za -
gwa ran to wa ne pra wa dział kow ców do grun tów i upra wia -
nia dzia łek, ma jąc na uwa dze do bro kil ku mi lio nów
dział kow ców w Pol sce.

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Ka li szu w imie niu kil ku -
dzie się ciu ty się cy ro dzin dział ko wych z Wiel ko pol ski po -
łu dnio wo -wschod niej zwra ca się do Sej mu RP i władz
po li tycz nych o po par cie i uchwa le nie związ ko we go oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych,
któ ry wkrót ce zo sta nie zgło szo ny przez dział kow ców i za -
pew ni praw nie dal sze funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ro man Fi li piak

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Ka lisz, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Ko sza li nie

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

Ze bra ni w dniu 20 sierp nia 2012 ro ku człon ko wie 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. Pre ze si za rzą dów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych ape lu ją do Sej mu RP, ja -
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ko naj wyż szej wła dzy usta wo daw czej o przy ję cie oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. Pro -
jek tu, któ ry uwzględ ni wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
oraz za wie rał bę dzie w swej tre ści tra dy cyj ne war to ści ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

W ce lu unik nię cia roz drob nie nia wy sił ku or ga ni za cyj ne -
go w pra cach nad pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko -
wych, ape lu je my do Sej mu RP i par tii po li tycz nych 
o przy ję cie do prak ty ki le gi sla cyj nej związ ko we go (PZD)
pro jek tu usta wy oraz o je go uchwa le nie.

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Ko sza li nie

Ko sza lin, 20 sierp nia 2012 r.

OZ w Le gni cy

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

w dniu 22 sierp nia 2012 r.
skie ro wa ne do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz władz po li tycz nych 

w spra wie pro jek tu oby wa tel skie go

Pol ski spo łecz ny ruch ogro dów dział ko wych ma au to ry -
tet, wła ści wą ran gę spo łecz ną nie tyl ko wśród spo łe czeń -
stwa pol skie go, ale rów nież na ni wie mię dzy na ro do wej.
Dla te go z punk tu wi dze nia spo łecz ne go i z upo waż nie nia
człon ków ro dzin nych ogro dów dział ko wych ocze ku ją 
z nie cier pli wo ścią, że na sza spo łecz na, ma so wa or ga ni za -
cja nie bę dzie trak to wa na przez rzą dzą cych in stru men tal -
nie oraz ja ko za ple cze po li tycz ne ja kiej kol wiek par tii.
Pol ska ja ko kraj de mo kra cji mu si za gwa ran to wać wszyst -
kim rów ność oraz jed na ko we pra wa dla funk cjo no wa nia
spo łecz nych or ga ni za cji. Moc no i gło śno ak cen tu je my, że
nie je ste śmy two rem nie kon sty tu cyj nym, nie by li śmy po -
wo ła ni dla sie bie, słu ży my i po ma ga my tym, któ rzy ama -
tor sko zaj mu ją się ogrod nic twem, dzie lą się owo ca mi
swo jej pra cy w do słow nym te go sło wa zna cze niu. Ni ko -
mu dział kow cy nie szko dzą, chcą być na rów ni trak to wa -
ni z in nym i or ga ni za cja mi i pod mio ta mi, ma ją pra wo
ocze ki wać, że Sejm RP, Pre mier Rzą du, Mi ni stro wie oraz
li de rzy par tii po li tycz nych sta ną na wy so ko ści za da nia 
i po prą usta wę, któ rej pro jekt oby wa tel ski z udzia łem
związ kow ców, a przede wszyst kim sa mych dział kow ców
jest przy go to wy wa ny.

Zwra ca my się do naj wyż szych władz Rze czy po spo li tej,
aby nie ha mo wa li ini cja ty wy w two rze niu no we go do ku -
men tu, przy ję li je go wer sję z uzna niem i zro zu mie niem.

To dział kow cy oraz sa mo rzą dy są naj bar dziej za in te re so -
wa ni mą dry mi i zgod ny mi z kon sty tu cją RP prze pi sa mi
pra wa, któ re spo wo du ją, że ogro dy na ma pie Pol ski po -
zo sta ną a dział kow cy bę dą czuć się pew nie i bez za gro -
żeń. Ure gu lo wa ne za gad nie nia w no wej usta wie to przede
wszyst kim po win ny wzmoc nić praw ną po zy cję dział kow -
ca i nie otwie ra ły dro gi nie uza sad nio nym li kwi da cją ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Niech no wa usta wa
słu ży obec nym dział kow com i przy szłym po ko le niom, 
a za ty tu ło wa na po win na być „o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych”, po nie waż traf nie od da je ich cha rak ter 
i funk cję.

Ape lu je my do władz Rze czy po spo li tej Pol skiej – nie od -
bie raj cie dział kow com pra wa do sa mo dziel no ści, do de cy -
do wa nia o ma jąt ku wspól nym i sta no wią cym wła sność
użyt ko wa nia dział ki, a przede wszyst kim, kto bę dzie ich
na stęp cą na dział ce.

Tym, któ rzy po pro stu usią dą do sto łu roz mów, nich 
w dal szym cią gu przy świe ca im idea ogrod nic twa dział ko -
we go. Cze ka my na no wą usta wę, wie rząc, że pod jej rzą -
da mi Pol scy dział kow cy bę dą bez piecz ni i wspie ra ni 
w swo jej mrów czej pra cy na rzecz rów nież śro do wi ska
na tu ral ne go. Ko lor zie leń to na dzie ja i z tą na dzie ją cze ka -
my na efekt pra cy twór ców no wej usta wy, wie rząc, że
Sejm ją uchwa li.

Z gó ry dzię ku je my
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

Le gni ca, 22 sierp nia 2012 r.
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Przed sta wi cie le 181 ogro dów dział ko wych re gio nu lu -
bel skie go zgro ma dze ni na kon fe ren cji w Lu bli nie w dniu
23 sierp nia 2012 roku zwra ca ją się z proś bą by Sejm, któ -
re go pra ca mi Pa ni Mar sza łek kie ru je pod jął jak naj szyb -
ciej pra cę nad uchwa le niem no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych.

Zgod nie z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia
11 lip ca 2012 r. Sejm ma mak sy mal nie 18 mie się cy na
opra co wa nie i uchwa le nie no wych prze pi sów. W oce nie
spe cja li stów to nie wie le cza su. 

Te ma ty ka ogro dów dział ko wych po orze cze niu Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go na le żeć bę dzie do szcze gól nie
skom pli ko wa nych i kon tro wer syj nych, dla te go ist nie je
uza sad nio na oba wa o ter mi no wą re ali za cję wy ro ku.

Zwło ka usta wo daw cy spo wo du je, że pol scy dział kow -
cy znaj dą się w ka ta stro fal nej sy tu acji. Po zba wie ni ochro -

ny praw nej stra cą swo je dział ki na rzecz pier wot nych wła -
ści cie li grun tów, a zwłasz cza róż nych de we lo pe rów.

Ma my na dzie ję, że Pa ni Mar sza łek po dej mie dzia ła nia,
któ re nie po zwo lą na zmar no wa nie do rob ku wie lu po ko -
leń dział ko wych ro dzin. Chce my rów nież wie rzyć w to,
że no we prze pi sy bę dą sku tecz nie chro ni ły ogro dy przed
li kwi da cją i za cho wa ją wie lo let nią tra dy cję ogól no pol -
skie go sa mo rzą du, oraz bę dą za wie ra ły roz wią za nia
przede wszyst kim ko rzyst ne dla zwy kłych nie zbyt za moż -
nych oby wa te li pol skie go spo łe czeń stwa, a nie dla wiel -
kich kon cer nów.

W za łą cze niu prze sy ła my dwa sta no wi ska: w spra wie
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz w spra wie oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych lu -
bel skich dział kow ców przy ję te na kon fe ren cji w dniu
23.08.2012 r. w Lu bli nie.

OZ w Lu bli nie

Mar sza łek Sej mu RP
Ewa Ko pacz
ul. Wiej ska 4/6/8
00-902 War sza wa

Pre zes OZ PZD w Lu bli nie 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Do wia do mo ści:
– Klu by Par la men tar ne PO, PiS, Ruch Pa li ko ta, SLD, PSL, SP.
– Mar sza łek Se na tu RP,.– Kra jo wa Ra da PZD. 

Lu blin, 23 sierp nia 2012 r.

OZ w Ło dzi

LIST OTWARTY
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie przy ję cia i uchwa le nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Ja ko człon ko wie PZD po raz ko lej ny pra gnie my pod -
kre ślić roz go ry cze nie, ja kie czu je my wo bec de cy zji Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Z tru dem mo że my po go dzić się
z fak tem, że or gan, któ ry wi nien stać na stra ży praw ne go

po rząd ku wy dał wy rok, w któ rym cał ko wi cie zi gno ro wał
wo lę po nad sze ściu set dwu dzie stu ty się cy oby wa te li. Ty -
le bo wiem pod pi sów po par cia ze bra no w obro nie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
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Ta, do ko na na w ma je sta cie pra wa pró ba pod wa że nia
osią gnięć na sze go ru chu spo wo do wa ła, że Zwią zek nie
mo gąc być bier nym w sy tu acji za gro że nia ogro dów, wy -
szedł z ini cja ty wą opra co wa nia oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych. 

Te go wła śnie ocze ku je po nad mi lion pol skich ro dzin
użyt ku ją cych dział ki. Za rów no tra dy cje ogrod nic twa
dział ko we go, jak i zdo by cze de mo kra cji oraz idee bu do -
wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, świa do me go i ak -
tyw ne go w kwe stii swych spraw upo waż nia ją Pol ski
Zwią zek Dział kow ców do pod ję cia te go ty pu ak tyw no ści.
Ma my świa do mość, że opra co wy wa ny przez Zwią zek
pro jekt mu si re spek to wać po sta no wie nia Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, a jed no cze śnie jak naj le piej za bez pie czać
pra wa dział kow ców. Je ste śmy zda nia, że ja ko or ga ni za cja

z po nad trzy dzie sto let nim sta żem po win ni śmy na sze do -
świad cze nia wy ko rzy stać przy two rze niu no wej usta wy.

Wo bec po wyż sze go li czy my, że oby wa tel ski pro jekt
usta wy, wy pły wa ją cy od PZD oraz po par ty przez sze ro kie
gro no zwy kłych lu dzi, zo sta nie za ak cep to wa ny przez wła -
dze na sze go kra ju, a Rząd i Par la ment ma jąc świa do mość
peł nie nia man da tu bę dą ce go wy ni kiem wo li spo łe czeń -
stwa do pro wa dzą do uchwa le nia usta wy. 

Dla te go też kie ru jąc się tro ską o za pew nie nie dal sze go
ist nie nia ogro dów zwra ca my się do władz pań stwo wych,
par la men ta rzy stów i par tii po li tycz nych o po par cie oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy ja ko te go, któ ry uwzględ nia -
jąc wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, jed no cze śnie
za gwa ran tu je za cho wa nie pra wa dział kow ców i do rob ku
kli ku po ko leń Po la ków.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

Łódź, 18 sierp nia 2012 r.

OZ Ma ło pol ski

WYSTĄPIENIE
do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej

Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie
z dnia 4 sierp nia 2012 r.

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Sza now ni Po sło wie,
Wo bec nie ko rzyst ne go w skut kach dla dział kow ców

wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, uczest ni cy Kon fe -
ren cji Okrę go wej PZD w dniu 4 sierp nia 2012 ro ku zwra -
ca ją się do po słów, se na to rów i wszyst kich władz po li-
tycz nych ma ją cych wpływ na uchwa le nie oby wa tel skie go
pro jek tu no wej usta wy o ogro dach dział ko wych, aby z po -
czu ciem do brze speł nio ne go obo wiąz ku od da li swój głos
„za”.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, dział kow cy i ich ro dzi ny,
a tak że sym pa ty cy ogro dów dział ko wych pra cu ją nad oby -
wa tel skim pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych.

Pro jekt bę dzie mu siał za wie rać prze pi sy nor mu ją ce ce -
le i za da nia ogro dów, na kre ślać kształt i struk tu ry, ale tak -
że za pew niać sta bil ność, pew ność ju tra, na sze ocze -
ki wa nia oraz gwa ran cje nie zby wal ne za war te w Kon sty -
tu cji RP.

Ma my świa do mość, że no wa usta wa mu si uwzględ niać
wy rok TK, ale mu si tak że uwzględ niać 120-let nią hi sto rię

ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, tra dy cje oraz war to -
ści, ja kie ruch ten po sia da.

Dział kow cy, oby wa te le te go kra ju chcą, aby no wa usta -
wa za pew nia ła: pra wo wła sno ści na nie sień na dział kach,
a ogród po sia dał wła sność do in fra struk tu ry ogro du, gwa -
ran to wa ła pra wa do użyt ko wa nia grun tów ist nie ją cych
ogro dów dział ko wych, ni skie opła ty za ko rzy sta nie 
z grun tu, nie do pusz czal ność li kwi da cji ogro du na ce le ko -
mer cyj ne, pra wo do od szko do wań i te re nu za mien ne go w
ra zie li kwi da cji ogro du.

Ma my na dzie ję, że nasz apel spo tka się ze zro zu mie -
niem, że naj wyż sza wła dza usta wo daw cza w kra ju nie do -
pu ści, aby 18 mie się cy wy zna czo ne przez TK na przy ję cie
no wej usta wy nie oka za ły się być za krót kie dla 5 mi lio -
nów Po la ków użyt ku ją cych dział ki.

Wy so ka Izbo,
Nasz wy si łek wło żo ny w obro nę do tych cza so wej usta -

wy o ROD i pra ca nad no wą niech bę dą pod wa li na mi pod
no we pięk ne i ra do sne dział ko we cza sy.

Sy gna ta riu sze Kon fe ren cji
/-/

Pre zes
/-/ Ha li na Kmie ciakKra ków, 4 sierp nia 2012 r.
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Ja ko przed sta wi cie le ogro dów dział ko wych z te re nu
Okrę gu Ma ło pol skie go głę bo ko za nie po ko je ni wy ro kiem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go kie ru jąc się od po wie dzial no -
ścią i tro ską o ist nie nie ogro dów dział ko wych, zwra ca my
się wraz z wie lo ty sięcz ną rze szą przed sta wi cie li or ga nów
Związ ku z ape lem do wszyst kich Klu bów Par la men tar -
nych, po słów i se na to rów, któ rzy czyn nie pra gną się włą -
czyć w pro ces two rze nia no wych prze pi sów „usta wy 
o ogrod nic twie dział ko wym” o ra cjo nal ną oce nę po wsta -
łej sy tu acji. Wy rok Try bu na łu nie mo że ozna czać koń ca
ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Jest pew ne,
że mu szą zmie nić się wa run ki praw ne, w ja kich bę dą w
przy szło ści funk cjo no wać ogro dy. Od na szej wspól nej
mą dro ści za le żeć bę dzie jak po tra fi my do sto so wać po trze -
by dział kow ców do tych no wych wa run ków. Chcie li by -
śmy być prze ko na ni, że speł ni się to co w swo im uza -
sad nie niu za le cił Try bu nał Kon sty tu cyj ny, a więc no we
roz wią za nia praw ne mu szą gwa ran to wać za cho wa nie idei
ogrod nic twa dział ko we go w peł nym te go sło wa zna cze -
niu. Opty mi zmem na pa wa fakt, że ist nie nie ogro dów
dział ko wych na te re nie gmin, w tym Ma ło pol ski jest wła -
ści wie oce nia ne przez wła dze sa mo rzą do we, stwier dza my
to na pod sta wie do tych cza so wych do świad czeń.

Li czy my na to, że po sło wie gło su ją cy po prą oby wa tel -
ski pro jekt usta wy dla na sze go wspól ne go do bra, dział -
kow ców i sa mo rzą dów lo kal nych. Na sze ogro dy ni gdy nie
słu ży ły i na dal nie słu żą ja kiejś wy bra nej gru pie spo łecz -
nej. Słu ży ły i słu żą człon kom lo kal nych spo łecz no ści, mi -
ło śni kom przy ro dy i tym, któ rych ze wzglę dów eko no -
micz nych nie stać na in ny ro dzaj wy po czyn ku. Pod kre ślić
też na le ży aspekt spo łecz ny i od dzia ły wa nie ogro dów
dział ko wych dla śro do wi ska, o czym za rów no przed Try -
bu na łem jak i w me diach nikt nie chciał się wy po wie dzieć.
Dział kow cy to hob by ści zaj mu ją cy się upra wa mi nie tyl -
ko mar chew ki, rzod kiew ki czy po mi do ra, lecz w znacz -
nej czę ści pro wa dzą cy upra wy drzew owo co wych 
i krze wów, któ re nie wy stę pu ją już w upra wach prze my -
sło wych i upra wia ne są eko lo gicz nie, nie wspo mi na jąc tu
o kwia tach, któ rych nie spo ty ka ne od mia ny moż na zo ba -
czyć na dział kach. Tyl ko igno rant czy prze cięt ny pi smak
szu ka ją cy sen sa cji nie jest w sta nie do strzec ko rzy ści wy -
ni ka ją cych tak dla lu dzi, jak i śro do wi ska z ist nie nia ogro -
dów na te re nach miej skich. Ogro dy dział ko we to „szko ła”
de mo kra cji i sa mo rząd no ści, a pra ca w or ga nach wy ko -

ny wa na jest spo łecz nie. Zin te gro wa ne śro do wi sko dział -
kow ców, wspo ma ga ją cych się wza jem nie i spę dza ją cych
wspól nie czas na dział kach w ogro dach bez wzglę du na
sta tus spo łecz ny – na uczy ciel, le karz, praw nik, in ży nier
czy ro bot nik znaj du ją wspól ny te mat do roz mów, wspól -
nie trosz czą się o wy gląd dział ki i te re nów ogól nych, sta -
no wią jed ność człon ków Związ ku.

Dział ki w mia stach i na ich obrze żach w pro jek cie ba -
daw czym prze pro wa dzo nym przez Mu zeum Et no gra ficz -
ne w Kra ko wie oprócz funk cji so cjal nych speł nia ją
jesz cze waż niej szą ro lę, co wy ni ka z pro jek tu ba daw cze -
go, któ re go efek tem jest książ ka o tym sa mym ty tu le
„Dzie ło dział ka” mó wią ca o ogro dach i ich zna cze niu w
śro do wi sku – szcze gól nie miej skim. Przy ro da rzą dzi się
swo imi pra wa mi, pra wa te na le ży uwzględ nić w przy szłej
usta wie. Śred nio ty po we drze wo ab sor bu je od po wied nio
to nę dwu tlen ku wę gla na każ dy metr sze ścien ny przy ro stu
i pro du ku je przy tym 727 kg ży cio daj ne go tle nu. Na pod -
sta wie wie lu ba dań w za kre sie in ten syw no ści pro ce su fo -
to syn te zy wy ni ka, że z 1 m2 po wierzch ni li ścio wej drzew
i krze wów do sta je się do po wie trza at mos fe rycz ne go 
w cią gu okre su we ge ta cyj ne go od 0,5 do po nad 1 kg czy -
ste go tle nu. Jed no drze wo pro du ku je w cią gu ro ku ty le tle -
nu, ile zu ży wa czło wiek w cią gu 2 lat ży cia. Nie da się
te go zmie nić żad ny mi usta wa mi czy wy ro ka mi. Ogło szo -
ny 11 lip ca 2012 r. wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go to
nie wy rok ska zu ją cy na za gła dę PZD – to wy rok ska zu ją -
cy na po wol ną śmierć czło wie ka, miesz kań ca wiel kich
aglo me ra cji miej skich. Ape lu je my też o ochro nę gi ną cych
ga tun ków pta ków i zwie rząt dzi ko ży ją cych w mia stach,
któ rych osto ją są wła śnie ogro dy dział ko we i par ki, któ -
rych co raz mniej.

W tej sy tu acji nie po zo sta je nam nic in ne go, jak tyl ko
zjed no czyć swo je si ły i bro nić te go, co sta no wi dla nas tak
wiel ką war tość – na szych pol skich ogro dów dział ko wych.
W szcze gól no ści po dej mie my pró bę wspól ne go przy go -
to wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, o co już dzi siaj
ape lu ją dział kow cy.

W de ba cie par la men tar nej nad usta wą o ogrod nic twie
dział ko wym nie mo że bo wiem za brak nąć na szych ar gu -
men tów. Ar gu men tów, któ re pły ną z po nad 100 lat na -
szych do świad czeń, a zwłasz cza ostat nich lat, kie dy
mu sie li śmy zaj mo wać się obro ną usta wy i dal szej byt no -
ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Sy gna ta riu sze Kon fe ren cji
/-/

APEL
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie

z dnia 4 sierp nia 2012 r.
do Klu bów Par la men tar nych i Po słów 

w spra wie po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogrod nic twie dział ko wym

Kra ków, 4 sierp nia 2012 r.
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Wy rok TK z dnia 11 lip ca 2012 r. w spra wie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 r. stał się fak -
tem. Z tru dem mo że my po go dzić się, że or gan któ ry wi nien
stać na stra ży pra wa wy dał wy rok, któ rym zlek ce wa żył
wo lę po nad mi lio na użyt kow ni ków dzia łek i ich sym pa ty -
ków, w tym wie lu po li ty ków i set ki sa mo rzą dow ców.

Wy rok ten, w któ rym stwier dzo no nie kon sty tu cyj ność
po ło wy ar ty ku łów usta wy, miał na ce lu głów nie ude rzyć 
w Pol ski Zwią zek Dział kow ców. W rze czy wi sto ści ude -
rzył w dział kow ców, któ rzy tym wy ro kiem zo sta li po zba -
wie ni ochro ny praw nej, a wi zja pła ce nia czyn szu dzier -
żaw ne go, po dat ku za dział kę i al ta nę, utra ta wła sno ści na -
nie sień i na sa dzeń, utra ta na by tych praw do dział ki oraz
moż li wość swo bod nej i nie ogra ni czo nej li kwi da cji ogro -
dów, tak że na ce le ko mer cyj ne, prze ra ża i po ra ża dział -
kow ców i ich ro dzi ny. Dla te go w za ist nia łej sy tu acji
je dy nym wy ja śnie niem w obro nie praw dział kow ców jest
przy go to wa nie i zło że nie w Sej mie oby wa tel skie go pro -
jek tu o ogro dach dział ko wych po par te go przez set ki ty -

się cy dział kow ców ich ro dzi ny i spo łe czeń stwo.
Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa ni Mar sza łek

Sej mu RP, a tak że wszyst kie Klu by Par la men tar ne za po -
śred nic twem swo ich po słów in for mo wa li dział kow ców 
i spo łe czeń stwo, że przy go to wa ne są pro jek ty ustaw 
o ogro dach dział ko wych i dział kow cy nie po win ni się
oba wiać, po nie waż nie zo sta ną skrzyw dze ni.

W związ ku z po wyż szym uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę -
go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie
zwra ca ją się do wszyst kich Klu bów Par la men tar nych, aby
po sło wie tych Klu bów za po zna li się z oby wa tel skim pro -
jek tem o ogro dach dział ko wych i wzię li pod uwa gę to cze -
go ocze ku ją dział kow cy któ rzy zło ży li swo je pod pi sy pod
tym pro jek tem w swo jej obro nie, aby nie zo sta li skrzyw -
dze ni.

Ocze ku je my, że po sło wie zgod nie ze skła da ny mi wcze -
śniej de kla ra cja mi za gło su ją za oby wa tel skim pro jek tem 
o ogro dach dział ko wych dla do bra ro dzin dział ko wych 
i w in te re sie swo ich wy bor ców, któ ry mi są też dział kow cy.

OZ Ma zo wiec ki

APEL
Ma zo wiec kiej Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie

z dnia 21 sierp nia 2012 ra ku.
do wszyst kich Klu bów Par la men tar nych 

o wspar cie na szej ini cja ty wy w spra wie przy ję cia i uchwa le nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
przy go to wa ne go przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców i po par te go przez dział kow ców, 

ich ro dzi ny i spo łe czeń stwo

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

1. Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych.
2. Klu by Par la men tar ne.
3. Po sło wie wo je wódz twa ma zo wiec kie go.
4. Mar sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie go.
5. Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

War sza wa, 21 sierp nia 2012 r.

LIST OTWARTY
Ma zo wiec kiej Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców do Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek, 
Pa nie Po słan ki i Pa no wie Po sło wie!
Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 

2012 r. prze kre ślił po nad stu let ni do ro bek pol skie go ru chu
dział ko we go, sta wia jąc pod zna kiem za py ta nia przy szłość
ogro dów i dział kow ców.

Te raz ta przy szłość le ży w wa szych rę kach. Od te go co
po sta no wi cie za le ży los pię ciu ty się cy ogro dów dział ko -
wych, los pra wie mi lio na dział kow ców, a wraz z ro dzi na -
mi to kil ka mi lio nów oby wa te li. To po waż na spra wa 
i wy ma ga do głęb ne go prze my śle nia przed pod ję ciem de -
cy zji. Nie moż na tu dzia łać po chop nie, bez wni kli wej ana -
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li zy sy tu acji i uwzględ nie nia ra cji wszyst kich za in te re so -
wa nych. Nie idź cie dro gą Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
któ ry po sta wił wy żej li te rę pra wa od je go du cha. Za nic
miał zda nie mi lio na dział kow ców, za to uwzględ nił gło sy
nie licz nych wro gów Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ rzy z te go Związ ku zo sta li usu nię ci za ła ma nie pra wa.
Ci śnie się tu na usta stwier dze nie, któ re go nie moż na użyć
z uwa gi na po wa gę Try bu na łu, że wy rok zo stał wy da ny
na po li tycz ne za mó wie nie.

Ape lu je my do Was, Po słan ki i Po sło wie, nie za leż nie od
wa szej opcji po li tycz nej, wznie ście się po nad po dzia ły 
i wy słu chaj cie gło su krzyw dzo nych dział kow ców. Wy ro -
ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie zmie ni my i nie chce -
my zmie niać, ale moż na i trze ba wy pra co wać roz wią za nia
le gi sla cyj ne, po zwa la ją ce na dal sze funk cjo no wa nie i roz -
wój ru chu dział ko we go. Po trze ba tyl ko tro chę do brej wo -
li i zro zu mie nia po trzeb lu dzi od da nych bez resz ty
upra wia niu dzia łek, a nie po li ty ki.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wy wo łał sze ro ki od -
zew spo łecz ny. Po raz pierw szy pro ble my ru chu dział ko -
we go zna la zły się w me diach. Wszyst kie par tie w mniej-
szym lub więk szym stop niu za de kla ro wa ły po moc dział -
kow com. Z róż nych stron sły chać go to wość opra co wa nia

pro jek tów no wej usta wy. Ale dział kow cy są ostroż ni. Po -
nad dwu dzie sto let nie do świad cze nie w od pie ra niu ata ków
na ich Zwią zek i ich usta wę po ka za ło, że nie wszyst ko zło -
to, co się świe ci.

Dla te go my, uczest ni cy Ma zo wiec kiej Kon fe ren cji
Okrę go wej PZD uzna je my za wska za ne opra co wa nie
OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O OGRO-
DACH DZIAŁKOWYCH. Pro jek tu po zba wio ne go za -
bar wień po li tycz nych. Pro jek tu nie ko li du ją ce go z wy ro -
kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ale w naj wyż szym,
moż li wym stop niu za bez pie cza ją ce go pra wa i in te re sy
dział kow ców. Kto, jak nie my sa mi po tra fi speł nić na sze
ocze ki wa nia? Ale nie ma my pa ten tu na mą drość. Dla te go
wzy wa my wszyst kich, któ rzy mo gą nam po móc, do
współ pra cy przy two rze niu te go pro jek tu.

Wzy wa my przede wszyst kim Was, Par la men ta rzy stów,
któ rzy two rzycie pra wo i ma cie w tym za rów no do świad -
cze nie, jak też wie le osią gnięć. Niech bę dzie to nasz
wspól ny pro jekt, bo tyl ko ta ki mo że za do wo lić wszyst -
kich za in te re so wa nych i zo stać uchwa lo ny zna czą cą więk -
szo ścią. Po móż cie nam, wspól nie stwo rzy my do brą
usta wę, któ ra po zwo li dział kow com utrzy mać ogro dy dla
do bra ca łe go spo łe czeń stwa.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

OZ w Opo lu
Sejm
Rze czy po spo li tej Pol ski w War sza wie

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu

od by tej w dniu 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

My, uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Opo lu
zbul wer so wa ni je ste śmy wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go w spra wie K 8/10 ogło szo nym w dniu 11 lip ca
2012 r. na mo cy, któ re go uzna no za nie zgod ne z Kon sty -
tu cją 24 ar ty ku łów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Naj wyż sza wła dza są dow ni cza wy da ła wy rok ozna cza -
ją cy bez pow rot ne usu nię cie z po rząd ku praw ne go fun da -
men tal nych gwa ran cji usta wo wych za bez pie cza ją cych
słusz ne in te re sy mi lio no wej rze szy człon ków użyt ku ją -
cych od dzie się cio le ci dział ki.

Ten szko dli wy spo łecz nie wy rok nie tyl ko po zba wia
dział kow ców na by tych praw, ale rów nież li kwi du je ist nie -
nie na sze go sa mo dziel ne go sa mo rzą du, ja kim jest Pol ski
Zwią zek Dział kow ców.

Uwa ża my, że z wy ro ka mi Try bu na łu się nie dys ku tu je i

po mi nie my ca łą otocz kę zbież no ści wy ro ku z ocze ki wa -
nia mi okre ślo nych grup in te re sów i ukła dem po li tycz nym,
któ rych ce lem jest bez pro ble mo wy do stęp do te re nów
użyt ko wa nych przez ogro dy.

W tym wła śnie trud nym mo men cie uwa ża my, jak ni gdy
do tąd, że mu si my się zjed no czyć i pod jąć wy zwa nie do -
sto so wu jąc się do no wej sy tu acji praw nej. Zgod nie z wy -
ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Sejm RP zo stał
zo bli go wa ny do przy go to wa nia w ter mi nie 18 mie się cy
pro jek tu no wej usta wy o ogro dach dział ko wych.

Wy so ki Sej mie
To my dział kow cy i nasz Zwią zek mu si my pod jąć dal -

szą wal kę o za cho wa nie ru chu dział ko we go, wal kę o ogro -
dy i na sze pra wa. Dla te go zro dzi ła się w na szym Związ ku
ini cja ty wa opra co wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
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o ogro dach dział ko wych. Ini cja ty wa ta uzy ska ła ak cep ta -
cję ca łej spo łecz no ści dział kow ców.

Z ca łą od po wie dzial no ścią pod kre śla my, że pro jekt
oby wa tel ski usta wy uwzględ ni tre ści – wy ro ku Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca br., tra dy cyj ne war to -
ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go oraz pra wa dział-
kow ców i do ro bek ogro dów.

Opra co wa ny w szyb kim tem pie oby wa tel ski pro jekt
pod da ny zo sta nie pu blicz nej de ba cie, aby za pi sy w nim
za war te zy ska ły moż li wie jak naj więk szą ilość zwo len ni -
ków wśród dział kow ców jak i w spo łe czeń stwie.

Wy so ki Sej mie
My uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Polskiego

Związku Działkowców w Opo lu zwra ca my się z go rą cą
proś bą, o nada nie z chwi lą wpły nię cia z Na sze go Związ -
ku oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych szyb kie go to ku po stę po wa nia le gi sla cyj ne go. Swój
apel kie ru je my już te raz, bo wiem Kon fe ren cja Okrę go wa
zwo ła na jest w try bie nad zwy czaj nym. Wy ra ża my głę bo -
ką na dzie ję, że nasz skrom ny głos zo sta nie uwzględ nio ny
przez wy so ki Sejm, sza now ne Po słan ki i Po słów, za co
ser decz nie z gó ry dzię ku je my.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Wła dy sław Maj

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Opo le, 14 sier pień 2012 r.

OZ w Pi le

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

w dniu 10 sierp nia 2012 r.
do po słów i se na to rów RP 

w spra wie przy ję cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Pi le zwra ca my się do wszyst kich po słów
i se na to rów Rze czy po spo li tej Pol skiej o wspar cie oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych w Pol -
sce.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy 
o ROD z 2005 r. stał się fak tem. Tak głę bo ka in ge ren cja
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w Usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, funk cjo nu ją cą już po nad 7 lat,
gdzie w wy ro ku stwier dzo no nie kon sty tu cyj ność pra wie
po ło wy jej ar ty ku łów jest nie spo ty ka nym pre ce den sem.
Tak na praw dę uzna nie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny mo -
no po lu PZD w za kre sie przy zna wa nia grun tów i go spo -
da ro wa nia ogro da mi ude rza nie w Zwią zek, ale bez po -
śred nio w dział kow ców. Tym wy ro kiem dział kow cy po -
zba wie ni zo sta li ochro ny praw nej, a wi zja pła ce nia czyn -
szu dzier żaw ne go, po dat ku za dział kę i al ta nę, utra tę
wła sno ści na nie sień i na sa dzeń na dział ce, utra tę wcze -
śniej na by tych praw do dział ki, li kwi da cji ogro dów tak że
na ce le ko mer cyj ne prze ra ża dział kow ców.

Okres 18 mie się cy na stwo rze nie no wej usta wy, ja ki wy -
zna czył Try bu nał Kon sty tu cyj ny w sy tu acji, kie dy po wy -
ro ku wszyst kie ugru po wa nia po li tycz ne opo wie dzia ły się

za stwo rze niem wła sne go pro jek tu usta wy „przy ja zne go
dział kow com” bu dzi na sze oba wy. Do tych cza so wa współ -
pra ca ugru po wań po li tycz nych w par la men cie da je płon -
ną na dzie ję na bu do wa nie i roz wój ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w no wej for mu le praw nej.

Je że li jed nak wie rzyć sło wom nie któ rych po li ty ków,
któ rzy mó wią, że no wych roz wią zań praw nych na le ży
szu kać po nad po dzia ła mi, po nad klu ba mi i ugru po wa nia -
mi we współ pra cy ze śro do wi ska mi dział kow ców oraz ty -
mi, któ rzy bę dą sza no wać pra wa na by te i za dba ją o roz wój
ogro dów, to ta ki cel moż na osią gnąć tyl ko w ra mach oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. Ta -
ką de cy zję pod jął Zwią zek i pro jekt jest w opra co wa niu.
Bę dzie on uwzględ niał wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go oraz tra dy cje i wy pra co wa ne na prze strze ni 120 lat
war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej re pre zen tu ją cy 
16,5 ty sią ca dział kow ców Okrę gu Pil skie go sto ją na sta -
no wi sku, że naj lep szym roz wią za niem jest opra co wa nie
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, zgod ne go z Kon sty tu cją
RP i wpro wa dze nie go do Sej mu przy po par ciu dział kow -
ców, oby wa te li oraz przy wspar ciu par la men ta rzy stów 
z wszyst kich klu bów par la men tar nych i par tii po li tycz nych.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ma rian Osta szew ski
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Mar sza łek Sej mu RP,
Po sło wie na Sejm RP,
Nie ko rzyst ny dla dział kow ców, ogro dów dział ko wych 

i Pol skie go Związ ku Dział kow ców wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r., za koń czył tyl ko
pe wien etap wal ki o dal szy byt ogrod nic twa dział ko we -
go. Moż na po wie dzieć, że prze gra li śmy bi twę, ale nie
prze gra li śmy jesz cze ca łej ba ta lii.

Dział kow cy, wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD, 
a tak że na si sym pa ty cy i przy ja cie le, przy stą pi li do prac
nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko -
wych. Zda je my so bie spra wę z te go, że za da nie to nie jest
ła twe do wy ko na nia. Z jed nej bo wiem stro ny pro jekt mu -
si za cho wać prze pi sy okre śla ją ce ce le ist nie nia ogro dów
dział ko wych, okre ślić ich no wą struk tu rę or ga ni za cyj ną,
za gwa ran to wać dział kow com pra wo do wła sno ści ma jąt -
ku znaj du ją ce go się na dział kach i za pew nić ty tuł praw ny

do grun tu, na któ rym znaj du ją się ogro dy dział ko we. 
Z dru giej zaś stro ny, no wa usta wa mu si uwzględ niać wy -
rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Nie mo że my już so bie
po zwo lić na to, aby po raz ko lej ny dział kow cy ży li w nie -
po ko ju i pa trzy li z oba wą w przy szłość.

W związ ku z po wyż szym zwra ca my się z ape lem do Po -
słów na Sejm RP, aby zaj rze li głę bo ko do swo ich su mień
i od da li gło sy za oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ogro -
dach dział ko wych.

Wy so ka Izbo,
Ma my na dzie ję, że naj wyż sza wła dza usta wo daw cza 

w kra ju nie do pu ści do te go, że 18 mie się cy za kre ślo ne
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, bę dą ostat nim okre sem ist -
nie nia ogro dów dział ko wych w Pol sce. Nie po zwól my na
to, aby przy szłe po ko le nia Po la ków czer pa ły wie dzę o ota -
cza ją cym świe cie je dy nie z me diów elek tro nicz nych.

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Pil skiej.
9. Eu ro po sło wie Wiel ko pol ski.
10. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ Pod kar pac ki

WYSTĄPIENIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie 

do Sej mu RP 
w spra wie przy ję cia i uchwa le nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.

APEL
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie 

do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów RP
w spra wie udzie le nia po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Re pre zen tu ją cy pod kar pac kich dział kow ców uczest ni -

cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców w Rze szo wie pra gną po in for mo wać Pa na Pre mie ra,
że nie ko rzyst ny i ha nieb ny wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go ogło szo ny w dniu 11 lip ca 2012 r. nie do pro wa -
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dził do te go, że dział kow cy z dnia na dzień po rzu ci li swo -
je dział ki, a PZD za prze stał dzia łal no ści.

Śro do wi sko pol skich dział kow ców zna la zło się w no -
wej rze czy wi sto ści praw nej i w tych nie ko rzyst nych re -
aliach, na rzu co nych od gór nie przez wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, funk cjo nu je na dal.

Zda je my so bie do sko na le spra wę z te go, że wy zna czo -
ny przez Try bu nał ter min 18 mie się cy na po pra wie nie
usta wy dział ko wej, mo że być nie do trzy ma ny przez więk -
szość ugru po wań po li tycz nych. Oba wia my się nie ste ty, że
za ple cze po li tycz ne Pa na Pre mie ra rów nież prze cze ka ten
okres, nie po dej mu jąc żad nych dzia łań praw nych. 

Dział kow cy przy stą pi li sa mi do opra co wa nia oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. No wy
akt praw ny mu si być i bę dzie skon stru owa ny bar dzo
uważ nie, aby nie po wtó rzy ła się sy tu acja z za skar że niem
je go prze pi sów do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Ape lu je my do Pa na Pre mie ra – li de ra naj więk szej, rzą -
dzą cej par tii po li tycz nej, aby spoj rzał na przed sta wio ny
pro jekt usta wy obiek tyw nie i nie wpro wa dzał dys cy pli ny
par tyj nej pod czas gło so wa nia nad tym ak tem pra wa w Sej -
mie. Niech po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej sa mi we
wła snych su mie niach zde cy du ją o przy szło ści ogrod nic -
twa dział ko we go w na szym kra ju. 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.

APEL
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie 

do Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
Przed sta wi cie le pod kar pac kich dział kow ców bio rą cy

udział w Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Rze szo wie zwra ca ją się z ape lem o po -
par cie na szych dzia łań zmie rza ją cych do uchwa le nia oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ja ki za padł w dniu
11 lip ca 2012 r., zo stał przy ję ty przez śro do wi sko dział -
kow ców z nie do wie rza niem i roz go ry cze niem. Jed nym
orze cze niem prze kre ślo ne zo sta ły wie lo let nie tra dy cje ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go. Trzy na stu sę dziów Try bu -
na łu po zba wi ło po nad mi lio no wą rze szę współ o by wa te li
pra wa do użyt ko wa nia dzia łek i otwo rzy ło sze ro ko dro gę
pry wat ne mu biz ne so wi do przej mo wa nia grun tów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Jed ną z naj więk szych or ga -
ni za cji spo łecz nych w Pol sce uzna no za in sty tu cję dzia-

ła ją cą nie zgod nie z Kon sty tu cją, sto su ją cą mo no po li stycz -
ne prak ty ki i krę pu ją cą wol ność swo ich człon ków.

Po nie waż za wie dli śmy się na obiet ni cach wie lu po li ty -
ków, po sta no wi li śmy sa mi opra co wać oby wa tel ski pro -
jekt usta wy o ogro dach dział ko wych. Wie my, że dla
na szych prze ciw ni ków ta kie dzia ła nie jest po waż ną prze -
szko dą. Okre ślo ne si ły po li tycz ne po pro stu chęt nie prze -
cze ka ły by owe 18 mie się cy wy zna czo ne przez Try bu nał,
nie do ko nu jąc żad nych zmian w usta wie o ogro dach dział -
ko wych. Nie mo że my jed nak do te go do pu ścić, ze wzglę -
du na dział kow ców i ich pra wa, któ rych mu si my bro nić. 

Zna jąc sym pa tię, z ja ką Pan Pre zy dent wy po wia dał 
się o pol skich dział kow cach, ży wi my głę bo kie prze ko na -
nie, że przed ło żo ny do pod pi su pro jekt no wej usta wy 
o ogro dach dział ko wych, zy ska Pa na uzna nie i cał ko wi te
po par cie.  

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy,
Przed sta wi cie le pod kar pac kich dział kow ców uczest ni -

czą cy w Kon fe ren cji Okrę go wej w Rze szo wie zwra ca ją
się do Pa na Prze wod ni czą ce go, przed sta wi cie la Sej mu 
z na sze go re gio nu, z ape lem o po par cie dla dzia łań zmie -
rza ją cych do uchwa le nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ogro dach dział ko wych. 

Dzia ła ją ca w Sej mie Ko mi sja In fra struk tu ry zaj mie się
pro jek tem no wej usta wy o ogro dach dział ko wych. Na -
szym zda niem pro po zy cje do ty czą ce ure gu lo wań praw -
nych za war tych w tym ak cie po win ny po cho dzić głów nie
od śro do wi ska pol skich dział kow ców. Trud no bo wiem
ocze ki wać, aby okre ślo ne si ły po li tycz ne, któ re od lat
zwal cza ły ogro dy dział ko we i Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, te raz przy go to wa ły ta kie pro po zy cje usta wo we, któ -
re za gwa ran tu ją nie na ru szal ność praw dział kow ców, 
a ogro dom dział ko wym za pew nią ochro nę przed nie uza -
sad nio ny mi li kwi da cja mi. O przy szło ści dział kow ców nie

mo gą rów nież de cy do wać oso by wy rzu co ne ze Związ ku
za sze reg nad użyć i dzia ła ją ce w sto wa rzy sze niach, któ -
rych głów nym ce lem by ło zli kwi do wa nie PZD.

Śro do wi sko pol skich dział kow ców, po mi mo nie ko rzyst -
ne go wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca
2012 r., po sta no wi ło sa mo dziel nie za dbać o dal sze ist nie -
nie ogro dów dział ko wych, funk cjo nu ją cych już w in nej
for mu le praw nej. Wspól ny mi si ła mi przy go to wy wa ny jest
oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, za -
cho wu ją cy pod sta wo we za ło że nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i uwzględ nia ją cy wy rok Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go. 

Ape lu je my, aby dzia ła ją ca w Sej mie Ko mi sja w spo sób
obiek tyw ny za ję ła się oby wa tel skim pro jek tem usta wy.
Ma my na dzie ję, iż pod ję ty wy si łek za owo cu je przy ję ciem
przez Sejm usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ra za pew -
ni dal sze ist nie nie ogro dów dział ko wych, z po żyt kiem dla
przy szłych po ko leń.

APEL
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie 

do Prze wod ni czą ce go Ko mi sji In fra struk tu ry
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.

OZ Pod la ski

APEL
do Sej mu i władz po li tycz nych 

o przy ję cie pod ob ra dy oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych i je go uchwa le nie 
w ter mi nie okre ślo nym w wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Zgro ma dze ni na Kon fe ren cji Okrę go wej w Bia łym sto -
ku w dniu 25.08.2012 ro ku pre ze si ro dzin nych ogro dów
dział ko wych oraz człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pod -
la skie go, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po
za po zna niu się z ak tu al ną sy tu acją po wsta łą po ogło sze niu
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, stwier dza ją, że przy -
szłość ogro dów dział ko wych i sa mych dział kow ców jest
po waż nie za gro żo na.

Skut ki wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ogło szo ne go
12 lip ca 2012 r., w za leż no ści od roz wią zań przy ję tych
przez rzą dzą cych, do tkną mniej lub bar dziej każ de go
dział kow ca w Pol sce. W stwo rzo nej przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny sy tu acji, wbrew wie lu wy po wie dziom w me -
diach, Pol ski Zwią zek Dział kow ców na dal ist nie je 

i funk cjo nu je, a je go ce lem i pod sta wo wym za da niem na
dzi siej sze cza sy jest za pew nie nie trwa ło ści ogro dów 
i ochro na praw dział kow ców.

Dla te go też w peł ni po pie ra my pro po zy cję opra co wa nia
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych,
któ ry bę dzie uwzględ niał treść wy ro ku Try bu na łu, ale tak -
że pra wa dział kow ców, do ro bek ogro dów i tra dy cyj ne
war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. O pro jek cie
oby wa tel skim pu blicz nie i na ogół po zy tyw nie wy po wia -
da ją się też par tie po li tycz ne i więk szość sa mo rzą dow ców
w na szym Okrę gu.

Uczest ni cy kon fe ren cji z peł ną apro ba tą przy ję li su ge -
stię Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go skie ro wa ną pod ad re sem
usta wo daw cy, aby no wa usta wa o ogro dach dział ko wych
w peł ni za pew nia ła ochro nę praw ną sa mych dział kow ców,
któ rzy w do brej wie rze, nie kie dy od wie lu lat, a na wet kil -
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ku po ko leń użyt ku ją (w ro zu mie niu art. 14 ust 1 lub art. 14
ust. 2 do tych czas obo wią zu ją cej usta wy) przy zna ne im
dział ki w funk cjo nu ją cych ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych i da lej, że ochro na pra wa dział kow ców, tak jak i sa -
mej idei ogrod nic twa dział ko we go, któ rej Try bu nał nie
tyl ko nie uzna je za sprzecz ną z Kon sty tu cją, ale wręcz
uzna je za oczy wi ście po zy tyw ny prze jaw dzia łań plu ra li -
stycz ne go i de mo kra tycz ne go spo łe czeń stwa – wy ma ga,
by grun ty, na któ rych po ło żo ne są ak tu al nie ro dzin ne ogro -
dy dział ko we, z chwi lą wej ścia w ży cie no wej usta wy,
mia ły za gwa ran to wa ny sta tus grun tów prze zna czo nych
pod ogro dy dział ko we.

Jed no cze śnie uczest ni cy kon fe ren cji z nie po ko jem przy -

ję li ostrze że nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zło żo ne po
ogło sze niu wy ro ku, że je że li Sejm nie uchwa li no wej usta -
wy w cią gu 18 mie się cy tj. do koń ca grud nia 2013 ro ku,
to dział kow cy stra cą swo je pra wo do grun tu i bę dą mu -
sie li pod pi sać umo wy dzier żaw ne z wła ści cie la mi. W
prak ty ce ozna cza ło by to stop nio wą nie uchron ną li kwi da -
cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Dla te go też, dzia ła jąc w obro nie in te re sów dział kow ców
i za pew nie nia dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów, zwra ca -
my się do Sej mu i władz po li tycz nych z go rą cym ape lem
o przy ję cie – po je go opra co wa niu – i roz pa trze nie oby wa -
tel skie go pro jek tu i uchwa le nie no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych w okre ślo nym przez TK. 

Bia ły stok, 25 sierp nia 2012 r.

OZ Po znań

APEL
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
do Par la men ta rzy stów Sej mu i Se na tu RP

Try bu nał Kon sty tu cyj ny swo im wy ro kiem w spra wie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku od dał w Pań -
stwa rę ce de cy zję w spra wie dal szych lo sów ogro dów 
i dzia łek oraz tych, któ rzy w po cie czo ła je upra wia ją. Wy -
rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty ka przede wszyst kim
lu dzi star szych i ich ro dzi ny, bo to oni od wie lu lat i po ko -
leń są zwią za ni ze skraw kiem upra wia nej przez zie mi, któ -
ra mia ła po lep szyć ich byt ma te rial ny – bo ta ki sens mia ło
two rze nie ogro dów dział ko wych – a tak że sta no wi ła miej -
sce wy po czyn ku po tru dach pra cy za wo do wej. Za ne go -
wa nie 24 ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych po pa ru la tach jej funk cjo no wa nia stwa rza
sy tu ację, w któ rej dział kow cy sta ną przed dy le ma tem, co
zro bić, aby w dal szym cią gu ko rzy stać z dział ki, mieć pra -
wo do na sa dzeń i na nie sień, któ re wła sną pra cą i po nie sio -
ny mi kosz ta mi urzą dzi li. Nie mo gą też zro zu mieć,
dla cze go od bie ra im się na by te w cią gu dzie się cio le ci pra -
wa. Ta ka sy tu acja trwa ła i by ła wspie ra na przez róż ne sys -
te my spo łecz no-po li tycz ne funk cjo nu ją ce w Pol sce od
po nad 100 lat, do brze słu żąc lu dziom go spo da ru ją cym na
przy zna nych im dział kach. Wie lu dział kow ców za sta na -
wia się, czy w pań stwie pra wa w ten spo sób po win no się
in ge ro wać w usta wę, krzyw dząc oko ło 4 mi lio ny lu dzi
zwią za nych z dział ka mi i ko rzy sta ją cych z dzia łek. Ne gu -
jąc istot ne dla funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych
prze pi sy usta wy, Try bu nał Kon sty tu cyj ny zło żył na pol -

ski Par la ment obo wią zek uchwa le nia w cza sie nie dłuż -
szym niż 18 mie się cy no wej usta wy o ogro dach dział ko -
wych. Jest to trud ne za da nie, któ re go wy ko na nie po słu ży
nad rzęd ne mu ce lo wi – bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go, w któ rym czło wiek jest naj istot niej szym ele men -
tem i pod mio tem wszel kich dzia łań. Dział kow cy ocze-
ku ją, że Par la men ta rzy ści ich nie za wio dą. Spo łecz ność
ogro do wa w zde cy do wa nej swej więk szo ści ocze ku je ta -
kiej usta wy, któ ra za gwa ran tu je byt ogro dów w pol skich
mia stach i słusz ne pra wa dział kow ców. Ape lu je my do was
Pań stwo Par la men ta rzy ści, po dej mij cie bez zwło ki trud
stwo rze nia no wej usta wy, któ ra za cho wa do tych cza so wy
do ro bek ogrod nic twa dział ko we go i stwo rzy pod sta wy je -
go dal sze go roz wo ju. Ze swej stro ny de kla ru je my współ -
udział w przy go to wa niu pro jek tu oby wa tel skie go no wej
usta wy, w któ rej za pro po nu je my skon sul to wa ne ze śro do -
wi skiem dział kow ców z ca łej Pol ski roz wią za nia zgod ne
z obo wią zu ją cym pra wem i wska zów ka mi Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Pro si my o szcze gó ło we za po zna nie się
z pro jek tem oby wa tel skim i uwzględ nie nie tych istot nych
spraw, któ re po słu żą nam na na stęp ne dzie się cio le cia.
Dział kow cy naj le piej wie dzą, jak po win ny funk cjo no wać
ogro dy dział ko we i nasz głos po wi nien być skru pu lat nie
roz wa żo ny i uwzględ nio ny w pro ce sie sta no wie nia no we -
go pra wa. Dział ki w na szym kra ju są nie zbęd ne i po win -
ny na dal słu żyć lu dziom, a nie być przed mio tem tar gów o
prze ję cie atrak cyj nych te re nów ogro dów i re ali za cję ko -
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mer cyj nych ce lów przez lu dzi biz ne su.
Po zo sta ją w nie złom nym prze ko na niu o zro zu mie niu

przez wszyst kich Par la men ta rzy stów spraw ogrod nic twa
dział ko we go i dział kow ców.

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

Otrzy mu ją:
1. Mar sza łek Sej mu RP p. Ewa Ko pacz i Klu by Par la men tar ne oraz Klub Po sel ski.
2. Mar sza łek Se na tu RP i Klu by Par la men tar ne oraz Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.

OZ w Słup sku

APEL
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Słup sku

z dnia 23 sierp nia 2012 r.
do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej 

w spra wie: oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Re pre zen tan ci dział kow ców okrę gu słup skie go zwra ca ją
się z ape lem do wszyst kich Po sła nek i Po słów o po par cie 
i uchwa le nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych obec nie przy go to wy wa ne go przez Zwią zek.
Pro jekt usta wy kon sul to wa ny bę dzie z sze ro ki mi rze sza mi
dział kow ców, bę dzie on uwzględ niał wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i tra dy cyj ne war to ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Na szym zda niem tyl ko uchwa le nie oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy gwa ran tu je ist nie nie ogro dów
dział ko wych. Wszel kie ra dy kal ne zmia ny sta tu su praw ne -
go ogro dów a szcze gól nie wa run ków eko no micz nych ko -
rzy sta nia z dział ki mo gą spo wo do wać sa mo li kwi da cję
ogro dów dział ko wych na sku tek po rzu ca nia dzia łek przez
ich do tych cza so wych użyt kow ni ków. Ogro dy w na szym
okrę gu prze trwa ły po mi mo te go, że nasz re gion był i jest
do tknię ty ne ga tyw ny mi skut ka mi prze mian ustro jo wych.

Sta ło się tak dzię ki te mu, że jest w ogro dach po ten cjał ludz -
ki, któ ry zo stał spo żyt ko wa ny dla do bra wszyst kich dział -
kow ców, są to w zde cy do wa nej więk szo ści wie lo let ni
człon ko wie or ga nów sta tu to wych ogro dów to są Ci, któ -
rych pró bu je się zdys kre dy to wać w oczach dział kow ców.
Ma my pra wo stwier dzić, że ist nie ją cy dzi siaj sys tem or ga -
ni za cyj ny ogro dów dział ko wych i zwią za ne z nim kosz ty są
naj lep sze i naj tań sze i ży cze niem wszyst kich dział kow ców
jest to, aby zo sta ły one za cho wa ne. Ocze ku je my uchwa le -
nia mą dre go pra wa uwzględ nia ją ce go za pi sy Kon sty tu cji 
i po trze by dział kow ców. Li czy my na to, że okres 18 mie się -
cy zo sta nie spo żyt ko wa ny do je go uchwa le nia i nie speł ni
się naj gor szy – wa riant wej ście w ży cie wy ro ku TK przy
jed no cze snym bra ku no wej usta wy. 

Ape lu je my o za nie cha nie w tej spra wie wa śni po li tycz -
nych i od stą pie nie od prób zbi ja nia ka pi ta łu po li tycz ne go. 

Słupsk, 23 sierp nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

OZ Su dec ki

Wy stą pie nie do Mar sza łek Sej mu RP
w spra wie po par cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Wy rok TK z dnia 11 lip ca 2012 r. stwier dził nie zgod -
ność z Kon sty tu cją RP sze reg za pi sów usta wy o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych, któ re da wa ły dla dział kow -
ców sta bil ność i ochro nę naj waż niej szych praw na by tych. 
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Stan praw ny ja ki stwo rzył TK na stą pił z przy czyn nie -
za leż nych od dział kow ców i bez ich udzia łu.

Dział kow cy i ogro dy po zo sta ją za tem w nie ko rzyst nej 
i nie pew nej sy tu acji i bez no wej usta wy funk cjo no wa nie
i prze trwa nie ogro dów jest po waż nie za gro żo ne. Trwa nie
ta kiej sy tu acji bę dzie naj bar dziej do tkli we dla po nad mi -
lio no wej spo łecz no ści pol skich dział kow ców.

Wbrew twier dze niu nie któ rych po li ty ków, „że dział -
kow com nic się nie sta nie” oraz mó wie nie o „ko rzy ściach”
ja kie dla dział kow ców nie sie za so bą wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, rze czy wi stość ja ka cze ka dział kow ców
po strze ga na jest przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców re al -
nie. Dział kow cy utra cą wszyst kie do tych cza so we fun da -
men tal ne pra wa, tak że moż li wo ści obro ny przed li kwi -
da cją ogro dów. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, ja ko or ga ni za cja spo łecz -
na, na dal le gal nie funk cjo nu ją ca, jest od po wie dzial na za
przy szłość dział kow ców i ogro dów oraz za po nad 130-let -
nią tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

War to ści i do ro bek ru chu ogrod nic twa dział ko we go nie
po wi nien zo stać za prze pasz czo ny i za po mnia ny. Ogro dy
i dział kow cy nie sta no wią by tu, któ ry ma mi nąć bez pow -
rot nie. 

Nie wy ba czy li by nam te go, wła dzom też, na si po tom ni.
Ma jąc na wzglę dzie po trze bę za cho wa nia tych war to ści

oraz dba łość o przy szłość po nad mi lio na pol skich ro dzin
dział kow ców, w więk szo ści ubo gich, Pol ski Zwią zek
Dział kow ców roz pocz nie pra ce nad oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy o ogro dach dział ko wych. 

Pro jekt bę dzie uwzględ niał wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go oraz tra dy cyj ne war to ści ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go. 

Prze ka zu jąc ni niej sze wy stą pie nie Kon fe ren cja Okrę gu
Su dec kie go PZD w imie niu 58 ty się cy ro dzin su dec kich
dział kow ców pro si Pa nią Mar sza łek Sej mu RP o wspar cie
ini cja ty wy Pol skie go Związ ku Dział kow ców no we go,
zgod ne go z wy ro kiem Try bu na łu, ure gu lo wa nia praw ne -
go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Zbi gniew Ro dak

Szczaw no Zdrój, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Szcze ci nie

PETYCJA
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku
do Par la men tu Pol skie go 

o za pew nie nie trwa łe go miej sca i wa run ków roz wo ju ogro dom dział ko wym w Pol sce

Sy tu acja wy two rzo na po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go w spra wie usta wy o ROD jest wiel ce nie po ko ją -
ca, co do lo su ogro dów dział ko wych dzi siaj funk cjo nu -
ją cych.

Oba wy śro do wi ska dział kow ców kon cen tru ją się głów -
nie na tro sce o los ogro dów dzi siaj ochra nia nych usta wą
o ROD oraz o pra wa przy zna ne ogro dom i dział kow com
w ra mach funk cjo nu ją cych struk tur PZD. Tro ska rów nież
obej mu je przy szłe ob cią że nia dział kow ców, sy gna li zo wa -
ne w ust nym uza sad nie niu do wy ro ku Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go a tak że je go skut ki, ja ki wy wo łu je stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją aż 24 ar ty ku łów usta wy 
o ROD, co prze kła da się w prak ty ce na ogrom ne ogra ni -
cze nia praw ne przy szłej usta wy, któ ra ma re gu lo wać kom -
plek so wo ogrod nic two dział ko we, a nie tyl ko ka te go rię
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Pod ję ta ini cja ty wa opra co wa nia oby wa tel skie go pro jek -
tu usta wy o ogrod nic twie dział ko wym zo sta ła za ak cep to -

wa na w śro do wi sku dział kow ców, bo wiem kto zna le piej
pro ble my ogro dów dział ko wych jak nie sa mi dział kow -
cy. Dla te go ich głos po wi nien być sły sza ny i uwzględ nia -
ny w gra ni cach do pusz czal nych ob wa ro wań kon sty tu-
cyj nych, go dząc jed no cze śnie in te re sy sa mo rzą dów gmin,
pań stwa i dział kow ców.

My ślą prze wod nią przy szłej usta wy mu si być uwzględ -
nie nie do rob ku 120 lat ogrod nic twa pol skie go, je go tra -
dy cje, zdo by te do świad cze nie w sa mo rzą dze niu się,
wy pra co wa ne de mo kra tycz ne struk tu ry, do któ rych przy -
wią za ni są dział kow cy oraz po sia da nie sil nej re pre zen ta -
cji szcze bla po śred nie go i ogól no kra jo we go zdol ne go do
re pre zen ta cji in te re sów po je dyn czych ogro dów i dział -
kow ców. Roz wią za nia przy szłej usta wy mu szą rów nież
uwzględ nić spo łecz ne kosz ty zmian or ga ni za cyj nych 
i ideę słu że nia dział kow com.

Na sze przy wią za nie do PZD pre zen to wa li śmy w licz -
nych wy stą pie niach do Par la men tu w obro nie usta wy 
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o ROD. Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie wziął pod uwa gę
aspek tów spo łecz nych. Chce my mieć na dal struk tu ry sa -
mo rzą do we, pra wo do wła snej re pre zen ta cji i sil nej or ga -
ni za cji po za rzą do wej słu żą cej nam dział kow com.

Spo ra dycz ne, ne ga tyw ne wy po wie dzi nie mo gą do ty -
czyć ca łe go Związ ku i nie mo gą być przy czy ną tak ra dy -
kal nych zmian usta wo wych.

Ape lu je my już dzi siaj do wszyst kich sił po li tycz nych
Par la men tu Pol skie go o spo koj ne, bez zbęd ne go po śpie -
chu, przy go to wa nie do brej usta wy, któ ra nie po zwo li na
skrzyw dze nie lu dzi na to nie za słu gu ją cych, do ty czy to za -
rów no dział kow ców jak też re pre zen tu ją cych ich dzia ła -
czy, pra cu ją cych dla idei w tych ogro dach dział ko wych i
dla ogro dów. Jest to cen ny ka pi tał ludz ki, któ re go zmar no -
wać dzi siaj nie moż na.

Przy kon struk cji usta wy na le ży brać pod uwa gę ogrom -

ną po zy tyw ną ro lę, ja ką ogro dy speł nia ją w pol skiej rze -
czy wi sto ści.

Zwra ca my się dzi siaj do Sej mu i Se na tu o rze tel ną oce -
nę sy tu acji po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, je go
spo łecz nych i eko no micz nych skut ków, a tak że przy szło -
ści ogro dów dział ko wych w tych wa run kach brze go wych
okre ślo nych tak ry go ry stycz nie przez wy rok. 

Ape lu je my o praw ne gwa ran cje ży cia i roz wo ju ogro -
dów w przy szło ści w sta bil nej at mos fe rze, a nie per ma -
nent ne go nę ka nia ich no wy mi po my sła mi na zmia nę.

Pol skie mu Związ ku Dział kow ców nie da no w ostat nim
20-le ciu peł nych szans na spo koj ne do sko na le nia struk tur.
No wa usta wa nie mo że wy ru go wać praw nej ochro ny lu -
dzi, któ rzy te go po trze bu ją. Ochro ny przede wszyst kim
pol skiej ro dzi ny, naj czę ściej nie za moż nej, któ rej trud no
od naj dy wać swo je miej sce w co dzien nej rze czy wi sto ści.

OZ Ślą ski
Sejm Rze czy po spo li tej Pol ski
w War sza wie

STANOWISKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej – Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w Ka to wi cach
od by tej w dniu 23 sierp nia 2012 r.

w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Uczest ni cy Kon fe ren cji zbul wer so wa ni wy ro kiem TK,
ogło szo nym 11 lip ca 2012 r. w peł ni po pie ra ją ini cja ty wę
pod ję tą pod czas ob rad Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 18 lip -
ca 2012 r. w spra wie opra co wa nia oby wa tel skie go pro jek -
tu usta wy o ogro dach dział ko wych, w któ rym uwzglę-
d nio ny bę dzie wy rok Try bu na łu, jak rów nież tra dy cyj ne
war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Wy rok Try bu na łu po zba wił nas dział kow ców i nasz
Zwią zek wszyst kie go co przez te la ta bu do wa li śmy, co jest
nam dro gie, dla te go też mu si my się zjed no czyć, by jak ni -
gdy do tąd bro nić na by tych praw do dzia łek, na któ rych
wy cho wa ło się kil ka po ko leń Po la ków, dla któ rych dział -
ka oprócz cięż kiej pra cy, sta no wi rów nież oa zę zie le ni 
i stwa rza moż li wość od po czyn ku w ci szy i spo ko ju.

Nie da no nam szan sy obro ny swo ich praw przed Try bu -
na łem, choć w są dzie każ dy ma pra wo do obro ny, dla te go
dla nas dział kow ców ogło szo ny wy rok Try bu na łu był jak
eg ze ku cja. 

Wy rok ten jest dla nas nie spra wie dli wy i nie mo że my

się z nim zgo dzić, po nie waż wy da no go prze ciw ko sze ro -
kiej rze szy człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
dla któ rych dział ka to po pro stu ka wa łek ich ży cia, wie lo -
let nia pra ca i ser ce wło żo ne w to, by z ugo ru po wstał pięk -
ny ka wa łek zie mi.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy uwzględ nia ją cy treść wy -
ro ku Try bu na łu, a tak że pra wa dział kow ców, do ro bek
ogro dów i tra dy cyj ne war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go, sta no wi je dy ną moż li wość, aby nie roz bi to ogól no -
pol skie go ru chu dział ko we go i nie uległ li kwi da cji
Zwią zek, któ ry od po nad 30 lat sku tecz nie bro nił dział -
kow ców i chro nił ogro dy.

Wy so ki Sej mie,
My, uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Ka to wi -

cach zwra ca my się z go rą cą proś bą o przy ję cie oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych i je go
uchwa le nie.

Ma my na dzie ję, że na sza proś ba zo sta nie uwzględ nio na. 

Za brze, 23 sierp nia 2012 r. 



104

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej w związ ku z za ist -
nia łą sy tu acją, wy ni kłą z wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go w od nie sie niu do Usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, kie ru ją do Sej mu RP na
rę ce Mar szał ka ni niej sze Sta no wi sko, bę dą ce wy ni kiem
tro ski o za cho wa nie do tych cza so we go do rob ku ogro dów
dział ko wych w Pol sce oraz praw mi lio na dział ko wych ro -
dzin.

Wy ru go wa nie z Usta wy o ROD 24 ar ty ku łów do pro wa -
dzi ło do sy tu acji utra ty sta bi li za cji praw nej przez 5 ty się -
cy ogro dów w na szym kra ju.

Jed no orze cze nie – mi mo po zo sta wio ne go ter mi nu 
18 mie się cy na utra tę mo cy obo wią zu ją cej czę ści do tych -
cza so wych za pi sów – za miast ugrun to wać pra wa dział -
kow ców i wy rwać ich z rze ko me go ucie mię że nia przy na -
leż no ścią do PZD, przy nio sło uza sad nio ną nie pew ność ju -
tra wraz z wid mem sil nej li be ra li za cji prze pi sów od no szą -
cych się do idei ogrod nic twa dział ko we go.

Już nie mal na stęp ne go dnia po wy da nym w dniu 11 lip -
ca bie żą ce go ro ku roz strzy gnię ciu Try bu na łu, po ja wi ły się
gło sy ze stro ny ugru po wań po li tycz nych ma ją cych być na -
kie ro wa ny mi na stwo rze nie no wych za pi sów sta tu ują cych

funk cjo no wa nie ROD. Nie od ma wia jąc ni ko mu do brej
wo li w po wyż szej kwe stii wska zać na le ży, że nikt – tak
jak sa mi dział kow cy – nie zna ją spe cy fi ki oraz pro ble mów
ogro dów w ich bie żą cym funk cjo no wa niu na co dzień. To
ci, któ rzy na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat na owych re -
gu la cjach pra co wa li, wie dzą ja ki za kres i cha rak ter mieć
po win ny aby da ły one gwa ran cję za cho wa nia ogro dów na
te raz i dla przy szłych po ko leń.

Przy go to wy wa ny przez Zwią zek pro jekt usta wy o ogro -
dach dział ko wych, uwzględ ni oczy wi ście w peł ni wy da -
ny wy rok Try bu na łu z za cho wa niem tra dy cji i war to ści
ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

W związ ku z po wyż szym zwra ca my się z go rą cą proś -
bą do naj wyż sze go or ga nu wła dzy usta wo daw czej ja kim
jest Sejm RP o przy ję cie i uchwa le nie wnie sio ne go przez
śro do wi sko pol skich dział kow ców pro jek tu usta wy.

Tak przy ję ty do ku ment, czy niąc za dość wy ro ko wi 
z 11 lip ca 2012 ro ku, bę dzie naj lep szym gwa ran tem wpro -
wa dze nia za pi sów od da ją cych praw ne po trze by ogro dów
oraz dział kow ców i sta nie się jed no cze śnie wy ra zem ak -
cep ta cji przez Sejm gło su tak wiel kiej gru py użyt kow ni -
ków dzia łek i ich ro dzin – pol skich oby wa te li. 

OZ Świę to krzy ski

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Okrę gu Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Kiel cach
z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku

w spra wie przy ję cia przez Sejm RP oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Se kre tarz Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Kry sty na Za tor ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski

Pod pi sy po zo sta łych człon ków Ko mi sji:
1. Eu ge niusz Kwa pisz

2. Jó zef Gąszcz
3. Zo fia Ję dras

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Hen ryk Ozię błow ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Mał go rza ta Re li dzyń ska

OZ To ruń sko -Wło cław ski

STANOWISKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę gu To ruń sko Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 sierp nia 2012 r.
w spra wie two rze nia i po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogrod nic twie dział ko wym

Sza now ni Pań stwo Po sło wie,
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę gu To ruń sko -Wło cław -

skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców ob ra du ją cej 
w dniu 25 sierp nia 2012 roku w To ru niu, re pre zen tan ci 

200 ro dzin nych ogro dów dział ko wych, pra gnie my po in -
for mo wać Pań stwa Po słów na Sejm RP, że opra co wu je -
my pro jekt usta wy o ogrod nic twie dział ko wym w Pol sce.

Chce my, aby pro jekt usta wy po wstał na pod sta wie
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współ pra cy spo łecz no ści dział kow ców i Klu bów Par la -
men tar nych Sej mu RP obec nej ka den cji.

Opra co wy wa ny pro jekt usta wy po wi nien być wol ny od
uchy bień kon sty tu cyj nych gwa ran tu ją cy na by te pra wa
dział kow ców oraz za pew nia ją cy swo bod ny roz wój ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Sza now ni Pań stwo Po sło wie,
Uwa ża my, że to nam dział kow com, kon ty nu ato rom pięk -

nych tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go, po win ni ście
Pań stwo za ufać i dać moż li wość udzia łu w two rze niu no -
we go pra wa dział ko we go, włą cza jąc się w pra ce le gi sla cyj -
ne, aby przy szłość ogrod nic twa dział ko we go by ła sta bil na
dla do bra roz wo ju na szej Oj czy zny i jej oby wa te li.

OZ War miń sko -Ma zur ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

WYSTĄPIENIE
Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej PZD w Olsz ty nie

od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r.
w spra wie: oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych opra co wy wa ne go 

przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców

My uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Olsz ty -
nie od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r. in for mu je my, że bę -
dzie my ra zem wspól nie ze wszyst ki mi struk tu ra mi
Pol skie go Związ ku Dział kow ców pra co wać nad stwo rze -
niem oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych. Za wie rać on bę dzie na pew no wszyst kie za pi sy
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11.07.2012 r. 
W swo jej pro po zy cji pra gnie my za wrzeć tak że wszyst kie
do bre i po zy tyw ne roz wią za nia zwią za ne z funk cjo no wa -
niem ogro dów dział ko wych, któ re zo sta ły wy pra co wa ne
prze la ta na szej tra dy cji. Je ste śmy or ga ni za cją spo łecz ną,
któ ra do tej po ry zrze sza mi lion lu dzi i przez la ta dzia ła ła

na ich rzecz i dla ich do bra. Nie chce my utra cić po zy tyw -
nych aspek tów po sia da nia dział ki za rów no dla sa me go
dział kow ca i je go ro dzi ny, ale tak że i spo łecz no ści lo kal -
nych. Uwa ża my, że je ste śmy zo bo wią za ni do przed sta -
wie nie swo ich pro po zy cji, aby no wo uchwa lo na usta wa
za spa ka ja ła w sze ro kim za kre sie po trze by wszyst kich na -
szych oby wa te li.

Zwra ca my się jed no cze śnie do na szych par la men ta rzy -
stów o za po zna nie się tre ścią na sze go pro jek tu i uzna nie
je go za pi sów oraz uchwa le nie usta wy, któ ra po zwo li na
spo koj ne i słu żą ce ca łe mu spo łe czeń stwu ko rzy sta nie 
z uro ku ogro dów i dzia łek.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Da nu ta Ró żań ska

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Sta ni sław Ga jew ski

Olsz tyn, 24 sierp nia 2012 r.

OZ we Wro cła wiu
Sejm
Rze czy po spo li tej Pol ski 
War sza wa

Ob ra du ją ca w dniu 14 sierp nia 2012 roku z udzia łem
przed sta wi cie li wszyst kich 226 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych Okrę gu Wro cław skie go Kon fe ren cja Okrę -
go wa Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu
przy ję ła sta no wi sko, w któ rym z ogrom ną dez apro ba tą od -
nio sła się do Wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia

11 lip ca 2012 roku. Stwier dzi ła bo wiem, że ce lem Try bu -
na łu by ła nie tyl ko po trze ba zba da nia zgod no ści z Kon -
sty tu cją RP prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, co uni ce stwie nie sa mo rząd nej, nie za leż nej,
po za rzą do wej spo łecz nej or ga ni za cji – Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców.
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Po mi mo, że Zwią zek wzo ro wo re ali zo wał swo je ce le 
i za da nia bę dą ce przez ca ły okres w służ bie na rzecz spo -
łe czeń stwa pol skie go po mi mo, że za usta wą i za Związ -
kiem opo wie dzia ła się więk szość sa mo rzą dów te ry to ria-
l nych Pol ski i po mi mo zde cy do wa ne go po par cia ja kie go
Związ ko wi udzie li ła mię dzy na ro do wa or ga ni za cja ogro -
dów dział ko wych i ro dzin nych – Try bu nał Kon sty tu cyj ny
po słu gu jąc się ha słem mo no po lu Związ ku w pro wa dze -
niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych po sta no wił ode brać
Związ ko wi wszel kie pra wa, od bie ra jąc rów nież wie le
praw za pi sa nych w usta wie, a przy słu gu ją cych dział kow -
com i ogro dom.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go był ogrom nym za -
sko cze niem dla ro dzin dział kow ców, ty się cy spo łecz nych
dzia ła czy Związ ku, ale tak że dla pre zy den tów, bur mi -
strzów miast oraz miast i gmin, a tak że miej sco wej, szcze -
gól nie lo kal nej pra sy, któ ra od wie lu lat bar dzo cie pło
od no si ła się do re ali zo wa nych przez Zwią zek za dań.

Na gon kę na Zwią zek pro wa dzi ła je dy nie ste ro wa na pra -
sa cen tral na i nie któ re ty go dni ki.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry z bó lem zo -
stał przy ję ty je dy nie do wia do mo ści, a z któ rym Zwią zek

i bli sko 60 ty się cy ro dzin użyt ku ją cych dział ki w okrę gu
wro cław skim się nie zga dza, wy mu sił na Związ ku pod ję -
cie prac nad no wą usta wą o ogro dach dział ko wych.

Zda je my so bie spra wę, że no wa usta wa mu si uwzględ -
niać Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ale wie my rów -
nież, że no wa usta wa mu si ująć to wszyst ko co słu żyć
bę dzie ro dzi nom dział kow ców, co umoż li wi im bez piecz -
ne i spo koj ne użyt ko wa nie dział ki, bez po no sze nia nad -
mier nych, trud nych do udźwi gnię cia opłat. Szcze gól nie
no wa usta wa mu si za bez pie czyć ist nie nie obec nych ogro -
dów dział ko wych w mia stach, uwzględ nia jąc spo łecz ne
po trze by naj skrom niej szej czę ści spo łe czeń stwa pol skie -
go. No wa usta wa o ogro dach dział ko wych od no sić się
mu si rów nież do bo ga tej tra dy cji i hi sto rii ru chu ogrod -
nic twa.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu zwra ca się w związ ku z po wyż szym
do Mar szał ka Sej mu RP, do wszyst kich Klu bów Par la -
men tar nych, do po słów i se na to rów o po par cie i uchwa le -
nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział-
ko wych, któ ry wnie sie do Sej mu RP Pol ski Zwią zek
Dział kow ców.

/-/ inż. Zbi gniew Kna pek

/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk
Wro cław 14 sierp nia 2012 r.

OZ w Zie lo nej Gó rze

Sejm RP
War sza wa

Sza now ni Po sło wie!
Uczest ni cy kon fe ren cji przed zjaz do wej okrę gu zie lo no -

gór skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców zwra ca ją się
do wszyst kich par la men ta rzy stów za nie po ko je ni sy tu acją,
w ja kiej pol skie ogrod nic two dział ko we zna la zło się 
w wy ni ku orze cze nia TK, któ ry w dniu 11 lip ca 2012 r.
stwier dził nie zgod ność z Kon sty tu cją 24 ar ty ku łów tej
usta wy.

Nie ste ty nie wy peł ni li swo jej ro li po sło wie, któ rzy w
imie niu Sej mu zo sta li de le go wa ni do obro ny usta wy. Nie
mo gło jed nak być ina czej, sko ro po wie rzo no tę ro lę par la -
men ta rzy stom, któ rych dzia ła nia w nie da le kiej prze szło ści
już przy nio sły wie le szko dy ro dzin nym ogro dom dział ko -
wym, na co wska zy wa li śmy w wie lu li stach do Pa ni Mar -
sza łek Sej mu, pro sząc o ich zmia nę. Nasz głos w tej
spra wie zo stał jed nak zlek ce wa żo ny, a nie udol ne i ma ło
me ry to rycz ne wy stą pie nia po słów – obroń ców przy czy ni -
ły się tak że do te go, że pod wa żo ny zo stał au to ry tet Sej mu.

Na mo cy orze cze nia TK do tych cza so wa usta wa o ROD,
funk cjo nu ją ca od 2005 r., mi mo że do brze słu ży ła dział -
kow com i by ła przez nich ak cep to wa na, utra ci swo ją moc.

Przez to dział kow cy zo sta ną po zba wie ni nie tyl ko ochro -
ny praw nej, ja ką da wa ła usta wa, ale stra cą też unor mo wa -
nia we wnętrz ne.

Czas na wy pra co wa nie no wej usta wy jest krót ki, a brak
roz wią zań praw nych mo że spo wo do wać cha os w ogro -
dach dział ko wych, co przy nie sie nie od wra cal ne stra ty.
Dla te go czu jąc się od po wie dzial nym za przy szłość ogrod -
nic twa dział ko we go, Pol ski Zwią zek Dział kow ców pod -
jął się tru du utwo rze nia no wych prze pi sów, któ re bę dą
re gu lo wa ły funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko we go w
na szym kra ju.

Ogrod nic two dział ko we ma w Pol sce po nad stu let nią
tra dy cję. Przez ten czas wy pra co wa no roz wią za nia i me -
cha ni zmy we wnętrz ne, któ re do sko na le funk cjo nu ją i po -
zwa la ją za pew nić cią głość i roz wój ogro dów dział ko wych
oraz za pew nia ją pro ste i przej rzy ste za sa dy użyt ko wa nia
dział ki oraz za bez pie cze nia ma jąt ku i nie ru cho mo ści
dział kow ców.

W tro sce o za cho wa nie do tych cza so we go do rob ku
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce chce my współ two rzyć
no we prze pi sy do ty czą ce dział kow ców. Ma my ku te mu
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pod sta wy me ry to rycz ne i prak tycz ne oraz nie zbęd ne do -
świad cze nie, po nie waż ja ko dział kow cy z wie lo let nim sta -
żem, funk cjo nu ją cy w struk tu rach ogro do wych, do sko na le
zna my pro ble my ogro dów dział ko wych i tę wie dzę po tra -
fi my wy ko rzy stać.

W na szym pro jek cie uwzględ nia my tra dy cyj ne war to -
ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Chce my ochro nić
dział kow ców i ogro dy przed utra tą na by tych praw gwa -
ran tu ją cych bez ter mi no we ko rzy sta nie z dzia łek, ochro nę
dzia łek przed li kwi da cją na ce le ko mer cyj ne, moż li wość
uzy ski wa nia go dzi wych od szko do wań w przy pad ku li -
kwi da cji ogro dów lub dzia łek, oraz za pew nie nie moc nej
ogól no pol skiej re pre zen ta cji bro nią cej in te re sów dział -
kow ców. Na szym ce lem jest rów nież prze ciw sta wie nie się
ten den cjom śro do wisk nie przy chyl nych dział kow com,

któ re nie wąt pli wie bę dą zmie rzać do prze for so wa nia roz -
wią zań le gi sla cyj nych umoż li wia ją cych przej mo wa nie
grun tów pod ogro da mi dział ko wy mi bez żad nych od szko -
do wań oraz wpro wa dze nie wy so kich po dat ków i umów
dzier żaw nych na czas okre ślo ny.

Chce my wie rzyć, że pro jekt oby wa tel ski usta wy o ogro -
dach dział ko wych, zbu do wa ny przez Zwią zek na pod sta -
wie zna jo mo ści pro ble ma ty ki i śro do wi ska dział kow ców
oraz wy ko rzy stu ją cy na sze wie lo let nie do świad cze nie,
spo tka się w par la men cie z na le ży tą uwa gą.

Zwra ca my się więc do wszyst kich po słów o przy ję cie pod
ob ra dy Sej mu i za twier dze nie pro jek tu oby wa tel skie go
usta wy do ty czą cej ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce,
przy go to wy wa ne go przez dział kow ców i fir mo wa ne go
przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko ich re pre zen tan ta.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Jan Gwóźdź

Zie lo na Gó ra, 22 sierp nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Uchwał
/-/ Jo an na Mi ko łaj czyk

LIST OTWAR TY
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Zie lo nej Gó rze

z dnia 22 sierp nia 2012r.
do pa na po sła Ste fa na Nie sio łow skie go 

– w związ ku z Je go wy po wie dzią dla „Ga ze ty Wy bor czej” z dnia 11 lip ca 2012 na te mat orze cze nia 
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ROD

Sza now ny Pa nie Po śle!
Zgro ma dze ni na Okrę go wej Kon fe ren cji Polskiego

Związku Działkowców pra gnie my w imie niu 30 ty się cy
ro dzin dział ko wych z okrę gu zie lo no gór skie go od nieść się
do Pa na wy po wie dzi, ja ka uka za ła się w „Ga ze cie Wy bor -
czej” w dniu ogło sze nia orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych.

Z du żym za że no wa niem, ale też z obu rze niem przy ję li -
śmy sło wa o „ob skur nych bu dach blo ku ją cych roz wój
miast” oraz nie smacz ne drwi ny z pro te stu dział kow ców.
Jest nam szcze gól nie przy kro dla te go, że Pan Po seł zo stał
wy bra ny do Sej mu Naj ja śniej szej Rzecz po spo li tej Pol skiej
wła śnie z na sze go wo je wódz twa i że za pew ne wie lu dział -
kow ców w do brej wie rze od da ło na Pa na swój głos. Zda -
je się, że wię cej te go nie po peł nią.

Z Pa na wy po wie dzi wy ni ka, że te mat ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych nie jest Pa nu zna ny i ża łu je my, że w
trak cie kam pa nii wy bor czej nie po fa ty go wał się Pan do
żad ne go z nich, wte dy być mo że miał by Pan moż li wość

zwe ry fi ko wa nia po ję cia „bu dy” i in ny po gląd w spra wie
ogro dów.

Z przy kro ścią od no to wu je my, że nic Pan nie wie o kil -
ku dzie się cio let nim tru dzie za mie nia nia nie użyt ków i ba -
gien w te re ny kwit ną ce zie le nią. Nic Pan też nie wie o tym,
z ja kim tru dem przy szło wie lu dział kow com bu do wa nie
tych, jak Pan to na zy wa, „ob skur nych bud”. Dla Pa na to
mo że bu dy, choć my tak nie uwa ża my. Dla wie lu z nas to
pa ła ce, bo po wsta ły na szym wy sił kiem i w nich spę dza my
wol ny czas w ogro dach – do pó ki ich nam nie od bie rze cie.
Nic Pan też nie wie Pa nie Pro fe so rze, o ży ciu w ogro dach,
o pra cy na rzecz in nych, o tro sce o na tu ral ne śro do wi sko,
ale tak że o tym, że dla wie lu z nas są to je dy ne miej sca,
gdzie moż na za bić sa mot ność i je dy ne miej sca, do któ -
rych ucie ka my z be to no wych blo ko wisk.

Tak ła two Pa nu przy szło Pa nie Pro fe so rze, wy śmie wać
i drwić. Jest Pan z te go zna ny. Był Pan wi ce mar szał kiem
Sej mu i szczy ci się ty tu łem pro fe so ra. Na iw nie być mo że
są dzi my, że z te go po wo du obo wią zu je Pa na od po wie -
dzial ność za sło wo. A tu taj jej za bra kło. Nie sto sow ność
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Pa na wy po wie dzi jest tym więk sza, że od no si się do tej
gru py lu dzi, któ ra wie le do świad czy ła i któ rej pań stwo nie
roz piesz cza szcze gól ną tro ską.

Po wie dział Pan, że blo ku je my roz wój miast. I ta Pa na
opi nia, de li kat nie mó wiąc, mi ja się z praw dą. Zna lazł się
Pan, Pa nie Po śle, na li ście PO w na szym wo je wódz twie,
ale jak wi dać na tym się skoń czy ło Pa na za in te re so wa nie
wo je wódz twem i je go pro ble ma mi. Gdy by by ło ina czej,
stwier dze nie o „blo ko wa niu roz wo ju miast” nie prze szło -
by Pa nu przez usta. Za pra sza my do Ża ga nia, Su le cho wa,
Ba bi mo stu, Zie lo nej Gó ry, Świe bo dzi na, No wo gro du Bo -
brzań skie go, Wscho wy. Tam znaj dzie Pan przy kła dy 
w oczy wi sty spo sób prze czą ce tej Pa na te zie. Nie blo ku -
je my. Pa nie Po śle – prze ciw nie – współ dzia ła my z sa mo -
rzą da mi w spra wie zrów no wa żo ne go roz wo ju miast. Ty le
tyl ko, że nie od da je my zie mi na ce le ko mer cyj ne. Czy to
mo że Pa na bo li?

Da le cy je ste śmy od po ucza nia, wszak je ste śmy tyl ko
pro sty mi ludź mi. Jed nak ta kon kret na Pa na wy po wiedź
od bi ła się sze ro kim echem i jest sze ro ko ko men to wa na na
róż nych fo rach. Ro zu mie my ją ja ko opi nię Plat for my
Oby wa tel skiej - wszak jest Pan jej czo ło wym dzia ła czem.
Czy ta jąc ta kie wy po wie dzi wi ce mar szał ka sej mu i czo ło -
we go po li ty ka Plat for my Oby wa tel skiej nie trud no prze -

wi dzieć ko lej ny sce na riusz. Czy jest tak, Pa nie Po śle, że
ten rząd, kie ru jąc się żą dzą zy sku i po kla sku u in we sto -
rów już wkrót ce, nie ba cząc na zwy kłych oby wa te li, wy -
cią gnie rę ce po te re ny zaj mo wa ne przez dział kow ców? Że
ten rząd nie cof nie się przed znisz cze niem do rob ku i tra -
dy cji mi lio na pol skich ro dzin.

Pan ma ta kie pro ste re cep ty na wszyst ko, więc bę dzie
Pan znów mógł po wie dzieć, że sa mi je ste śmy so bie win -
ni. Trze ba by ło nie za go spo da ro wy wać te re nów da nych
nam przez pań stwo w użyt ko wa nie, niech by so bie le ża ły
odło giem.

Te raz, gdy orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go tak
bar dzo od po wia da Pa na – i na pew no wie lu za in te re so wa -
nym – bę dzie Pan mógł gło śno wspie rać roz wój miast, 
w któ rych na miej scu zie le ni po wsta ną ślicz ne be to no we
blo ko wi ska, a by li dział kow cy bę dą się tło czyć w nie licz -
nych par kach, gdzie moż na tyl ko po sie dzieć na ław ce 
– je śli ona jest.

Je śli ta ka jest Pa na wi zja – miast bez ogro dów dział ko -
wych – to bę dzie Pan miał nie po wta rzal ną oka zję wy zwo -
lić lu dzi trze cie go wie ku z ha rów ki na dział kach, ode brać
mło dym ro dzi nom moż li wość spę dza nia z dzieć mi wol -
ne go cza su w przy jaź ni z na tu ral nym śro do wi skiem i jed -
no cze śnie za dzi wie nia w tym wzglę dzie ca łej Eu ro py.

Ży czy my do bre go sa mo po czu cia
Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD 

w Zie lo nej Gó rze

Ni niej sze sta no wi sko kie ru je my do:
– Pre zy den ta RP,
– Mar szał ków Sej mu i Se na tu,
– Prze wod ni czą ce go Ra dy Mi ni strów,
– Prze wod ni czą cych wszyst kich klu bów par la men tar nych,
– Par la men ta rzy stów Zie mi lu bu skiej,
– Pre ze sa PZD.

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Uczest ni cy kon fe ren cji przed zjaz do wej w Byd gosz czy

skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia za sta no wi sko w zda -
niu od ręb nym, ja kie za jął Pan w dniu 11 lip ca 2012 r. w
sto sun ku do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Pa nie Sę dzio! 
Zwró cił Pan uwa gę na cel pra wa, któ rym jest do bro czło -

wie ka. Pod kre ślił Pan, że do bro oso by ludz kiej po win no
być na czel nym kry te rium roz strzy gnięć po dej mo wa nym
przez Try bu nał. W swo im zda niu od ręb nym wska zał Pan

2.6. PODZIĘKOWANIA DLA SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO,
KTÓRZY ZŁOŻYLI ZDANIA ODRĘBNE DO WYROKU TK

OZ w Byd gosz czy

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji przed zjaz do wej

od by tej w dniu 21.08.2012 r.
w spra wie: po dzię ko wa nie dla sę dzie go Mar ka Ko tli now skie go
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„usta wa chro ni cel nie za rob ko wy re ali zo wa ny mię dzy po -
ko le nio wo. Usta wa chro ni użyt ki zie lo ne w mia stach; usta -
wa wy ra ża ideę, że nie wszyst ko jest na sprze daż; usta wa
chro ni pra wa osób upra wia ją cych ogro dy i za pew nia na
ich rzecz re ali za cję ce lów so cjal nych. Ce le, któ re ma re ali -
zo wać usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zde ter -
mi no wa ły hie rar chię war to ści kon sty tu cyj nych, któ rą
na le ży wziąć pod uwa gę, oce nia jąc zgod ność z kon sty tu -
cją roz wią zań przy ję tych przez usta wo daw cę”. 

Zda niem Pa na w roz pa try wa nej spra wie na le ża ło
uwzględ nić war to ści kon sty tu cyj ne, któ rych ochro na jest
waż niej sza niż te, któ re w swo im wnio sku wska zał I Pre -
zes Są du Naj wyż sze go i co po dzie lił TK. 

Try bu nał przy znał pierw szeń stwo za sa dzie de mo kra -
tycz ne go pań stwa praw ne go, za sa dzie rów no ści, ochro nie
wła sno ści i wol no ści zrze sza nia się. Te war to ści na le ża ło
zde rzyć z ta ki mi war to ścia mi jak: do bro wspól ne, spo łecz -
na go spo dar ka ryn ko wa, zrów no wa żo ny roz wój, a przede
wszyst kim god ność czło wie ka ja ko źró dło je go wol no ści
i praw.

Oce nia jąc kon sty tu cyj ność usta wy pod kre ślił Pan fakt
jak trud ny jest kom pro mis mię dzy peł ny mi na dziei i obaw
człon ka mi PZD, a za rzu ta mi wo bec usta wy o ROD sfor -
mu ło wa ny mi przez I Pre ze sa SN. W peł ni po dzie la my Pa -
na zda nie, jed no cze śnie mar twi nas, że wy rok TK

wska zu je, że sę dzio wie de cy du ją cy o znie sie niu do tych -
cza so wych praw re gu lu ją cych funk cjo no wa nie ogro dów
dział ko wych w Pol sce w ogó le nie roz wa ży li ry zy ka ja kie
ono nie sie dla mi lio na pol skich ro dzin. Skut kiem ich orze -
cze nia jest bo wiem przy mu so wa li kwi da cja ca łe go sys te -
mu or ga ni za cyj ne go pol skie go ogrod nic twa dział ko we go. 

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ozna cza dla pol -
skich dział kow ców utra tę do tych cza so wych praw i przy -
wi le jów za gwa ran to wa nych usta wą, wy ga śnię cie pra wa
do grun tów oraz zwol nień po dat ko wych. Sta je się on tak -
że źró dłem za gro żeń do ty czą cych rosz czeń do grun tów 
i li kwi da cji ogro dów bez zgo dy Związ ku. Skut kiem wy -
ro ku Try bu na łu bę dzie prze ję cie na szych grun tów, już raz
prze ka za nych Związ ko wi w użyt ko wa nie wie czy ste przez
gmi ny, co spo wo du je ko niecz ność po now ne go wy stę po -
wa nia do gmin lub Skar bu Pań stwa o ty tuł praw ny do
upra wia nej od po ko leń dział ki.

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia, wy ra ża my wo bec

Pa na po sta wy sło wa uzna nia. Uzna je my to za do wód, że
peł niąc tak za szczyt ną funk cję Sę dzie go Try bu na łu pod -
cho dzi Pan do swo ich obo wiąz ków z ol brzy mim wy czu -
ciem i świa do mo ścią skut ków, ja kie orze cze nia są dów
kon sty tu cyj nych wy wo łu ją w ży ciu zwy kłe go oby wa te la.

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Byd go skiej.
9. Eu ro po sło wie Ku jaw sko -Po mor scy.
10. Sa mo rzą dy Lo kal ne Okrę gu Byd go skie go.
11. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

STANOWISKO
uczest ni ków Kon fe ren cji przed zjaz do wej

od by tej w dniu 21.08.2012 r.
w spra wie: po dzię ko wa nie dla sę dzie go An drze ja Wró bla

Uczest ni cy kon fe ren cji przed zjaz do wej w Byd gosz czy
skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia za sta no wi sko w zda -

niu od ręb nym, ja kie za jął Pan w dniu 11 lip ca 2012 r. w
sto sun ku do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
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Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
My rów nież wie rzy li śmy, iż art. 58 ust. 2 Kon sty tu cji

ochro ni na szą nie za leż ność. Wie rzy li śmy, iż dzię ki gwa -
ran cji nie za leż no ści or ga ni za cji po za rzą do wych od Pań -
stwa, mo że my ze spo ko jem po dej mo wać wszel kie,
do pusz czal ne pra wem dzia ła nia, któ rych ce lem za wsze
by ło i jest do bro dział kow ców. Ni ko mu z nas nie przy szło
na wet do gło wy, iż Try bu nał Kon sty tu cyj ny mo że zła mać
Kon sty tu cję, aby zre ali zo wać za mó wie nie po li tycz ne, na
ta ki a nie in ny wy rok.

Dzię ku je my, al bo wiem w swo im zda niu od ręb nym
oznaj mił Pan, że brak jest ja kich kol wiek kon sty tu cyj nych
prze sła nek do wy da nia orze cze nia tak da le ce in ge ru ją ce -
go w kon sty tu cyj ne pra wa zrze sza ją ce go kil ku set ty się cy
człon ków. Pod kre ślił Pan, bez żad nej wąt pli wo ści, że PZD
jest trwa łym zrze sze niem osób -użyt kow ni ków dzia łek,
któ rzy sta ją się człon ka mi te go zrze sze nia na za sa dzie do -
bro wol no ści. Pra wo pol skie nie za bra nia bo wiem two rze -
nia in nych or ga ni za cji zrze sza ją cych dział kow ców, do
któ rych mo że przy stą pić każ dy. Oko licz ność, że Nasz
Zwią zek zo stał utwo rzo ny na pod sta wie usta wy, w ni czym
nie zmie nia cha rak te ru praw ne go PZD ja ko zrze sze nia,
któ re go człon ko wie i sa mo zrze sze nie ko rzy sta ją z wol -
no ści gwa ran to wa nej art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji RP.

Pod pi su je my się rów nież pod wy po wie dzią:
„PZD, ja ko oso ba praw na, jest pod mio tem praw ma jąt -

ko wych, w tym wła sno ści użyt ko wa nia wie czy ste go i in -
nych ogra ni czo nych praw rze czo wych, któ re pod le ga ją
ochro nie na pod sta wie art. 64 Kon sty tu cji”.

Zda niem Pa na Try bu nał nie wy ka zał, dla cze go prze pi -

sy usta wy do ty czą ce praw ma jąt ko wych są nie zgod ne z
prze pi sem art. 64 Kon sty tu cji ani też nie uza sad nił, dla -
cze go wła sność gmin na, ja ko ro dzaj wła sno ści pu blicz -
nej, któ ra ze swej stro ny i swej isto ty, ma słu żyć re ali za cji
ta kich le gi ty mo wa nych ce lów pu blicz nych, ja kie są re ali -
zo wa ne przez PZD, za słu gu je na sil niej szą kon sty tu cyj nie
ochro nę niż wła sność nie pu blicz ne go zrze sze nia, ja kim
jest PZD.

Każ de pra wo kon sty tu cyj ne, w tym pra wo wła sno ści i
in ne pra wa ma jąt ko we oraz wol ność zrze sza nia się pod le -
ga ją ogra ni cze niu, okre ślo ne w art. 31 ust. 3 Kon sty tu cji,
tym cza sem Try bu nał zre zy gno wał cał ko wi cie z prze pro -
wa dze nia te stu pro por cjo nal no ści, co by ło ko niecz nie nie -
zbęd ne do wy ka za nia, że uprzy wi le jo wa nie usta wo we
PZD, w sto sun ku do in nych or ga ni za cji zrze sza ją cych
dział kow ców, zwa ne w uza sad nie niu ust nym – nie pra wi -
dło wo – mo no po lem, nie ma ra cjo nal ne go uspra wie dli -
wie nia. 

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia, wy ra ża my wo bec

Pa na po sta wy sło wa uzna nia. Chce my wie rzyć, że Pań ski
głos, głos nie za leż ne go i nie za wi słe go Sę dzie go Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go zo sta nie wy słu cha ny, że bę dzie on po -
cząt kiem rze czo wej dys ku sji na te mat wy ro ku Try bu na łu.
Uzna je my to za do wód, że peł niąc tak za szczyt ną funk cję
Sę dzie go Try bu na łu pod cho dzi Pan do swo ich obo wiąz -
ków z ol brzy mim wy czu ciem i świa do mo ścią skut ków ja -
kie orze cze nia są dów kon sty tu cyj nych wy wo łu ją w ży ciu
zwy kłe go oby wa te la.

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Byd go skiej.
9. Eu ro po sło wie Ku jaw sko -Po mor scy.
10. Sa mo rzą dy Lo kal ne Okrę gu Byd go skie go.
11. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/
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Sza now ni Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Czę sto cho wie skła da ją ser decz ne po dzię -
ko wa nie za zgło szo ne zda nie od ręb ne do wy ro ku Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku w spra wie
nie zgod no ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku z usta wą za sad ni czą.

Pań stwa wy stą pie nia przy wró ci ły w dział ko wej ro dzi -

nie wia rę w in sty tu cję Try bu na łu. By ło to moż li we dzię ki
te mu, że sta nę li ście po stro nie spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go i nie za po mnie li ście o tym, że do bro czło wie ka mu -
si być na czel nym kry te rium roz strzy ga nia spraw.

Wa sza od wa ga i de ter mi na cja oraz oby wa tel ska po sta -
wa zy ska ła w oczach pra wie 9.000 rze szy dział ko wych
ro dzin okrę gu czę sto chow skie go wdzięcz ność i sło wa
uzna nia.

OZ w Czę sto cho wie

LIST OTWARTY
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców

od by tej w dniu 23 sierp nia 2012 r.
do sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go An drze ja Wró bla i Mar ka Ko tli now skie go

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Czę sto cho wa, 23 sierp nia 2012 r.

OZ Gdańsk

LIST OTWARTY
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
do sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Mar ka Ko tli now skie go i An drze ja Wró bla

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Gdań sku
bio rą cy udział w dniu 18 sierp nia 2012 ro ku tą dro gą kie -
ru ją do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Mar ka Ko -
tli now skie go i An drze ja Wró bla sło wa po dzię ko wa nia za
prze ciw sta wie nie się ar bi tral nej pró bie roz strzy ga nia 
o przy szło ści ogro dów i na sze go Związ ku.

Zgło szo ne przez Pa nów Sę dziów zda nia od ręb ne do
ogło szo ne go w dniu 11 lip ca 2012 ro ku wy ro ku Try bu na -
łu wy ka za ły błę dy po peł nio ne przez po zo sta łych sę dziów
w tym roz strzy gnię ciu, któ re nie po win ny się w nim zna -
leźć.

Wy ka za li ście Pa no wie, że ro lą Sę dzie go Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go jest spoj rze nie na roz pa try wa ną te ma ty -
kę za skar żo nej usta wy w peł nym za kre sie, nie za po mi na -
jąc rów no cze śnie o kon sty tu cyj nych pra wach sa mej
or ga ni za cji, sza nu jąc jej do tych cza so wy do ro bek dla do -
bra człon ków pol skie go spo łe czeń stwa.

Przy wró ci li ście nam oby wa te lom wia rę, że Kon sty tu cja

RP jest naj waż niej szym ak tem praw nym i mu si obo wią zy -
wać tak że po zo sta łych Sę dziów Try bu na łu. 

Wy ka za li ście jed no znacz nie, że wy da ne orze cze nie sa -
mo w so bie stoi w sprzecz no ści z za pi sa mi Kon sty tu cji
cho ciaż by w za kre sie roz wią zy wa nia ja kich kol wiek or ga -
ni za cji.

Sta nę li ście Pa no wie w obro nie wo li człon ków pol skie -
go spo łe czeń stwa, któ rzy w ra mach sa mo or ga ni za cji zo -
sta li z wła sne go wy bo ru człon ka mi naj więk szej li czeb nie
spo łecz nej or ga ni za cji.

Dział kow com, peł no praw nym oby wa te lom na szej Oj -
czy zny przy wró ci li ście wia rę w to, że każ da wła dza i or -
gan są dow ni czy wy da jąc swe orze cze nia win ny mieć na
uwa dze przede wszyst kim do bro czło wie ka.

Za wy ka za ną od wa gę i de ter mi na cję, z ja ką sta nę li ście
w obro nie war to ści kon sty tu cyj nych, w obro nie spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go na le żą się Wam na sze szcze re
sło wa po dzię ko wa nia.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/  Zdzi sław Ka miń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/  Woj ciech Ko dłu bań ski
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Sza now ny Pa nie Pro fe so rze,
Uczest ni cy Kon fe ren cji Przed zjaz do wej okrę gu go -

rzow skie go pra gną po dzię ko wać Pa nom za de ter mi na cję,
któ rą Pa no wie wy ka za li bro niąc war to ści Kon sty tu cyj ne.
W dniu 11.08.2012 r. wy gło szo ne zda nie od ręb ne, da ły
nam po czu cie spra wie dli wo ści, god no ści i wia ry w czło -
wie ka.

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze z wy po wie dzi Pa na moż na
wy snuć wnio sek, że do li kwi da cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców nie po win no się wy ko rzy sty wać TK. 

Ma my na dzie ję, że uda się obro nić Pol skie Ogro dy Dział -
ko we, któ re są oa za mi spo ko ju gdzie moż na upra wiać
kwiat ki, wa rzy wa i od po cząć z da la od zgieł ku mia sta.

Lo sy PZD i ogro dów dział ko wych za le żą te raz od Sej -
mu Rze czy po spo li tej Pol skiej, wie rzy my, że przez okres
osiem na stu mie się cy zdo ła On za twier dzić no wą usta wę o
ogro dach dział ko wych.

Nie za leż nie jak po to czą się lo sy dział kow ców jesz cze
raz skła da my wy ra zy po dzi wu i dzię ku je my za po sta wę.

OZ w Go rzo wie Wlkp.
Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
Prof. An drzej Wró bel
Prof. Ma rek Ko tli now ski

PODZIĘKOWANIE
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Go rzo wie Wlkp.

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie zda nia od ręb ne go od orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Go rzów Wlkp., 22 sierp nia 2012 r.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy w Ka mie niu Po mor skim

Sza now ny Pan
An drzej WRÓBEL
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

W imie niu dział kow ców z na sze go Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go chce my Pa nu ser decz nie po dzię ko wać za
wnio ski za war te w Pa na zda niu od ręb nym do wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11.07.2012 ro ku do ty czą -
ce go Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Dzię ku je my Pa nu, że sta nął Pan po stro nie praw dy, uświa -
da mia jąc in nym, ze PZD nie jest żad nym mo no po li stą, 
a sto wa rzy sze niem sto ją cym na stra ży mie nia zwy kłych
lu dzi w du żej czę ści eme ry tów i ren ci stów, któ rzy od po -
ko leń dba ją o swo je ogro dy, dla któ rych ten ka wa łek zie -
mi jest ostat nim luk su sem na ja ki mo gą so bie po zwo lić w
dzi siej szych cza sach, gdzie li czy się tyl ko pie niądz. Lu -
dzie, któ rzy dys po nu ją du ży mi pie niędz mi nie mu szą wca -
le na le żeć do PZD oni ku pu ją so bie dział ki gdzie chcą 

i sta wia ją na nich for te ce od gra dza jąc się od spo łe czeń -
stwa be to no wy mi lub sta lo wy mi mu ra mi.

Na sza spo łecz ność to użyt kow ni cy pra wie 800 dzia łek,
któ re w więk szo ści po wsta ły na nie użyt kach, któ re dzię ki
pra cy na szej i na szych ro dzi ców zo sta ły sta ły się zie lo ną
oa zą w na szym ma łym mia stecz ku.

Du żo star szych dział kow ców jest roz go ry czo nych gdy
sły szą z ust mło dych dzien ni ka rzy, że Zwią zek do któ re -
go na le żą to or ga ni za cja post ko mu ni stycz na, gdy zde cy -
do wa na więk szość z nich ni gdy nie mia ła do czy nie nia 
z ko mu ni zmem.

Dla te go jesz cze raz chce my Pa nu po dzię ko wać, że nie
bał się Pan w imię praw dy zło żyć zda nie od ręb ne bro nią -
ce do bre go imie nia PZD oraz wszyst kich dział kow ców.

W imie niu dział kow ców z Ka mie nia Po mor skie go

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Ta de usz Więc kow ski

Pre zes
/-/ Je rzy Mań czakKa mień Po mor ski, 20 lip ca 2012 r.
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Orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca
2012 ro ku w spra wie zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych by ło nie jed no gło śne.
Dwaj sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa no wie
pro fe sor An drzej Wró bel i pro fe sor Ma rek Ko tli now ski
zło ży li zda nie od ręb ne do wy da ne go wy ro ku. 

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie ko rzyst ny dla
dział kow ców o nie kon sty tu cyj no ści prze pi sów usta wy 
o ROD uzna li w swo ich zda niach od ręb nych za ar bi tral ny. 

Pro fe sor An drzej Wró bel w swo im zda niu od ręb nym
wska zał nie do pusz czal ność wy ko rzy sty wa nia Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go do dzia łań, któ re w isto cie ozna cza ją li -
kwi da cję zrze sze nia, ja kim jest Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, tym bar dziej że art. 58 ust. 2 Kon sty tu cji RP chro nił
na szą nie za leż ność.

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Ka li szu wy ra ża sło wa
uzna nia i wspar cia sę dziom Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
któ rzy zło ży li zda nie od ręb ne do wy ro ku i sta nę li po stro -
nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Sę dzio wie TK, któ rzy
zgło si li vo tum se pa ra tum do orze cze nia da li świa dec two
mą dro ści god nej za szczyt nej funk cji sę dzie go Try bu na łu.
Do strze gli oni nie do sko na łość usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, ale jed no cze śnie wska za li na fakt, iż
do brze chro ni ona oby wa te li i zie mię, któ rą upra wia ją.

Bez wzglę du na to, jak po to czą się lo sy ogro dów, dział -
kow cy dzię ku ją i bę dą za wsze pa mię tać o Pa nów po sta -
wie. 

Ma my na dzie ję, że głos Pa nów zo sta nie wy słu cha ny 
i spo wo du je rze czo wą dys ku sję na te mat wy ro ku TK 
i przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

OZ w Ka li szu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Ka li szu

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie po dzię ko wa nia dla sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ rzy zło ży li zda nie od ręb ne 

do wy ro ku TK z dnia 11 lip ca 2012 ro ku

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Ko sza li nie

Po dzię ko wa nie dla sę dzie go TK prof. An drze ja Wró bla

Sę dzia
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Pan Pro fe sor An drzej Wró bel

Ze bra ni w dniu 20 sierp nia 2012 ro ku człon ko wie 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, Pre ze si Za rzą dów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych pra gną wy ra zić Pa nu
ser decz ne po dzię ko wa nie za zda nie od ręb ne do wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku.

Za war te w Pa na zda niu od ręb nym od wy ro ku Try bu na -
łu opi nie co do nie do pusz czal no ści orze cze nia, któ re go
skut kiem jest ode bra nie na szych praw do ogro dów oraz
szcze gól nie roz wią za nie na sze go Związ ku są dla nas do -

wo dem, że jest Pan czło wie kiem nie złom ne go cha rak te ru.
Pań skie za strze że nia do ty czą ce sprzecz no ści orze cze nia
Try bu na łu z za pi sa mi Kon sty tu cji RP chro nią cy mi nie za -
leż ność zrze szeń oby wa te li od Pań stwa, czy też nie rów -
ność ochro ny praw ma jąt ko wych na szej or ga ni za cji
świad czą o szcze gól nej tro sce Pa na Sę dzie go o pra wa
zwy kłych Oby wa te li Rze czy po spo li tej.

Sza now ny Pa nie Sę dzio za po sta wę god ną wiel kie go
czło wie ka dzię ku je my.

W imie niu uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji PZD
w Ko sza li nie

Se kre tarz
/-/ Ma rian Se kul ski

Pre zes OZ PZD 
/-/ Sta ni sław Su szek

Ko sza lin, 20 sierp nia 2012 r.
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Ze bra ni w dniu 20 sierp nia 2012 ro ku człon ko wie 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, Pre ze si Za rzą dów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych pra gną wy ra zić Pa nu
ser decz ne po dzię ko wa nie za zda nie od ręb ne do wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku.

Szcze gól ną po wa gą na pa wa nas fakt, że w swo im zda -
niu od ręb nym, pod kre ślił Pan war tość god no ści czło wie -
ka, ja ko źró dle sta no wią cym o je go wol no ści i pra wach.

Ta kie poj mo wa nie god no ści ludz kiej upew nia nas, że 
w na szym kra ju są Sę dzio wie, dla któ rych tzw. zwy kły
oby wa tel jest pod mio tem ich dzia ła nia, a je go pod mio to -
wość oby wa tel ska naj waż niej sza. Zgła sza jąc zda nie od ręb -
ne wska zał Pan na sta rą za sa dę pra wa, że nie tyl ko li te ra
pra wa jest waż na, ale waż ny jest rów nież duch pra wa.

Ser decz nie Pa nu Sę dzie mu za ta ką po sta wę dzię ku je my
w imie niu wszyst kich człon ków na szych ogro dów w okrę -
gu Ko sza lin.

W imie niu uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji PZD 
w Ko sza li nie

Po dzię ko wa nie dla sę dzie go TK Pa na Mar ka Ko tli now skie go

Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Pan Ma rek Ko tli now ski
War sza wa

Se kre tarz
/-/ Ma rian Se kul ski

Pre zes OZ PZD 
/-/ Sta ni sław Su szek

Ko sza lin, 20 sierp nia 2012 r.

OZ w Le gni cy

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

w dniu 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie zda nia od ręb ne go Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa na Mar ka Ko tli now skie go

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Na wstę pie pra gnie my ser decz nie po dzię ko wać za od -

mien ność po glą dów i wy ra żo ną opi nię od no szą cą się do
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ogło szo ne go dnia 11
lip ca 2012 r. w spra wie więk szo ści uzna nych za nie kon -
sty tu cyj ne ar ty ku ły usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

W Pa na wy stą pie niu na szcze gól ną uwa gę i god ne za pa -
mię ta nie, za słu gu ją w na szej oce nie wy po wie dzia ne sło -
wa, któ re na le ży za cy to wać, a mia no wi cie:

1. „mo im zda niem usta wa chro ni cel nie za rob ko wy re -
ali zo wa ny mię dzy po ko le nio wo i sta wia na stra ży tej idei
Pol ski Zwią zek Dział kow ców”,

2. „usta wa chro ni użyt ki zie lo ne w mia stach, usta wa wy -
ra ża ideę, że nie wszyst ko jest na sprze daż, usta wa chro ni
pra wa osób upra wia ją cych ogro dy i za pew nia na ich rzecz
re ali za cję ce lów so cjal nych”,

3. „ro la ogro dów dział ko wych w Pol sce, zwłasz cza ich
zna cze nie dla osób star szych, dla któ rych dział ka czę sto -

kroć sta je się waż nym ele men tem ich ży cia na eme rytu rze”.
Z uzna niem od no si my się do od waż nych wy po wie dzi,

któ re świad czą o nie za leż no ści i wie dzy Sę dzie go Try bu -
na łu na te mat wy ko ny wa nia za dań, ce lów i prze strze ga nia
prze pi sów pra wa wy ni ka ją cych z obo wią zu ją cej na szą or -
ga ni za cję usta wy.

Chce my wie rzyć, że Sza now ne go Pa na Sę dzie go ludz -
kie spoj rze nie na dal szy los dział kow ców bę dzie uwzględ -
nio ny przez Sejm RP przed uchwa le niem no wej usta wy o
ogrod nic twie dział ko wym, zwa żyw szy, jak sam Pan Sę -
dzia pod kre śla, że cyt. „bar dzo kon tro wer syj na i skom pli -
ko wa nia pod wzglę dem ju ry dycz nym jest ma te ria
do ty czą ca ogro dów dział ko wych”.

My od sie bie, a przede wszyst kim w imie niu dział kow -
ców z okrę gu le gnic kie go chce my i ma my moż li wość
uzu peł nić Pa na wy po wiedź:

1. Czło wiek i przy ro da mu szą żyć w sym bio zie, bo two -
rzą na tu rę wspo ma ga jąc przy ro dę, chro niąc śro do wi sko, w
któ rym ży ją.
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2. Eli mi nu jąc ogro dy dział ko we z ma py Pol ski ska zu je
się na nie byt star sze, sa mot ne i scho ro wa ne oso by, któ -
rych tre ścią dal sze go ży cia jest pra ca i wy po czy nek na
dział ce.

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Ży czy my, aby Pa na pro po zy cje roz wią zań praw nych

wraz z uza sad nie niem by ły uwzględ nio ne przez sej mo wą
więk szość kie ru jąc się za sa dą – po pierw sze nie szko dzić.

Jesz cze raz skła da my Pa nu po dzię ko wa nia.

Z wy ra za mi sza cun ku
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

Le gni ca, 22 sierp nia 2012 r.

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

w dniu 22 sierp nia 2012 r.
skie ro wa ne do Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pro fe so ra An drze ja Wró bla

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
Z wiel kim sza cun kiem i uzna niem do da jąc sło wa ser -

decz nie dzię ku je my, pra gnie my na wstę pie wy ar ty ku ło -
wać wdzięcz ność za przed sta wio ne zda nie od ręb ne
wy gło szo ne przez Pa na od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go dnia 11 lip ca 2012 r. w spra wie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

Pra gnie my z ca łą mo cą pod kre ślić, że Pan Pro fe sor 
w swo im wy stą pie niu za warł te ele men ty praw ne wraz 
z uza sad nie niem, na któ re ocze ki wa ła spo łecz ność dział -
ko wa nie tyl ko z Okrę gu Le gnic kie go.

Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców treść wy -
stą pie nia Pa na Sę dzie go ode bra li jed no znacz nie, że or ga -
ni za cja na sza nie dzia ła i nie re ali zu je za da ń nie zgo-
d nych z prze pi sa mi Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. Nie jest ona „swo istym two rem”, któ ry wy wo łał
kon flikt in te re sów, na ru sza jąc po rzą dek praw ny po przez
do mi na cję w sto sun ku do in nych or ga ni za cji, czy sto wa -
rzy szeń, o co by li śmy i je ste śmy oskar ża ni.

Pań ski glos Sza now ny Pa nie Pro fe so rze, spo wo do wał,
że ja ko naj więk sza or ga ni za cja spo łecz na w Pol sce, 
a przede wszyst kim jej człon ko wie bro niąc usta wy z 8 lip -
ca 2005 r. wy stę po wa li przez 20 lat w słusz nej spra wie.

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
Przy wró cił Pan na dzie ję i wia rę, że au to rzy pro jek tów

no wej usta wy róż nych opcji po li tycz nych, a przede
wszyst kim pro jek tu oby wa tel skie go, uwzględ nią Pa na
glos ja ko Pro fe so ra o wiel kim au to ry te cie, co bę dzie pod -
sta wą do stwo rze nia i uchwa le nia przez Sejm Rzeczy-
pospolitej no we go ak tu praw ne go, pod któ re go rzą da mi
pol skie ogrod nic two dział ko we bę dzie da lej się roz wi jać,
a kon ty nu ato rów tra dy cji i hi sto rii ru chu ogrod nic twa
dział ko we go nie spo t ka los dzi siej sze go i ko lej ne go po -
ko le nia dział kow ców.

Je ste śmy pew ni, że Pan Pro fe sor bę dąc Sę dzią Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go wpi sał się zło ty mi zgło ska mi do
kart na szej bli sko 120-let niej hi sto rii, bo za słu żył się
szcze gól nie, o czym bę dzie pa mię tać nie tyl ko spo łecz -
ność dział ko wa, oraz śro do wi sko lo kal ne w ca łym kra ju.

Sza now ny Pan swo ją nie za leż no ścią, wie dzą, mą dro ścią
i obiek ty wi zmem po twier dził, że dział kow cy za słu gu ją na
wspar cie przez naj wyż sze wła dze Rze czy po spo li tej Pol -
skiej.

Jesz cze raz ser decz nie dzię ku je my w imie niu dział kow -
ców i dzia ła czy z te re nu dzia ła nia okrę gu le gnic kie go.

Z wy ra za mi sza cun ku
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

Le gni ca, 22 sierp nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Lu bli nie skła da ją ser decz ne po dzię ko wa -
nie za za ję cie sta no wi ska god ne go w obro nie war to ści
kon sty tu cyj nych w wy gło szo nym zda niu od ręb nym do
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Rze czy po spo li tej
Pol skiej w dniu 11 lip ca 2012 r. w spra wie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Wy stą pie nie Pa na Sę dzie go przy wró ci ło dział kow com
wia rę w in sty tu cję pra wa – Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

sta nął Pan po stro nie pra wa i spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go. Wy ka zał Pan zro zu mie nie, że ogród i dział ka to bar dzo
waż ne miej sce dla ży cia ro dzin o skrom nych do cho dach
oraz że ogro dy do star cza ją tlen nie zbęd ny dla ży cia in -
nych lu dzi miesz ka ją cych i pra cu ją cych w wiel kich mia -
stach, któ rzy na wet się nie za sta na wia ją skąd po cho dzi.

Kie ru jąc ten list, wy ra ża my naj wyż sze sło wa uzna nia,
na szą wdzięcz ność, i po dzię ko wa nia od 30 ty się cy dział -
kow ców z Lu belsz czy zny.

OZ w Lu bli nie

Pan
An drzej Wró bel
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Rzecz po spo li tej Pol skiej
War sza wa

Lu blin, 23 sierp nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Pan
Ma rek Ko tli now ski
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Rzecz po spo li tej Pol skiej
War sza wa

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Lu bli nie skła da ją ser decz ne po dzię ko wa -
nie za za ję cie sta no wi ska god ne go w obro nie war to ści
kon sty tu cyj nych w wy gło szo nym zda niu od ręb nym do
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Rze czy po spo li tej
Pol skiej w dniu 11 lip ca 2012 r. w spra wie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Wy stą pie nie Pa na Sę dzie go przy wró ci ło dział kow com
wia rę w in sty tu cję pra wa – Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

sta nął Pan po stro nie pra wa 
i spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Wy ka zał Pan zro zu -

mie nie, że ogród i dział ka to bar dzo waż ne miej sce dla ży -
cia ro dzin o skrom nych do cho dach oraz że ogro dy
do star cza ją tlen nie zbęd ny dla ży cia in nych lu dzi miesz -
ka ją cych i pra cu ją cych w wiel kich mia stach, któ rzy na -
wet się nie za sta na wia ją skąd po cho dzi.

Kie ru jąc ten list, wy ra ża my naj wyż sze sło wa uzna nia,
na szą wdzięcz ność, i po dzię ko wa nia od 30 ty się cy dział -
kow ców z Lu belsz czy zny.

Lu blin, 23 sierp nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Sę dzio,
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku

Dział kow ców pra gną w imie niu 46 ty się cy ro dzin po sia -
da ją cych dział ki w ogro dach wo je wódz twa łódz kie go wy -
ra zić sło wa głę bo kie go po dzię ko wa nia i uzna nia za de ter-
mi na cję, z ja ką sta nął Pan w obro nie po rząd ku kon sty tu -
cyj ne go i praw po nad mi lio na pol skich ro dzin. 

Wy gło szo ne przez Pa na w dniu 11 lip ca br. w Try bu na -
le Kon sty tu cyj nym zda nie od ręb ne to do wód praw dzi wej
nie za wi sło ści sę dziow skiej, któ ra jest pod sta wo wą war to -
ścią, ja kiej wier ni po win ni być wszy scy wy ko nu ją cy
praw ni czy za wód.

Je ste śmy wdzięcz ni za to, że wbrew me dial nym na ci -
skom i dys ku sji w Try bu na le nie uległ Pan po ku sie przy -
po do ba nia się wła dzy.

Swo ją po sta wą udo wod nił Pan, że jak przy sta ło na oso -
bę za sia da ją cą w jed nym z naj waż niej szych or ga nów na -
sze go sys te mu praw ne go nie ogra ni cza się Pan je dy nie do
li te ry pra wa, ale sta ra się spo glą dać da lej, uwzględ nia jąc
skut ki spo łecz ne de cy zji Try bu na łu.  Ta kie go spoj rze nia
za bra kło nie ste ty więk szo ści sę dziów, któ rzy wy da jąc wy -
rok nie do strze gli ry zy ka, ja kie nie sie on dla mi lio no wej
rze szy oby wa te li.  Po zba wie nie dział kow ców sku pia ją cej

ich or ga ni za cji to prze cież ude rze nie w pod sta wy ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Wy ga śnię cie praw Związ ku
po cią gnie, bo wiem za so bą po zba wie nie upraw nień tak że
użyt kow ni ków dzia łek. Li kwi da cja Pol skie go Związ ku
Dział kow ców spo wo du je dez or ga ni za cję funk cjo no wa nia
ogro dów i spra wi, że lu dzie od lat użyt ku ją cy dział ki sta -
ną się pe ten ta mi zda ny mi na do brą wo lę wła ści cie li grun -
tów, czy li gmin i Skar bu Pań stwa.

W peł ni po dzie la my przed sta wio ne przez Pa na ar gu -
men ty, że usta wa z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych do brze chro ni oby wa te li upra wia ją cych
dział ki.  Za pre zen to wa na przez Pa na ana li za świad czy, że
w swo jej pra cy nie sku pia się Pan je dy nie nad usta wo wy -
mi za pi sa mi, lecz tak że do sko na le od czy tu je in ten cje twór -
ców prze pi sów, a przede wszyst kim ma Pan na wzglę dzie
na czel ną za sa dę pra wa – służ by spo łe czeń stwu.

Sza now ny Pa nie Sę dzio,
Zgła sza jąc zda nie od ręb ne dał Pan do wód mą dre go

spra wo wa nia za szczyt nej funk cji.  Na sza cu nek za słu gu -
ją Pa na rze tel ność i nie za leż ność. Bę dzie my o nich pa mię -
tać bez wzglę du na to jak po to czą się lo sy ogro dów 
i dzia łek. 

OZ w Ło dzi

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
dla Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa na Mar ka Ko tli now skie go

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

Łódź, 18 sierp nia 2012 r.

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
dla Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa na An drze ja Wró bla

Sza now ny Pa nie Sę dzio,
Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców re pre zen tu jąc po nad 46 ty się cy ro dzin użyt ku ją cych
dział ki w ogro dach zlo ka li zo wa nych w okrę gu łódz kim
skła da Pa nu po dzię ko wa nie za obro nę na szych praw. 

Zgła sza jąc zda nie od ręb ne do wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca br. opo wie dział się Pan po
stro nie war to ści, na któ rych win no opie rać się pań stwo
pra wa. Sło wa, ja kie Pan wy gło sił udo wod ni ły, że bli skie
są Pa nu idee de mo kra tycz ne go spo łe czeń stwa, po sza no -

wa nia sa mo rząd no ści i le gal no ści in sty tu cji zrze sza ją cych
oby wa te li oraz, że za szczyt ną funk cję sę dzie go Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go spra wu je Pan w spo sób kom pe tent ny,
nie za wi sły, sza nu jąc po sta no wie nia pra wa, ludz ką god -
ność, a przede wszyst kim ma jąc świa do mość od po wie -
dzial no ści i do nio sło ści de cy zji, ja kie za pa da ją w Try -
bu na le.

Pra gnie my po dzię ko wać za de ter mi na cję, któ rej nie bra -
kło Pa nu by wska zać na uchy bie nia, któ rych do pu ścił się
Try bu nał. 
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Po dob nie jak Pan, wie rzy li śmy, iż kon sty tu cyj nie za -
gwa ran to wa na nie za leż ność or ga ni za cji po za rzą do wych
to war tość sza no wa na i re spek to wa na przez wła dze pań -
stwo we. Nie ste ty, więk szość sę dziów uzna ła, że znisz cze -
nie ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców i tym sa mym
do ko na na jed nym wy ro kiem re wo lu cja w ca łym sys te mie
funk cjo no wa nia ogro dów to dzia ła nie na rzecz dział kow -
ców.

Po zo sta je to w cał ko wi tej sprzecz no ści z gło sem sa mych
dział kow ców. Try bu nał za nic miał po nad 620 ty się cy
pod pi sów ze bra nych w obro nie usta wy, nie do strzegł al bo
nie chciał za uwa żyć pro te stu ją cych ogro dów, słów po par -
cia pły ną cych od sa mo rzą dow ców. Za miast rze tel nej 
i kon struk tyw nej dys ku sji nad usta wą za fun do wa no oby -
wa te lom spek takl in spi ro wa ny przez okre ślo ne krę gi po -
li tycz ne i me dial ne. Uczy nio no wszyst ko, by do wieść 
z upo rem lan so wa nej teo rii o mo no po lu Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców i ko niecz no ści uwol nie nia dział kow ców
od uci ska ją cych ich struk tur.

Sza now ny Pa nie Sę dzio,
Choć po wy ro ku los usta wy re gu lu ją cej dzia ła nie ogro -

dów i po nad mi lio na ro dzin użyt ku ją cych dział ki le ży 
w rę kach Sej mu i pa nu ją ce go w nim ukła du sił, to je ste -
śmy głę bo ko wdzięcz ni, gdyż zgło szo ne przez Pa na uwa -
gi da ły po czą tek me ry to rycz nej dys ku sji nad kształ tem
przy szłych ure gu lo wań w tym za kre sie. 

Wie rzy my, że za ini cju je to sze ro kie kon sul ta cje, któ rych
efek tem bę dzie oby wa tel ski pro jekt usta wy, sta no wią cy
od po wiedź dla prze ciw ni ków ogro dów i dzia łek -krę gów,
któ re z chę ci zy sku nie za wa ha ją się przed wy rzą dze niem
spo łecz nych krzywd i znisz cze niem do rob ku kil ku po ko -
leń Po la ków.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

Łódź, 18 sierp nia 2012 r.

OZ Ma ło pol ski

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie

z dnia 4 sierp nia 2012 r.
dla Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa na Mar ka Ko tli now skie go

Sza now ny Pa nie Sę dzio,
W imie niu ma ło pol skiej spo łecz no ści dział kow ców pra -

gnie my po dzię ko wać Pa nu za od wa gę, de ter mi na cję i
kon se kwen cję z ja ką sta nął Pan w obro nie war to ści kon -
sty tu cyj nych. Pa na zda nie od ręb ne od wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych wy gło szo ne w dniu 11 lip ca 2012 r.
pod kre śli ło god ność czło wie ka, ja ko źró dło je go wol no ści
i praw, któ re Try bu nał po mi nął w swo im roz strzy gnię ciu.
God ne uzna nia jest Pa na zro zu mie nie isto ty ca łej spra wy
i świa do mość skut ków ja kie orze cze nia Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go wy wo łu ją.

Sę dzio wie de cy du ją cy o znie sie niu do tych cza so wych
praw re gu lu ją cych funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych
w Pol sce nie roz wa ży li kon se kwen cji dla mi lio nów oby -
wa te li. Na stęp stwem orze cze nia jest bo wiem li kwi da cja
ca łe go sys te mu or ga ni za cyj ne go pol skie go ru chu dział ko -
we go ma ją ce go opar cie w rzecz ni ku swych praw – PZD.
To wła śnie po ten cjał spo łecz ny ge ne ro wa ny przez sil ną,
ma so wą or ga ni za cję był w sta nie po wstrzy mać wszel kie
pró by ogra ni cze nia wol no ści dział kow ców oraz pró by
ode bra nia przy słu gu ją cych im praw.

Dzi siaj pra gnie my po dzię ko wać Pa nu za to, że sta nął
Pan po stro nie spo łe czeń stwa dział ko we go.

Dzię ku je my

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Pre zes
/-/ Ha li na Kmie ciak

Kra ków, 4 sierp nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Sę dzio,
W imie niu ma ło pol skiej spo łecz no ści dział kow ców pra -

gnie my po dzię ko wać Pa nu za sło wa, ja kie wy gło sił Pan 
w zda niu od ręb nym od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.

Słu cha jąc Pań skie go sta no wi ska każ dy dział ko wiec
zwró cił uwa gę na de ter mi na cję, z ja ką wska zy wał Pan na
sprzecz ność orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do
dzia łań zmie rza ją cych ku li kwi da cji spo łecz nej or ga ni za -
cji, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. My dział kow -
cy wie rzy li śmy, że dzię ki gwa ran cji nie za leż no ści
or ga ni za cji po za rzą do wych od Pań stwa, mo że my ze spo -
ko jem po dej mo wać wszel kie, do pusz czal ne pra wem pol -
skim, dzia ła nia ma ją ce na ce lu do bro dział kow ców.

Wie rzy li śmy, że art. 58 Kon sty tu cji ochro ni na szą nie za -
leż ność. Nie są dzi li śmy, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny mo -
że zła mać Kon sty tu cję. W wy jąt ko wych sy tu acjach zrze-
sze nie mo że zo stać roz wią za ne, ale uczy nić to mo że je -
dy nie Sąd – nie Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Kon sty tu cja wy -
po sa ża każ dą or ga ni za cję po za rzą do wą w nie za leż ność od
władz pu blicz nych, po zwa la jąc swo im oby wa te lom na sa -
mo or ga ni zo wa nie, co w kon se kwen cji po wo du je wzmac -
nia nie po zy cji wo bec Pań stwa.

Dzi siaj pra gnie my po dzię ko wać Pa nu za to, że sta nął
Pan po stro nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Ma my na -
dzie ję, że Pań ski głos, głos nie za wi słe go i nie za leż ne go
Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zo sta nie wy słu cha -
ny, że ten głos za po cząt ku je rze czo wą i me ry to rycz ną dys -
ku sję na te mat wy ro ku Try bu na łu.

Dzię ku je my

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie

z dnia 4 sierp nia 2012 r.
dla Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Prof. An drze ja Wró bla

Pre zes
/-/ Ha li na Kmie ciak

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Kra ków, 4 sierp nia 2012 r.

OZ Ma zo wiec ki

LIST OTWARTY
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pro fe so ra An drze ja Wró bla i Pro fe so ra Mar ka Ko tli now skie go

Sza now ni Pa no wie Sę dzio wie,
W imie niu uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go we go Za -

rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
pra gnie my wy ra zić swo je po dzię ko wa nie za kon se kwen -
cję z ja ką Pa no wie pre zen to wa li swo je ra cje w obro nie
obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z 8 lip ca 2005 roku. Wy stą pie nia Pa nów 11 lip ca
2012 r. tj. w dniu ogło sze nia wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go po ka za ły nam wszyst kim de ter mi na cję z ja ką Pa -
no wie po tra fi li przed sta wić swo je ra cje i nie za leż ność,
któ ra po win na ce cho wać przed sta wi cie li wy mia ru spra -
wie dli wo ści. To wszyst ko spra wi ło, że od zy ska li śmy wia -
rę w wy miar spra wie dli wo ści i jej obiek ty wizm. Tym
ra zem zo ba czy li śmy, że „Te mi da” ma za sło nię te oczy 
i kie ru je się rze czy wi stym sta nem, a nie za po trze bo wa -
niem po li tycz nym.

My, uczest ni cy Kon fe ren cji z ogrom ną uwa gą śle dzi li -

śmy prze bieg po sie dze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, na
któ rym od czy ta no wy rok. W szcze gól no ści Pa nów sta no -
wi ska przy ku ły na szą uwa gę, gdyż by ły naj bar dziej wia -
ry god ne i tra fi ły do nas po zo sta wia jąc za so bą za do -
wo le nie. Cie szy my się, że nie tyl ko my wi dzi my jak bar -
dzo po trzeb ny jest ruch ogrod nic twa dział ko we go, że nie
moż na „de le ga li zo wać” i dys kre dy to wać or ga ni za cji tyl -
ko dla te go, że funk cjo nu je od lat.

My ma zo wiec cy dział kow cy, a tak że miesz kań cy Ma -
zow sza dzię ku je my za to, że wsta wi li się Pa no wie za ca -
łym spo łe czeń stwem oby wa tel skim. W tej ca łej wal ce
za po mnia no, że to my je ste śmy naj waż niej si. Nie chęt nie
Nas słu cha no pod czas ca łej dys ku sji na te mat ist nie nia
zrze sze nia pol skich dział kow ców. Wie lo krot nie Nas lek -
ce wa żo no i po ni ża no.

Ma my na dzie ję, że gło sy Pa nów, nie za leż nych i nie za -
wi słych Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zo sta ną wy -
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słu cha ne i bę dą wstę pem do po waż nej dys ku sji na te mat
orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Li czy my na to,

że dzię ki tej dys ku sji wszy scy zda dzą so bie spra wę, że ogło -
szo ny wy rok wy mie rzo ny jest w isto cie w każ de go z nas.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

OZ w Opo lu

Pan Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
w War sza wie
An drzej Wró bel

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu

od by tej w dniu 14.08.2012 r. 
w spra wie zda nia od ręb ne go od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w War sza wie 

z dnia 11 lip ca 2012 r, uchy la ją ce go ja ko nie zgod ny z Kon sty tu cją RP 24 za pi sy usta wy 
z dnia 08 lip ca z 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now ny Pa nie Sę dzio Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
Kon fe ren cja na sza uzna ła za ko niecz ne wbrew ist nie ją -

cym pro ce du rom są do wym i zwy cza jo wym, ser decz nie
po dzię ko wać za zgło sze nie zda nia od ręb ne go do za pa dłe -
go przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym wy ro ku.

Zda nie od ręb ne Pa na Sę dzie go jest dla nas bez cen ne.
Sta no wi ono kon struk tyw ną po le mi kę z tre ścią i uza sad -
nie niem za pa dłe go wy ro ku przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym. Po le mi ka ta nie do ty czy za gad nień ko sme-
tycz nych, ale pod wa ża pryn cy pia za pa dłe go wy ro ku. Ta -
ka po le mi ka bę dzie dla dział kow ców dro go wska zem,
wska za niem dro gi po stę po wa nia w pra cach le gi sla cyj nych
nad no wą usta wą o ogro dach dział ko wych.

Szcze gól nie cen ne jest dla nas za ję te sta no wi sko 
w przed mio cie sta tu su praw ne go PZD na tle art. 25 ust. 1
do tych cza so wej usta wy o ROD, gdzie wy ra ża Pan Sę dzia
prze ko na nie, iż PZD jest trwa łym zrze sze niem osób 
– użyt kow ni ków dzia łek zor ga ni zo wa nym na za sa dzie do -
bro wol no ści, a więc nie jest przy mu so we i ko rzy sta z wol -
no ści gwa ran to wa nej art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji RP. Mo-
że my jesz cze do dać, że nikt nie za rzu cił, iż PZD jest zrze -
sze niem np. fa szy stow skim, na cjo na li stycz nym czy prze -
stęp czym. W kon ty nu acji tej my śli wska zu je Pan sę dzia
na treść art. 7 ust. l i 3 Pra wa o Sto wa rzy sze niach, któ ry
wbrew sta no wi sku więk szo ści TK, ozna cza pod da nie PZD
nad zo ro wi or ga nu wła ści we go w spra wach nad zo ru nad
sto wa rzy sze nia mi.

Sko ro jed nak nad zór ta ki nie był spra wo wa ny to nie
moż na z te go ty tu łu czy nić za rzu tów pod ad re sem PZD.
Za cel ną, uzna je my uwa gę, że PZD zgod nie z art. 3 usta -
wy o ROD jest le gi ty mi zo wa ny i re ali zu je obiek tyw nie
uza sad nio ne ce le spo łecz ne. Kon fe ren cja na sza w peł ni
po dzie la tak że pod nie sio ny w zda niu od ręb nym, a bar dzo
dla nas waż ny za rzut, że PZD ja ko oso ba praw na bę dą ca
pod mio tem praw ma jąt ko wych w tym wła sno ści użyt ko -
wa nia wie czy ste go i in nych ogra ni czo nych praw rze czo -
wych nie mo że pod le gać ochro nie na pod sta wie art. 64
Kon sty tu cji.

In nym fun da men tal nym dla nas spo strze że niem jest sta -
wia ny PZD za rzut by cia mo no po li stą. W oce nie Pa na Sę -
dzie go każ de pra wo kon sty tu cyj ne, w tym pra wo wła -
sno ści i in ne pra wa rze czo we oraz wol ność zrze sze nia się
pod le ga ją ogra ni cze niom na mo cy za pi su art. 31 ust. 3
Kon sty tu cji. Tym cza sem Try bu nał nie prze pro wa dził te stu
pro por cjo nal no ści nie zbęd ne go do wy ka za nia uprzy wi le -
jo wa nia usta wo we go PZD w sto sun ku do in nych zrze szeń
czy niąc PZD nie upraw nio ny za rzut by cia mo no po li stą.

W koń co wej czę ści zda nia od ręb ne go słusz nie stwier -
dza Pan, iż za pa dły wy rok sta no wi w isto cie li kwi da cję
PZD.

Wszyst kie bez cen ne dla nas za rzu ty i twier dze nia do
wy ro ku TK wy ko rzy sta my w pra cach nad no wą usta wą o
ogro dach dział ko wych – za co jesz cze raz z wdzięcz no ścią
dzię ku je my.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Wła dy sław Maj

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Opo le, 14 sier pień 2012 r.



121

Sza now ny Pa nie Sę dzio Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Kon fe ren cja na sza uzna ła za ko niecz ne wbrew ist nie ją -

cym pro ce du rom są do wym i zwy cza jo wym, ser decz nie
po dzię ko wać za zgło sze nie zda nia od ręb ne go do za pa dłe -
go przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym wy ro ku.

Zda nie od ręb ne Pa na Sę dzie go w na szej oce nie nie sta -
no wi li tyl ko pro ste go nie po par te go głę bią roz my ślań od -
nie sie nia się do me ri tum zgło szo ne go wnio sku o nie-
kon sty tu cyj no ści usta wy o ROD.

Je że li nie po peł nia my błę du w od bio rze my śli, dy le ma -
tów i wąt pli wo ści Pa na Sę dzie go za war tych w zda niu od -
ręb nym do wy ro ku to za mie rza my wska zać na bez cen ne
dla nas my śli w ta kich te ma tach jak:

– ra tio le gis pro ce do wa nej usta wy, a szcze gól nie stwier -
dze nia, że: nie wszyst ko jest na sprze daż; usta wa chro ni
pra wa osób upra wia ją cych ogro dy i za pew nia na ich rzecz
re ali za cję ce lów spo łecz nych,

– do bro czło wie ka, co po win no być pod sta wą wszyst -
kich orze czeń Try bu na łu, czy li cel pra wa,

– ko niecz ność po go dze nia ze so bą sprzecz nych czę sto
in te re sów róż nych pod mio tów,

– wska za nie, iż wy rok try bu na łu win na po prze dzić
wcze śniej sza sy gna li za cja w któ rej wska za no by ko niecz -
ne do roz wią za nia pro ble my kon sty tu cyj ne wy ma ga ją ce

pil ne go dzia ła nia usta wo daw cy – uzna nie, iż usta wo daw -
ca nie zdą ży w ter mi nie 18 mie się cy z uchwa le niem prze -
pi sów no wej usta wy, co w na szej oce nie wy wo ła cha os,
ko rup cję, spe ku la cję i han del dział ka mi oraz in ne pa to lo -
gie na gi gan tycz ną ska lę, zwłasz cza że struk tu ry wła dzy
nie są przy go to wa ne na przy ję cie ma jąt ku i wstą pie nie 
w do tych cza so we pra wa PZD,

– przy ję cie, iż przy orze ka niu w ni niej szej spra wie win -
na mieś za sto so wa nie za sa da pri mum non no ce re – po
pierw sze nie szko dzić.

Sza now ny Pa nie Sę dzio,
Pa na mo ty wy wy ra żo ne w zda niu od ręb nym są nie tyl -

ko pro stym od nie sie niem się do tre ści wy ro ku TK, lecz
sta no wią dro go wskaz, wy ty cza ją dro gę, któ rą na le ży przy -
jąć i nią kro czyć dla roz wią za nia pro ble mu sta no wią ce go
do bro wspól ne.

Ta kie go zro zu mie nia nie do zna li śmy ze stro ny straż ni -
ka wła dzy są dow ni czej tj. I -go Pre ze sa, SN któ ry jak by 
w re wan żu za kry ty kę człon ków PZD w związ ku z za skar -
że niem czę ści usta wy o ROD – za skar żył ca łą usta wę. Ża -
den sę dzia przy orze ka niu nie mo że kie ro wać się
am bi cja mi, uprze dze nia mi a w szcze gól no ści kry ty ką je -
go oso by.

Pan Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
w War sza wie
Ma rek Ko tli now ski

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu 

od by tej w dniu 14.08.2012 r.
w spra wie zda nia od ręb ne go od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, w War sza wie 

z dnia 11 lip ca 2012 r. uchy la ją ce go, ja ko nie zgod ne z Kon sty tu cją RP 24 za pi sy usta wy
z dnia 8 lip ca 2005 r., o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Wła dy sław Maj

LIST OTWARTY
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

z dnia 10 sierp nia 2012 ro ku
do Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ANDRZEJA WRÓBLA I MARKA KOTLINOWSKIEGO

OZ w Pi le

Opo le, 14 sier pień 2012 r.

Sza now ni Pa no wie Sę dzio wie!
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Pi le tą dro gą dzię ku ją Pa nom Sę dziom
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za wy ka za ną od wa gę i de ter -
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mi na cję, z ja ką sta nę li ście w obro nie war to ści kon sty tu -
cyj nych wy gła sza jąc zda nia od ręb ne do wy ro ku TK z dnia
11 lip ca 2012 ro ku w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Wa sze wy stą pie nia w nas dział kow cach przy wró ci ły
wia rę w in sty tu cję Sę dzie go Try bu na łu, a to dzię ki te mu,
iż opar li ście się wszel kim na ci skom i po ku sie ule gło ści
wo bec wła dzy, sta nę li ście po stro nie spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go i nie za po mnie li ście o mak sy mie, że do bro
czło wie ka mu si być na czel nym kry te rium roz strzy gnięć
po dej mo wa nych przez każ dą wła dzę są dow ni czą.

Sta no wi sko sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po -

win no być uko ro no wa niem ka rie ry sę dzie go, a nie po li ty -
ka. Wy o tym nie za po mnie li ście i z oby wa tel ską od wa gą
wska za li ście na po peł nia ne błę dy przez skład orze ka ją cy
w trak cie pro ce do wa nia nad wnio skiem I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Tą od wa gą, de ter mi na cją i oby wa tel ską po sta wą za słu -
ży li ście so bie na wdzięcz ność, naj wyż sze sło wa uzna nia 
i po dzię ko wa nie od 16,5 ty sięcz nej rze szy dział kow ców
Okrę gu Pil skie go. Za to, co zro bi li ście dla war to ści, przed
któ ry mi Try bu nał Kon sty tu cyj ny mu si się po kło nić ser -
decz nie dzię ku je my.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ma rian Osta szew ski

Uczest ni cy Kon fe ren cji
/-/ 92 pod pi sy

Ni niej szy list prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Pil skiej.
9. Eu ro po sło wie Wiel ko pol ski.
10. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ Pod kar pac ki

Sza now ny Pan
Pro fe sor Ma rek Ko tli now ski
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Rze szo wie, wy stę pu ją cy w imie niu pod -
kar pac kich dział kow ców, skła da ją ser decz ne po dzię ko wa -
nie dla Pa na Pro fe so ra za zda nie od ręb ne do wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ogło szo ne go w dniu 11 lip ca
2012 r.

Do ce nia my fakt, iż zwró cił Pan uwa gę na to, co po win -
no być pod sta wą wszyst kich orze czeń Try bu na łu, czy li na
cel sta no wio ne go pra wa, ja kim jest do bro czło wie ka. 
Z za do wo le niem przy ję li śmy zro zu mie nie dla dzia łal no ści

Pol skie go Związ ku Dział kow ców, sto ją ce go na stra ży idei
ogrod nic twa dział ko we go. Je ste śmy zbu do wa ni Pa na
stwier dze nia mi, iż nie wszyst ko jest na sprze daż oraz tym,
że dla bar dzo wie lu osób dział ka jest waż nym ele men tem,
nie zbęd nym wręcz do dal szej eg zy sten cji. Po dzi wia my
Pa na za to, że ja ko je den z nie licz nych sta nął Pan w obro -
nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go. 

Dzię ku je my za to, że ujął się Pan za dział kow ca mi 
– oby wa te la mi na sze go kra ju, któ rym w ma je sta cie pra wa
wy rzą dzo no nie wy ba czal ną krzyw dę.

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.
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Przed sta wi cie le pod kar pac kich dział kow ców uczest ni -
czą cy w Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Rze szo wie skła da ją na Pa na rę ce po dzię -
ko wa nia za sło wa, ja kie za warł Pan w zda niu od ręb nym
do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca
2012 r.

Po dzi wia my Pa na de ter mi na cję, z ja ką wy punk to wał
Pan wszyst kie błęd ne prze słan ki, któ re le gły u pod staw
roz strzy gnię cia Try bu na łu w za kre sie pod wa że nia dal sze -
go by tu praw ne go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Dzię ku je my za stwier dze nie, iż nie by ło żad nych kon sty -

tu cyj nych pod staw do wy da nia orze cze nia zmie rza ją ce go
wprost do li kwi da cji or ga ni za cji spo łecz nej zrze sza ją cej
kil ka set ty się cy człon ków. Tyl ko Pan Pro fe sor nie za wa -
hał się po wie dzieć, że w wy jąt ko wych sy tu acjach je dy nie
sąd mo że roz wią zać na szą or ga ni za cję, a nie Try bu nał
Kon sty tu cyj ny.

Skła da my wy ra zy uzna nia za to, iż sta nął Pan po stro nie
dział kow ców i na szej or ga ni za cji. Ma my rów nież na dzie -
ję – ni kłą co praw da – że Pa na głos roz pocz nie sze ro ką
dys ku sję nad ce lo wo ścią i słusz no ścią wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. 

Sza now ny Pan
Pro fe sor An drzej Wró bel
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.

OZ Pod la ski

Pan Pro fe sor An drzej Wró bel 
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!
Uczest ni cy ob ra du ją cej w dniu dzi siej szym Kon fe ren -

cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzię ku -
ją za za ję cie od ręb ne go sta no wi ska w spra wie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Do ostat niej chwi li
więk szość z nas uwa ża ła, że sę dzio wie Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go po dej mu jąc de cy zje w klu czo wej dla nas,
dział kow ców spra wie, brać bę dą pod uwa gę nie tyl ko ar -
gu men ty prze ciw ni ków usta wy. Nie ste ty. Więk szość sę -
dziów Try bu na łu wbrew oczy wi stym fak tom oraz 
– na szym zda niem – nie bio rąc pod uwa gę du cha Kon sty -
tu cji, pod ję ła de cy zję, któ ra mo że za owo co wać li kwi da cją

ogro dów dział ko wych w Pol sce. 
W tej sy tu acji wy gło sze nie przez Pa na i sę dzie go Mar -

ka Ko tli now skie go od ręb nych zdań za słu gu je na szcze -
gól ne uzna nie nie tyl ko u nas, dział kow ców, ale u
wszyst kich, któ rzy ce nią uczci wość i od wa gę. Pa na po -
sta wa po zwa la nam za cho wać na dzie ję, że wśród po li ty -
ków i praw ni ków, któ rzy opie ra jąc się na wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, de cy do wać bę dą o przy szło -
ści ogro dów dział ko wych znaj dą się lu dzie ta cy jak Pan.  

Jesz cze raz dzię ku je my. Za pa mię ta my Pa na ja ko sę dzie -
go, któ ry fe ru jąc wy ro ki, kie ru je się nie tyl ko li te rą pra wa
ale i do brem czło wie ka. 

W imie niu dział kow ców Pod la sia 
Uczest ni cyKon fe ren cji Okrę go wej PZD

Bia ły stok, 25 sierp nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Sę dzio,
W dniu dzi siej szym przed sta wi cie le 103 Ro dzin nych

Ogro dów Dział ko wych z te re nu wo je wódz twa pod la skie -
go, zgro ma dze ni na Kon fe ren cji Okrę go wej, oce ni li ak tu -
al ną sy tu ację ogro dów i szu ka li spo so bów na ich
za cho wa nie. W dys ku sji wie lo krot nie od wo ły wa no się do
sta no wi ska, ja kie za jął Pan w sto sun ku do wy ro ku Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Opi nie ja kie Pan w nim za warł,
oraz opi nie sę dzie go An drze ja Wró bla przy ta cza ne by ły
ja ko do wód, że moż li wa i zgod na z du chem Kon sty tu cji,
jest in na oce na wie lu za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, któ re Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał
za nie zgod ne z Kon sty tu cją.

Dla więk szo ści na sze go śro do wi ska jest oczy wi stym,
że lu stra cja usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
do ko na na zo sta ła na za mó wie nie wą skie go gro na po li ty -
ków in spi ro wa nych przez lu dzi za in te re so wa nych prze ję -
ciem te re nów użyt ko wa nych przez dział kow ców. Je że li
ta ka jest praw da, to tym bar dziej Pa na po sta wa za słu gu je
na na sze uzna nie.

Pa na sta no wi sko da je nam na dzie ję, że na sze sta ra nia o
stwo rze nie no we go pra wa sku tecz nie bro nią ce go dział -
kow ców za koń czą się po myśl nie. I za tą wła śnie na dzie ję
w imie niu dział kow ców Pod la sia pra gnie my Pa nu ser -
decz nie po dzię ko wać. Za na dzie ję i za przy kład, że trze -
ba mieć od wa gę otwar cie gło sić wła sne opi nie.

W imie niu dział kow ców Pod la sia 
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD

Pan Ma rek Ko tli now ski
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Bia ły stok, 25 sierp nia 2012 r.

OZ Po znań

PODZIĘKOWANIA
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę gu Po znań skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
dla sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za zgło sze nie zda nia od ręb ne go do wy ro ku z dnia 11 lip ca 2012 r.

w spra wie usta wy o rod

Pan An drzej Wró bel
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

W imie niu ze bra nych na Kon fe ren cji Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w Po zna niu pra gnie my zło żyć go rą ce
po dzię ko wa nia, oraz wy ra zy sza cun ku i uzna nia za nie -
zwy kle waż ne dla nas zda nie od ręb ne zgło szo ne do wer -
dyk tu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, ogło szo ne go w dniu
11 lip ca 2012 r. Wy ra ża my po dziw i po dzię ko wa nie za
zwró ce nie przez Pa na uwa gi na god ność czło wie ka i ko -
niecz ność two rze nia pra wa w służ bie lu dzi.

Jed nak wąt pli wo ści po zo sta ją i nie moż na ich prze mil -
czeć. Oby wa te le nie mo gą mieć wąt pli wo ści co do oko -

licz no ści wy da nia wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
któ ry skut ku je po zba wie niem ich fun da men tal nych praw.
Try bu nał Kon sty tu cyj ny po wi nien być uko ro no wa niem
pra cy dla wy bit nych sę dziów – wol nych od po wią zań 
z po li ty ką. Wer dykt Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go stwo rzył
ogrom ne nie bez pie czeń stwo i za gro że nie dla ist nie nia 
i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Ma my na -
dzie ję, że Pa na nie za leż ny głos bę dzie za cząt kiem dys ku -
sji na te mat wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i spo so bu
sta no wie nia pra wa w RP.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/
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W imie niu ze bra nych na Kon fe ren cji Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w Po zna niu pra gnie my zło żyć go rą ce
po dzię ko wa nia, oraz wy ra zy sza cun ku i uzna nia za nie -
zwy kle waż ne dla nas zda nie od ręb ne zgło szo ne do wer -
dyk tu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, ogło szo ne go w dniu
11 lip ca 2012 r. Wy ra ża my po dziw i po dzię ko wa nie za
zwró ce nie przez Pa na uwa gi na god ność czło wie ka i ko -
niecz ność two rze nia pra wa w służ bie lu dzi.

Jed nak wąt pli wo ści po zo sta ją i nie moż na ich prze mil -

czeć. Oby wa te le nie mo gą mieć wąt pli wo ści co do oko licz -
no ści wy da nia wy ro ku TK, któ ry skut ku je po zba wie niem
ich fun da men tal nych praw. Try bu nał Kon sty tu cyj ny po wi -
nien być uko ro no wa niem pra cy dla wy bit nych sę dziów 
– wol nych od po wią zań z po li ty ką. Wer dykt Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go stwo rzył ogrom ne nie bez pie czeń stwo 
i za gro że nie dla ist nie nia i roz wo ju ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce. Ma my na dzie ję, że Pa na nie za leż ny głos
bę dzie za cząt kiem dys ku sji na te mat wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i spo so bu sta no wie nia pra wa w RP.

Se kre tarz Kon fe ren cji Okręgowej
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okręgowej
/-/

PODZIĘKOWANIA
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę gu Po znań skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
dla sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za zgło sze nie zda nia od ręb ne go do wy ro ku z dnia 11 lip ca 2012 r.

w spra wie usta wy o rod

Pan Ma rek Ko tli now ski
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

OZ Su dec ki
Sza now ny Pan
Ma rek Ko tli now ski
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Sza now ny Pa nie Sę dzio,
Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców w Szczaw nie Zdro ju w imie niu 58 ty się cy su dec kich
dział kow ców prze ka zu je Pa nu po dzię ko wa nie za za ję te
sta no wi sko w od nie sie niu do wy ro ku TK w spra wie sygn.
akt K 8/10 z dnia 11 lip ca 2012 r. 

W wy gło szo nym uza sad nie niu zda nia od ręb ne go wy ka -
zał Pan, że w peł nie niu tak waż nej funk cji sę dzie go Try -
bu na łu zwa ża Pan, że ta kie war to ści jak: do bro wspól ne,
spo łecz na go spo dar ka ryn ko wa, zrów no wa żo ny roz wój i
przede wszyst kim god ność czło wie ka, po win ny być po -
trak to wa ne prio ry te to wo i uwzględ nio ne przez TK. 

Stwier dził Pan, że przy roz pa try wa niu spra wy na le ża ło
zwró cić uwa gę na cel pra wa, któ rym jest do bro czło wie -
ka ja ko na czel ne kry te rium roz strzy gnięć Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go. Tym bo wiem war to ściom Try bu nał mógł
dać pierw szeń stwo przed kon sty tu cyj ną za sa dą rów no ści,
ochro ny wła sno ści i wol no ści zrze sza nia się.

Zwró cił Pan szcze gól ną uwa gę na skut ki, ja kie mo gą
na stą pić w wy ni ku orze cze nia są du kon sty tu cyj ne go, któ -

re mo gą do tknąć każ de go oby wa te la. 
Z po sza no wa niem i sza cun kiem przyj mu je my wy gło -

szo ne przez Pa na Sę dzie go zda nie od ręb ne, bo wiem dla
spo łecz no ści dział kow ców jest ono nie tyl ko na uką i wie -
dzą, ale przede wszyst kim wspar ciem praw nym przed sta -
wi cie la naj wyż sze go au to ry te tu w pol skim są dow nic twie.

Jest ono tak że wspar ciem mo ral nym, po nie waż ak cen -
to wa na przez Pa na Sę dzie go idea, ja ką ma speł niać pra wo
a mia no wi cie do strze że nie du cha pra wa, tj. pod mio tu pra -
wa przed li te rą pra wa, utwier dza dział kow ców w prze ko -
na niu, że ich wal ka o obro nę praw na by tych by ła i jest
słusz na.

Zda nie od ręb ne Pa na Sę dzie go jest od bie ra ne przez
dział kow ców, ja ko na dzie ja, że usta wo daw ca uchwa la jąc
no we prze pi sy o ogro dach dział ko wych uwzględ ni ro lę,
ja ką ma speł niać pra wo dla czło wie ka.

Prze ka zu jąc po dzię ko wa nie, uczest ni cy Kon fe ren cji w
imie niu dział kow ców su dec kich ży czą Pa nu Sę dzie mu
suk ce sów i sa tys fak cji w wy ko ny wa niu za szczyt nej funk -
cji Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Zbi gniew Ro dak

Szczaw no Zdrój, 21 sierp nia 2012 r.
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Sza now ny Pa nie Sę dzio,
W imie niu 58 ty się cy su dec kich dział kow ców Kon fe -

ren cja Okrę gu Su dec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców prze ka zu je Pa nu ser decz nie po dzię ko wa nie za za ję te
sta no wi sko w od nie sie niu do wy ro ku TK w spra wie sygn.
akt K 8/10 z dnia 11 lip ca 2012 r. 

De ter mi na cja i od wa ga, ja ką wy ka zał Pan Sę dzia 
w obro nie zrze sza nia się oby wa te li, prze ko na ła dział kow -
ców, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz wią zu jąc ich le gal ną
or ga ni za cję – Pol ski Zwią zek Dział kow ców, nie bę dzie
mo ral nie usa tys fak cjo no wa ny.

Dział kow cy wpraw dzie spo dzie wa li się, że Try bu nał
Kon sty tu cyj ny pod wa ży nie któ re prze pi sy usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, jed nak nie przy pusz cza -
li, że ma jąc gwa ran cję za pi sa ną w art. 58 ust. 2 Kon sty tu cji
ich nie za leż ność od władz pu blicz nych mo że być za kwe -
stio no wa na. Jed nak 12 sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go uzna ło ina czej. Dla cze go? Mo że dział kow cy do wie-
dzą się o tym po za po zna niu się z pi sem nym uza sad nie -
niem wy ro ku z dnia 11 lip ca 2012 r.

Sza now ny Pa nie Sę dzio,
Dział kow cy su dec cy z wiel kim uzna niem i sza cun kiem

od no szą się do pań skiej po sta wy w obro nie spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. 

W za sad ni czych 6 mo ty wach Pa na zda nia od ręb ne go 
w spo sób dla nas zwię zły i zro zu mia ły udo wod nił Pan, że
or ga ni za cja na sza nie po win na być roz wią za na przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny.

Dzię ku je my Pa nu w imie niu dział kow ców i miesz kań -
ców miast za po trak to wa nie nas w spo sób god ny, w spo -
sób za pi sa ny w po wo ła nym wy żej art. 58 ust. 2 Kon sty-
tu cji. Dzię ki te mu po zo sta je my w prze ko na niu, że na sza
wal ka o prze trwa nie ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców by ła słusz na.

Szko da tyl ko, że w tej wal ce by li śmy sa mi, a prze ciw -
ko nam wła dza pu blicz na.

Prze ka zu jąc po dzię ko wa nie, uczest ni cy Kon fe ren cji 
w imie niu dział kow ców su dec kich ży czą Pa nu Sę dzie mu
suk ce sów i sa tys fak cji w wy ko ny wa niu za szczyt nej funk -
cji Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Sza now ny Pan
An drzej Wró bel
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Zbi gniew Ro dak

Szczaw no Zdrój, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Szcze ci nie

PODZIĘKOWANIE
Okrę go wej Kon fe ren cji

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie
z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku

dla sę dzie go Są du Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa na Mar ka Ko tli now skie go

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Sta nąć w obro nie słab szych to naj więk szy suk ces dla

czło wie ka.
Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych mia ła okre -

ślo ny cel, mia ła bro nić słab szą gru pę spo łe czeń stwa pol -
skie go a przy tym re ali zo wać in ne ce le – po pra wy
zdro wot no ści, ochro ny śro do wi ska, przy wra ca nia lu dziom
wia ry w sie bie oraz in nych nie wy mier nych eko no micz nie
war to ści.

Do roz pra wy z usta wą o ROD, a wła ści wie do roz pra wy
z PZD Try bu nał pod szedł z ca łą bez względ no ścią, nie ja -
ko na pod ło żu czę ścio wo ide olo gicz nym a czę ścio wo eko -

no micz nym a prze cież mia ło się ogra ni czyć ba da nie kon -
sty tu cyj no ści wy łącz nie do pra wa – pra wa usta no wio ne -
go już w no wych wa run kach ustro jo wych, w spo sób
de mo kra tycz ny. Czy w tym okre sie pię ciu lat funk cjo no -
wa nia usta wy o ROD – au to ry te ty pra wa nie mia ły wąt pli -
wo ści?

To, co się sta ło ma głę bo kie pod ło że, o któ rym się nie
mó wi gło śno. 

Zgła sza jąc zda nie od ręb ne pod kre ślił Pan cel, ja ki Sejm
miał uchwa la jąc ta ką a nie in ną usta wę, do cze go miał 
pra wo.

Zda nie od ręb ne w tej kon kret nej sy tu acji wy ma ga ło
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wiel kiej od wa gi, ale rów nież głę bo kie go prze ko na nia, aby
przed sta wić pro blem ja sno, rze tel nie i uczci wie.

Za to wszyst ko prze ka zu je my wy ra zy uzna nia i go rą ce
po dzię ko wa nie.

PODZIĘKOWANIE
Okrę go wej Kon fe ren cji

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie w Szcze ci nie 
z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku

dla sę dzie go Są du Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa na An drze ja Wró bla

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Sza now ny Pa nie Sę dzio!
Zgło sze nie od ręb ne go zda nia w sto sun ku do wy ro ku TK

z dnia 11 lip ca 2012 ro ku w spra wie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, zo sta ło ode bra ne przez dział kow -
ców w spo sób jed no znacz ny, a mia no wi cie, że pra wo po -
win no słu żyć lu dziom. Pod no sząc w swo im wy stą pie niu
sześć istot nych kwe stii do ty czą cych sta tu su PZD ja ko sto -
wa rzy sze nia, spra wo wa nej na nim kon tro li, roz licz nych
ce lów spo łecz nych, praw ma jąt ko wych, uprzy wi le jo wa -
nia PZD oraz dal sze go by tu or ga ni za cji, wy ka zał Pan da -
le ko idą cy obiek ty wizm i po sza no wa nie pra wa.

Od wa ga, z ja ką prze ka zy wał Pan swo je od czu cia bu dzą
po dziw. Trze ba nie la da od wa gi, aby pu blicz nie przed sta -
wić pro blem, z któ rym nie zga dza ła się zde cy do wa na
więk szość skła du sę dziow skie go. W tym przy pad ku, ta

więk szość za de cy do wa ła, ale czy ma ra cję?
Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go stał się za ra niem po -

wol ne go roz kła du ogro dów dział ko wych w przy szło ści.
Wy rok ten pod wa żył za sa dę za ufa nia do pra wa. Nie zo -

sta ły udo wod nio ne w peł ni ra cje za kwe stio no wa ne. Nie
szły tak da le ko rów nież opi nie Sej mu i Pro ku ra to ra Ge -
ne ral ne go, jak da le ko po szedł Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

Dla nas, ja ko lu dzi nie pro fe sjo na li stów od czu cie jest
jed no znacz ne. Tak za de cy do wa no, bo wiem tak mu sia ło
być, aby roz pra wić się z naj więk szą or ga ni za cją po za rzą -
do wą w imię wcze śniej za ło żo nych tez.

Dzię ku je my za po sta wę, trzeź wy osąd, a przede wszyst -
kim za cy wil ną od wa gę. Przy wró cił Pan nam wia rę w nie -
za wi słość sę dzie go. Ta cy po win ni być lu dzie roz strzy ga -
ją cy o spra wie dli wo ści. 

OZ Ślą ski
Pan Ma rek Ko tli now ski
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej – Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Ka to wi cach
od by tej w dniu 23.08.2012 r. 

do ty czą ce zda nia od ręb ne go od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w War sza wie z dnia 11 lip ca 2012 r.
w spra wie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now ny Pa nie Sę dzio Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej – OZ Ślą skie go Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców w Ka to wi cach chcą bar dzo
ser decz nie po dzię ko wać Pa nu Sę dzie mu za za ję cie swo je -
go od ręb ne go, ale jak że dla nas waż ne go sta no wi ska w
obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.
oka zał się dla nas dział kow ców bar dzo nie ko rzyst ny i na -

szym zda niem nie spra wie dli wy, jed nak Pa na od ręb ne zda -
nie w tej spra wie utwier dzi ło nas w prze ko na niu, że obec -
ny stan i or ga ni za cja ogro dów dział ko wych w Pol sce
po win na roz wi jać się w dal szym cią gu.

Pań skie ar gu men ty do ce nia ją isto tę funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych oraz funk cje, ja kie peł nią. Do ce -
nia ją rów nież ro lę Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ -
ry dzia ła w opar ciu o usta wę o ROD, a któ ra w Pa na
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prze ko na niu „chro ni cel nie za rob ko wy re ali zo wa ny mię -
dzy po ko le nio wo, z na ci skiem na mię dzy po ko le nio wo”.
Dla nas dział kow ców mię dzy po ko le nio wy cha rak ter ogro -
dów jest bar dzo waż ny i istot ny. Dzię ki te mu od wie lu lat
ogro dy dział ko we słu żą mi lio nom pol skich ro dzin.

Po dob nie jak dla Pa na, tak że dla nas istot na jest li te ra
pra wa, jed nak dla niej jak Pan Sę dzia za uwa ża istot ny jest
jej duch, czy li idea ja ką prze pi sy ma ją re ali zo wać. W na -
szym przy pad ku ogro dy dział ko we słu żą do bru ludz kie -
mu. Nie jed no krot nie są je dy ną for mą spę dza nia wol ne go
cza su, miej scem kon tak tów mię dzy ludz kich, miej scem

two rze nia się wię zi spo łecz nych, a przede wszyst kim
miej scem na re laks i wy po czy nek. Na szym zda niem ta
idea, któ rej re ali za cji pod jął się Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, a któ ra słu ży pol skie mu spo łe czeń stwu z li te rą pra -
wa nie jest sprzecz na.

Na ko niec jesz cze pra gnie my po dzię ko wać Pa nu za wy -
ra żo ne prze ko na nia i po glą dy do ty czą ce usta wy o ROD.
Dzię ki te mu czu je my się wzmoc nie ni w  dal szej wal ce 
o wspól ne do bro i ma my na dzie ję, że w świe tle Pa na ar -
gu men tów tak że in ne or ga ny pań stwa do strze gą istot ną
ro lę pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Za brze, 23 sierp nia 2012 r. 
Se kre tarz Kon fe ren cji

/-/
Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji

/-/

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Pan An drzej Wró bel
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej – Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Ka to wi cach 
od by tej w dniu 23.08.2012 r. 

do ty czą ce zda nia od ręb ne go od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w War sza wie z dnia 11 lip ca 2012 r.
w spra wie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Sza now ny Pa nie Sę dzio Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej – OZ Ślą skie go Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców w Ka to wi cach chcą bar dzo
ser decz nie po dzię ko wać Pa nu Sę dzie mu za za ję cie swo je -
go od ręb ne go, ale jak że dla nas waż ne go sta no wi ska 
w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.
oka zał się dla nas dział kow ców bar dzo nie ko rzyst ny i na -
szym zda niem nie spra wie dli wy, jed nak Pa na ar gu men ta -
cja sta no wi nie ja ko wska zów kę dal szych dzia łań, a przede
wszyst kim utwier dza w nas prze ko na nie o za sad no ści dal -
szej wal ki o usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
w tym wy pad ku bę dą to sta ra nia na dro dze le gi sla cyj nej.

Po dzie la my Pa na ar gu men ta cję do ty czą ca Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ja ko or ga ni za cji zrze sza ją cej oso -
by – użyt kow ni ków dzia łek na za sa dzie do bro wol no ści
oraz z fak tem, iż wska zu jąc treść art. 7 ust. 1 i 3 Pra wo 
o Sto wa rzy sze niach PZD pod le ga nad zo ro wi, co jed nak
przez or ga ny pań stwo we nie by ło re ali zo wa ne. Nie mniej
jed nak nie po win no to sta no wić ar gu men tu prze ciw ko or -
ga ni za cji PZD. W na szym prze ko na niu funk cjo no wa nie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w ża den spo sób nie za -
kłó ca ło upraw nień or ga nów kon tro l nych. 

Istot ny jest rów nież fakt, z któ rym my głę bo ko się iden -

ty fi ku je my, mia no wi cie do ty czą cy re ali za cji funk cji spo -
łecz nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a co za tym
idzie fakt istot ne go zna cze nia Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych funk cjo nu ją cych w in fra struk tu rze pol skich
miast. We dług na szej oce ny funk cje spo łecz ne ja kie re ali -
zu ją ogro dy, a któ rych ist nie nie zwią za ne jest z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców po win ny być trak to wa ne prio -
ry te to wo, a przede wszyst kim win ny być po dej mo wa ne
kro ki do ich re ali za cji, a nie na od wrót.

Po dob nie jak Pa na za sta na wia nas rów nież stwier dze -
nie, w któ rym wska zu je się, że pra wa ma jąt ko we PZD są
nie zgod ne z prze pi sem art. 64 Kon sty tu cji, a co za tym
idzie pod le ga ją mniej szej ochro nie kon sty tu cyj nej od tych
przy zna nych gmi nom, po mi mo fak tu, iż PZD re ali zu je le -
gi ty mo wa ne ce le pu blicz ne. Wszyst ko to bu dzi wąt pli wo -
ści, co do ogło szo ne go wy ro ku, jed nak my ja ko oby wa te le
RP i jed no cze śnie użyt kow ni cy mi lio na dzia łek w Pol sce
wy ra ża my na dzie ję na po zy tyw ne dla nas przy szłe dzia ła -
nia, zmie rza ją ce do po now nej re gu la cji ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go. 

Jed no cze śnie dzię ku je my Pa nu Sę dzie mu za swo je od -
waż ne i nie za leż ne sta no wi sko w przed mio to wej spra wie,
co nie wąt pli wie wspo mo że nas w na szych dal szych dzia -
ła niach. 

Za brze, 23 sierp nia 2012 r.
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OZ Świę to krzy ski

PODZIĘKOWANIA
dla Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go prof. An drze ja Wró bla i Mar ka Ko tli now skie go 

za zgło sze nie zdań od ręb nych do wy ro ku Try bu na łu z dn. 11.07.2012 r. 
w spra wie Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Sza now ni Pa no wie Sę dzio wie!
Za wsze cięż ko jest iść pod prąd. Bro nić swo ich ra cji,

cho ciaż wszy scy wo kół ma ją in ne zda nie i po glą dy. Cięż -
ko jest sta nąć po stro nie słab sze go, pod czas gdy ata ku ją go
wszy scy, włącz nie z przed sta wi cie la mi apa ra tu pań stwo -
we go. Pa no wie jed nak to uczy ni li. W sy tu acji gdy każ dy
wi dział w dział kow cach i Usta wie o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych in tru zów, któ rych na le ży wy eli mi no -
wać, Pa no wie zo sta li wier ni spra wie dli wo ści i słusz no ści
i sta nę li w obro nie pra wa. Dzi siaj chce my za to ser decz -
nie po dzię ko wać.

Sza now ni Sę dzio wie sta nę li w obro nie pra wa mi lio na
oby wa te li do swo bod ne go zrze sza nia się i do ochro ny
praw słusz nie na by tych. Pod czas gdy nikt nie za uwa żył,
bądź nie chciał za uwa żyć, że wy da ny wy rok w isto cie
zmie rza do roz wią za nia struk tur Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i ude rza głów nie 

w prze cięt nych pol skich oby wa te li, Pa no wie ca ły czas 
z de ter mi na cją sta li na stra ży Kon sty tu cji i jej du cha. Po -
sta no wi li wy ko nać po wie rzo ne im przez Pań stwo obo -
wiąz ki z naj więk szą pie czo ło wi to ścią, nie zwa ża jąc na
na ci ski śro do wisk po li tycz nych czy prze róż nych lob by.
Jed nym sło wem – nie za wa ha li się po zo stać nie za leż ni,
pod czas gdy po zo sta li za wie dli. 

Dzi siaj mi lion pol skich dział kow ców zo sta ło po sta wio -
nych przed wid mem li kwi da cji Związ ku i swo ich ogro -
dów. Wia do mo, że lu dziom zrze szo nym w spraw nie
funk cjo nu ją cej i re ali zu ją cej ich pra wa or ga ni za cji, ła twiej

jest bro nić swych in te re sów i chro nić swo je pra wa. Wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ma ją ce go być naj wyż szym
nie za wi słym or ga nem wła dzy są dow ni czej, ude rzył pro sto
w tę or ga ni za cję. No men omen więc na ru szył Kon sty tu cję,
któ rej miał strzec. Śro do wi ska na sta wio ne na zysk ze spie -
nię że nia te re nów zaj mo wa nych przez ogro dy i nie któ re
sa mo rzą dy ma ją ce za miar ła tać dziu ry bu dże to we kosz -
tem naj uboż szych dział kow ców w isto cie wy gra li dnia 
11 lip ca 2012 r. My, dział kow cy, mi mo ty się cy próśb, li -
stów i ape li nie zo sta li śmy wy słu cha ni. Oka za ło się, że
Kon sty tu cja nie chro ni w spo sób rów ny praw wszyst kich
oby wa te li, lecz mo że stać się na rzę dziem ma ni pu la cji.
Wia do mo, ja kie mo że nieść to za so bą skut ki na przy -
szłość. Pierw szy pre ce den so wy wy rok mo że po cią gnąć za
so bą na stęp ne. Sko ro dzi siaj, w świe tle re flek to rów, Try -
bu nał mo że w isto cie roz wią zać „nie wy god ną” dla nie któ -
rych sfer or ga ni za cję spo łecz ną zrze sza ją cą w zna ko -
mi tym i słusz nym ce lu ogrom ną gru pę spo łecz ną, to co
wy da rzy się ju tro?

Na szczę ście po zo sta li jesz cze lu dzie, któ rzy nie bo ją się
prze ciw sta wić więk szo ści i po zo sta ją wier ni ide ałom i du -
cho wi pra wa. Chce my, że by Sza now ni Sę dzio wie wie -
dzie li, że mi lion pol skich dział kow ców ni gdy o tym nie
za po mni. 

W sy tu acji, gdy każ dy się od nas od wró cił i kpił z nas,
Pa no wie mie li od wa gę bro nić te go, co słusz ne. Jesz cze
raz, z ca łe go ser ca za to dzię ku je my!

Se kre tarz Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Kry sty na Za tor ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski

Pod pi sy po zo sta łych człon ków Ko mi sji:
1. Eu ge niusz Kwa pisz

2. Jó zef Gąszcz
3. Zo fia Ję dras

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Hen ryk Ozię błow ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Mał go rza ta Re li dzyń ska
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Sza now ni Pa no wie Sę dzio wie,
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę gu To ruń sko -Wło cław -

skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców ob ra du ją cej 
w dniu 2 sierp nia w To ru niu, re pre zen tan ci 200 ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych – wy ra ża my Pa nom Sę dziom
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wdzięcz ność za wy ka za ną
od wa gę i de ter mi na cję w obro nie war to ści kon sty tu cyj -
nych, wy gła sza jąc zda nia od ręb ne do wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r. w spra wie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. 

W zda niach od ręb nych wy ka za li ście Pa no wie, że do bro
każ de go dział kow ca po win no być głów nym kry te rium ja -
kim wi nien kie ro wać się Try bu nał Kon sty tu cyj ny przy
roz strzy gnię ciu o kon sty tu cyj no ści ww. usta wy a tak że 
o nie do pusz czal no ści li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców – ogól no pol skiej, sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or -
ga ni za cji spo łecz nej po wo ła nej do re pre zen to wa nia i obro -
ny praw dział kow ców.

To Wy Pa no wie Sę dzio wie wsłu cha li ście się w gło sy mi -
lio nów dział kow ców kie ro wa nych do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go w obro nie swo ich praw. W wy stą pie niach bro niąc
war to ści kon sty tu cyj nych – wy ka za li ście błę dy po peł nio ne
przez po zo sta łych sę dziów skła du orze ka ją ce go.

Wa szą po sta wą za słu ży li ście na na szą wdzięcz ność, 
a tak że wdzięcz ność 100-ty sięcz nej rze szy dział kow ców
i ich ro dzin z Okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go PZD. 

Chwa ła Wam za to, Sza now ni Pa no wie, bo Wa sza po sta -
wa po zwo li ła nam uwie rzyć, że na sza dzia łal ność w mi -
nio nym okre sie do brze słu ży ła wie lo mi lio no wej rze szy
ro da ków.

OZ To ruń sko -Wło cław ski

Sza now ni Pa no wie
An drzej Wró bel
Ma rek Ko tli now ski
Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

STANOWISKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę gu To ruń sko Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 sierp nia 2012 r.
w spra wie po dzię ko wa nia in dy wi du al ne go dla Sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 

któ rzy zło ży li zda nia od ręb ne do wy ro ku TK w dniu 11 lip ca 2012 ro ku

OZ War miń sko -Ma zur ski

PO DZIĘ KO WA NIE
Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Olsz ty nie

od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r.
dla Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa na Mar ka Ko tliń skie go

W imie niu dział kow ców z wo je wódz twa War miń sko -
-Ma zur skie go uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Pol-
skiego Związku Działkowców w Olsz ty nie od by tej w dniu
24 sierp nia 2012 roku pra gną po dzię ko wać Pa nu Sę dzie -
mu za wy ra że nie swo je go od ręb ne go zda nia od wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 11 lip ca 2012 roku. 

Brak jed no myśl no ści wszyst kich sę dziów po ka zał, że
nie tyl ko my wi dzi my za gro że nia ja kie nie sie za so bą treść
wy ro ku. 

Dzię ku je my za zwró ce nie uwa gi, iż spra wa Polskiego
Związku Działkowców i ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych jest nie zwy kle trud na ze wzglę du na ko niecz ność

po go dze nia ze so bą sprzecz nych czę sto in te re sów róż nych
pod mio tów. Waż nym jest tak że to, że za uwa żył Pan, że
nie wszyst ko jest na sprze daż, a na sza usta wa chro ni pra -
wa osób upra wia ją cych dział ki i za pew nia na ich rzecz re -
ali za cje ce lów spo łecz nych. 

Szko da, że po zo sta li sę dzio wie nie za uwa ży li, iż usta -
wo daw ca mo że nie zdą żyć w ter mi nie 18 mie się cy 
z uchwa le niem prze pi sów no wej usta wy, co spo wo du je
cha os, wy wo ła nie po kój i przy czy nić się mo że do sze rze -
nia pa to lo gii i prze stęp czo ści na ogro dach. Brak ja kich -
kol wiek re gu la cji znisz czy do ro bek kil ku set let niej tra dy cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Li czy my na to, że Pa na opi nia zo sta nie jed nak uwzględ -

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/
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nio na przez usta wo daw cę, któ ry zro zu mie, że nie da się
po go dzić wszyst kich i za spo ko ić wszyst kie sprzecz ne po -

trze by, ale sko rzy sta z za sa dy po pierw sze nie szko dzić 
i nie po zwo li skrzyw dzić lu dzi, bo oni są tu naj waż niej si. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Da nu ta Ró żań ska

PO DZIĘ KO WA NIE
Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Olsz ty nie

od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r.
dla Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Pa na An drze ja Wró bla

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ Sta ni sław Ga jew ski

W imie niu dział kow ców z wo je wódz twa War miń sko -
-Ma zur skie go uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD 
w Olsz ty nie od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 roku pra gną
po dzię ko wać Pa nu Sę dzie mu za wy ra że nie swo je go od -
ręb ne go zda nia od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 11 lip ca 2012 r. 

Brak jed no myśl no ści wszyst kich sę dziów po ka zał, że
nie tyl ko my wi dzi my za gro że nia ja kie nie sie za so bą treść
wy ro ku. 

Dzię ku je my za zwró ce nie uwa gi, na to, że PZD jest
zrze sze niem osób – użyt kow ni ków dzia łek zor ga ni zo wa -
nych na za sa dach do bro wol no ści, a za tem nie ma tu mo -
wy o ja kim kol wiek przy mu sie. Waż nym jest dla nas tak że
to, że Pan Sę dzia za uwa żył, iż nie moż na za rzu cać PZD
bra ku nad zo ru, któ ry nie wy ni ka ła z na szej wi ny. Cen nym
spo strze że niem by ło tak że uzna nie, iż zgod nie z na szą

usta wą ROD jest le gi ty mi zo wa ny i re ali zu je obiek tyw nie
uza sad nio ne ce le spo łecz ne. 

Dzię ku je my rów nież i zga dza my się z Pa na zda niem, że
Try bu nał nie prze pro wa dził te stu pro por cjo nal no ści nie -
zbęd ne go do wy ka za nia uprzy wi le jo wa nia usta wo we go
PZD w sto sun ku do in nych zrze szeń.  A uczy nił PZD nie -
upraw nio ny za rzut by cia mo no po li stą. Za ga da my się z Pa -
nem rów nież w tym, że wy rok Try bu na łu nie sie za so bą
fak tycz ną li kwi da cję PZD.

Wszyst kie stwier dze nia i za rzu ty ja kie skie ro wał Pan 
w swo im wy stą pie niu są dla nas bar dzo cen ne i są do brą
pod sta wą do stwo rze nia wła sne go pro jek tu oby wa tel skie -
go usta wy o ogro dach dział ko wych. Ma my też na dzie ję,
że nie tyl ko my z nie go sko rzy sta my. Usta wo daw ca tak że
po wi nien wni kli wie prze ana li zo wać Pa na prze my śle nia 
i wy ko rzy stać je uchwa la jąc no wą usta wę do brą dla
wszyst kich i chro nią cą nasz kil ku set let ni do ro bek.

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/  Da nu ta Ró żań ska

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/  Sta ni sław Ga jew ski

OZ w Zie lo nej Gó rze

LIST OTWAR TY 
o Sę dziów TK któ rzy wy ra zi li zda nie od ręb ne do Orze cze nia TK

Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
Pan An drzej Wró bel 
Pan Ma rek Ko tli now ski

W imie niu dział kow ców z okrę gu zie lo no gór skie go 
– człon ków PZD - pra gnie my Pa nom Sę dziom ser decz nie
po dzię ko wać za przed sta wie nie od mien ne go sta no wi ska
wo bec orze cze nia TK, ja kie za pre zen to wa li Pa no wie 
11 lip ca br. pod czas ogła sza nia wy ro ku w spra wie do ty -
czą cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Sta jąc w obro nie war to ści, ja kie nie wąt pli wie za wie ra ła
usta wa o ROD, da li Pa no wie sy gnał, iż de cy zja o uchy le niu
aż 24 ar ty ku łów tej usta wy nie jest spra wą tak oczy wi stą 
i jed no znacz ną, jak na to wska zy wa ło orze cze nie.

W opo zy cji do Orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
do strze gli Pa no wie, iż Pol ski Zwią zek Dział kow ców to



132

przede wszyst kim lu dzie, któ rzy upra wia ją dział ki, ale tak -
że le gal na, sa mo rząd na or ga ni za cja po wo ła na z ini cja ty wy
dział kow ców dla pro wa dze nia ogro dów dział ko wych 
i obro ny praw dział kow ców, co bez względ nie nie na ru sza
za pi sów Kon sty tu cji RP.

Je ste śmy wdzięcz ni za to, że do ce ni li ście Pa no wie ro lę
na szej or ga ni za cji w kształ to wa niu spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go, cze go od mó wił nam Trybunał Konstytucyjny,
po dej mu jąc de cy zję, któ rej kon se kwen cją mo że być znisz -
cze nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Z orze cze nia
Trybunału Konstytucyjnego wy pły wa nie ste ty przy kra
lek cja, mia no wi cie ta ka, że w pań stwie, w któ re go pra wo -
rząd ność do tąd wie rzy li śmy, po dob ne do świad cze nie mo -
że spo tkać każ de go i w każ dym cza sie do god nym dla
wła dzy. Dla te go tym bar dziej ce ni my so bie wy gło szo ne
przez Pa nów Sę dziów zda nie od ręb ne, bo ono wska zu je,
że na wet Trybunał Konstytucyjny nie jest nie omyl ny. Ty -
le tyl ko, że kon se kwen cje tej de cy zji po nio są nie za słu że -
nie zwy kli oby wa te le.

Ma my głę bo ką na dzie ję, że wy gło szo ne przez Pa nów
Sę dziów zda nie od ręb ne, bę dą ce świa dec twem roz wa gi 

i wy ro zu mia ło ści dla prze cięt ne go oby wa te la, wy wo ła re -
flek sję i dys ku sję na te mat za cho wa nia war to ści i uświa -
do mi, że pra wo to nie tyl ko zbiór su chych prze pi sów.
Wszak pra wo po win no uwzględ niać rów nież, a mo że
przede wszyst kim, do bro każ de go czło wie ka. A tej świa -
do mo ści za bra kło w orze cze niu TK, co w wy stą pie niach
od ręb nych zo sta ło pod kre ślo ne.

Sza now ni Pa no wie Sę dzio wie!
W imie niu trzy dzie stu ty się cy ro dzin człon ków PZD 

z okrę gu zie lo no gór skie go ser decz ne dzię ku je my za zro -
zu mie nie idei, ja ką kie ro wał się Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców w swej dzia łal no ści i pu blicz ne wy stą pie nie 
w ich obro nie. Pra gnie my też raz jesz cze prze ka zać szcze -
re sło wa uzna nia za od wa gę i de ter mi na cję, z ja ką sta nę -
li ście w obro nie waż nych dla nas war to ści.

Wy gło szo ne przez Pa nów Sę dziów zda nia od ręb ne są
dla nas nie tyl ko wspar ciem, ale i in spi ra cją do pod ję cia
dal szej wal ki o pra wo do swo bod ne go zrze sza nia się oraz
sa mo rząd ność i sa mo dziel ność or ga ni za cji, do któ rej bę -
dzie my na le żeć.

Łą czy my wy ra zy sza cun ku 

Z po wa ża niem
Uczest ni cy kon fe ren cji przed zjaz do wej OZ PZD

w Zie lo nej Gó rze

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Czę sto cho wie wy ra ża ją ser decz ne po -
dzię ko wa nie dla dział kow ców, Za rzą dów ROD i Ko mi sji
Sta tu to wych ROD oraz struk tur Okrę go wych PZD, któ re
ak tyw nie włą czy ły się w obro nę war to ści i praw ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Rów nież dział kow cy okrę gu czę sto chow skie go ak tyw -
nie włą czy li się w pro ces obro ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych po przez zbiór kę pod pi sów po par -
cia dla usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku jak rów nież po przez licz ne sta no wi ska
wal nych ze brań, uchwa ły struk tur ogro do wych oraz li sty
w jej obro nie kie ro wa ne do naj wyż szych or ga nów pań -

stwa z Pre zy den tem i Pre mie rem RP oraz Mar szał ka mi
Sej mu i Se na tu na cze le. Ad re sa ta mi pe ty cji by li rów nież
Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych, re gio nal ni
par la men ta rzy ści, Mi ni stro wie Re sor to wi, I Pre zes Są du
Naj wyż sze go czy Sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Na te re nie dzia łań na sze go okrę gu w ak cję obro ny usta -
wy włą czy ły się wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we.
Pod czas Ty go dnia Pro te stów zor ga ni zo wa nych przed wy -
ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wszyst kie na sze ogro -
dy by ły ofla go wa na, a wy wie szo ne trans pa ren ty in for mo-
wa ły opi nię pu blicz ną o za gro że niach dla dal sze go funk -
cjo no wa nia i ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

2.7. PODZIĘKOWANIA DLA DZIAŁKOWCÓW I STRUKTUR OGRODOWYCH 
ZA OBRONĘ WARTOŚCI I PRAW

OZ w Czę sto cho wie

PODZIĘKOWANIE
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Czę sto cho wie 

od by tej w dniu 23 sierp nia 2012 ro ku
dla dział kow ców, struk tur ogro do wych i okrę go wych PZD za obro nę war to ści i praw ru chu ogrod nic twa

dział ko we go
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Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Czę sto cho wie skła da ją wszyst kim jej
uczest ni kom naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia za peł ną
po świę ce nia wal kę o na leż ne pra wa za gwa ran to wa ne usta -
wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Dzia ła nia te po twier dzi ły peł ną so li dar ność i za an ga żo -
wa nie się ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz człon -
ków Polskiego Związku Działkowców w wal kę 
o za cho wa nie ogro dów dział ko wych dla przy szłych po -
ko leń.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Czę sto cho wa, 23 sierp nia 2012 r.

OZ Go rzów Wlkp.

PODZIĘKOWANIE
uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Go rzo wie Wlkp. 

w dnia 22 sierp nia 2012 r. 
kie ru ją sło wa po dzię ko wa nia dział kow com i człon kom struk tur ogro do wych

Ostat nie la ta to wal ka o pra wa i war to ści ogro dów 
i o ich byt ność w na szym spo łe czeń stwie. Czyn ny udział
w tej wal ce ma ją dział kow cy, za rzą dy ROD, ogro do we
ko mi sje re wi zyj ne i roz jem cze, jak rów nież Okrę go wy 
Za rząd PZD oraz Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na i Roz -
jem cza.

Ja ko przed sta wi cie le spo łe czeń stwa dział ko we go wy ra -
ża my żal z po wo du orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, któ ry uchy lił 24 ar ty ku ły usta wy o ROD ja ko nie -
zgod ne z Kon sty tu cją RP. Tym wy ro kiem prze kre śla się

do ro bek 120 lat ist nie nia ogrod nic twa dział ko we go. Pra -
gnie my po dzię ko wać wszyst kim za wspar cie w wal ce 
o utrzy ma nie usta wy z 2005 r., któ ra gwa ran to wa ła dział -
kow com roz wi ja nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go,
gwa ran to wa ła pra wa na by te oraz za pew nia ła pew ność ju -
tra dla ist nie nia ogro dów i Związ ku. 

W opar ciu o do świad cze nia do tych cza so wej wal ki je -
ste śmy prze ko na ni, że wspól nym wy sił kiem do pro wa dzi -
my do dal sze go ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce.

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/  Ire na Krzy ża now ska

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/  Ka zi mierz Du dziń ski

Go rzów Wlkp., 22 sierp nia 2012 r.

OZ w Ka li szu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Ka li szu

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie wy stą pie nia do dział kow ców i struk tur ogro do wych

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Ka li szu ob ra du ją ca 
w dniu 21 sierp nia 2012 r. zwra ca się do wszyst kich struk -
tur ogro do wych i dział kow ców na na szym te re nie dzia ła -
nia z po dzię ko wa niem za do tych cza so wą wal kę w obro nie
do brze funk cjo nu ją cej usta wy z 8 lip ca 2005 r., któ ra
spraw dzi ła się prak tycz nie w ży ciu i gwa ran to wa ła bez -
piecz ne upra wia nie dzia łek.

Usta wa z 2005 r. o ROD za pew nia ła praw nie dział kow -
com pra wa do dzia łek i przy wi le je na by te w prze szło ści. 

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Ka li szu wy ra ża głę bo kie
po dzię ko wa nie wszyst kim struk tu rom ogro do wym i dział -
kow com za do tych cza so wą dłu go let nią ofiar ną wal kę 
w obro nie idei ogrod nic twa dział ko we go i Związ ku.

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD wy ra ża jed no cze śnie żal,
że jed nym wy ro kiem TK chce się prze kre ślić 110-let ni do -
ro bek dział kow ców i Związ ku, do ro bek kil ku po ko leń
dział kow ców pol skich.

Obec nie po trzeb na jest, jak ni gdy do tąd, sil na re pre zen -
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ta cja dział kow ców. Dział kow cy mu szą się zor ga ni zo wać,
do sto so wu jąc się do no wej sy tu acji praw nej, a Zwią zek
mu si pod jąć wy zwa nie, do trzeć do świa do mo ści za gu bio -

nych dział kow ców i pod jąć dal szą wal kę o ogro dy i pra -
wa dział kow ców.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Ko sza li nie
Człon ko wie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Okręg Ko sza lin

Ze bra ni w dniu 20 sierp nia 2012 ro ku człon ko wie 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, Pre ze si za rzą dów ROD
wy ra ża ją po dzię ko wa nie dział kow com okrę gu ko sza liń -
skie go za do tych cza so we dzia ła nia w obro nie ist nie nia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Pro wa dzo na ak cja pro -
te sta cyj na w obro nie na szej usta wy po ka za ła, że na człon -
kach PZD w na szym okrę gu moż na po le gać, że bli skie są

im war to ści wspól nej pra cy dla do bra wszyst kich człon -
ków ogro du. Sło wa uzna nia kie ru je my rów nież do człon -
ków or ga nów PZD w na szych ogro dach. W dniach
cięż kiej pró by dla Związ ku da li ście przy kład swo je go za -
an ga żo wa nia w spra wy dział kow ców i Związ ku.

Ape lu je my do Pań stwa o ak tyw ne dzia ła nia bro nią ce
tra dy cyj nych war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. Tyl ko w jed no ści tkwi si ła.

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Ko sza li nie

Ko sza lin, 20 sierp nia 2012 r.

OZ w Lu bli nie

PODZIĘKOWANIE
uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Lu bli nie

w dniu 23 sierp nia 2012 r.
kie ru ją sło wa po dzię ko wa nia dla wszyst kich dział kow ców wo je wódz twa lu bel skie go, do za rzą dów ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych oraz ogro do wych ko mi sji re wi zyj nych i ogro do wych ko mi sji roz jem czych

Skła da my po dzię ko wa nia wszyst kim, któ rzy ak tyw nie
włą czy li się  nie tra cąc na dziei w pra ce o utrzy ma nie ogro -
dów dział ko wych i dzia łek.

Dzię ki Wam z licz nych li stów i sta no wisk do władz pań -
stwo wych, po li tycz nych i Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP
pły nę ły in for ma cje o za gro że niach dla dal sze go funk cjo -
no wa nia ogro dów dział ko wych.

Na sze śro do wi sko dział ko we w peł ni so li da ry zo wa ło się
z ca łym ru chem dział ko wym.

Za te po sta wy oraz za la ta wal ki o ist nie nie ogro dów
dział ko wych i za cho wa nie 120-let niej tra dy cji ru chu dział -
ko we go w Pol sce Kon fe ren cja Okrę go wa skła da po dzię -

ko wa nie. Uczest ni cy kon fe ren cji wy ra ża ją głę bo ki żal do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, że wy słu chał głów nie oso by
re pre zen tu ją ce kil ka ma łych sto wa rzy szeń, a po mi nął kil -
ka set ty się cy li stów i sta no wisk od dzia łow ców, któ rzy
wła sną, cięż ką pra cą do pro wa dzi li swo je dział ki do kwit -
ną cych ogro dów i upra wia ją je bez ła ma nia obo wią zu ją -
ce go pra wa.

Kon fe ren cja Okrę go wa Polskiego Związku Dział-
kowców w Lu bli nie wy ra ża prze ko na nie, że Zwią zek 
i dział kow cy nie usta ną w wal ce o za cho wa nie pra wa do
dzia łek po mi mo nie ko rzyst ne go wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go.

Lu blin, 23 sierp nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 



135

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców ob ra du ją ca w Ło dzi skła da ser decz ne po dzię ko wa nia
wszyst kim tym dział kow com i człon kom or ga nów sta tu -
to wych dzia ła ją cych w ogro dach, któ rzy wy ka za li się ak -
tyw ną po sta wą w wal ce pod ję tej w obro nie war to ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go.

Dzię ku je my za li sty, sta no wi ska, ape le i pro te sty kie ro -
wa ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Mar sza łek Sej mu,
Pre mie ra, par la men ta rzy stów i par tii po li tycz nych, za de -
kla ro wa nie przy wią za nia do usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych po przez ofla go wa nie ogro dów, wy -
wie sza nie ba ne rów i pla ka tów z ha sła mi po pie ra ją cy mi
Zwią zek w je go dą że niu do za cho wa nia obec ne go po rząd -
ku praw ne go.

To wła śnie dzię ki Pań stwa za an ga żo wa niu te mat ogro -
dów dział ko wych i for mu ły w opar ciu, o któ rą po win ny
funk cjo no wać, stał się zna ny opi nii pu blicz nej. Do ro bek
ogrod nic twa dział ko we go, zna cze nia dzia łek dla lo kal ne -
go śro do wi ska stał się przed mio tem dys ku sji w środ kach
ma so we go prze ka zu. 

Od zew in dy wi du al nych człon ków Związ ku i struk tur
dzia ła ją cych w ROD nada ły sens pod ję ciu wy zwa nia
zmie rze nia się z an ta go ni sta mi na sze go ru chu. Mi mo iż
nie wszy scy z peł nym za an ga żo wa niem włą czy li się 
w obro nę usta wy, w Ty dzień Pro te stu, to wie rzy my, że nie

by ło w tym złej wo li, a wy ni ka ło ra czej z wia ry, że Try bu -
nał z ta ką si łą nie ude rzy w dział kow ców i Polski Związek
Działkowców. 

Zda je my so bie spra wę, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny, któ -
ry jed nym wy ro kiem za ne go wał do ro bek, ja ki po ko le nia
dział kow ców kształ to wa li przez pra wie 120 lat za dał po -
waż ny cios wy mie rzo ny w le gal ną or ga ni za cję spo łecz ną. 

Ten nie ma ją cy pre ce den su w pol skim są dow nic twie 
i hi sto rii od ro dzo nej de mo kra cji za mach na pod sta wo we
pra wa spo łecz ne ja sno po ka zu je, że na wet naj wyż sze or -
ga ny pań stwo we moż na wcią gnąć do po li tycz nej gry i re -
ali za cji par ty ku lar nych in te re sów. 

Tym więk szą wdzięcz ność pra gnie my wy ra zić dział -
kow com i struk tu rom PZD, iż ma jąc za prze ciw ni ka gru -
pę po pie ra ną przez przed sta wi cie li wiel kie go ka pi ta łu 
i wpły wo we śro do wi ska po li tycz ne sta nę li ście Pań stwo
po stro nie Związ ku i usta wy, da jąc tym sa mym do wód, że
pol skich dział kow ców łą czy jed na wiel ka spra wa – do bro
ogro dów i przy szłość na sze go ru chu.

Da je to na dzie ję i po zwa la wie rzyć, że nie za leż nie od
przy szłych roz wią zań praw nych do ty czą cych dzia łek,
nasz do ro bek nie zgi nie. Dzia ła jąc na dal ra zem ma my
szan sę oca lić ogro dy przed za ku sa mi tych, któ rzy w do stę -
pie do grun tów ROD wi dzą szan sę na ro bie nie wie lo mi -
lio no wych in te re sów.

OZ w Ło dzi

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
dla dział kow ców i struk tur Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia ła ją cych w okrę gu łódz kim

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

Łódź, 18 sierp nia 2012 r.

OZ Ma ło pol ski

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie

z dnia 4 sierp nia 2012r.
dla dział kow ców i struk tur ogro do wych Okrę gu Ma ło pol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Kra ko wie

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Kra ko wie skła da ser decz ne po dzię ko wa nia dla
dział kow ców i struk tur ogro do wych za po wszech ne za an -
ga żo wa nie w obro nę war to ści, ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go oraz praw dział kow ców i ogro dów. Dzię ku je my za
li sty, sta no wi ska, ape le i pro te sty wy sy ła ne do Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go, Mar szał ka Sej mu RP, Pre mie ra RP, Pre -
zy den ta RP, mi ni strów i par la men ta rzy stów. Dzię ku je my
za pod ję cie dzia łań zwią za nych z ofla go wa niem ogro dów,
wy ra że nie swo ich opi nii i obaw po przez wy wie sze nie
licz nych trans pa ren tów, któ re nie po zwo li ły przejść obo -
jęt nie obok pro ble mów ogro dów dział ko wych. Dzię ku je -
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my za wspar cie w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych udzie lo ne Za rzą dom ROD oraz Okrę -
go we mu Za rzą do wi Ma ło pol skie mu PZD. 

Dro dzy dział kow cy, Wasz głos w spra wach obro ny
ogro dów dział ko wych jest sły szal ny i waż ny. Świad czy 

o tym sze ro kie za in te re so wa nie me diów ogro da mi dział -
ko wy mi. Wasz od zew i wiel kie za an ga żo wa nie nada ło
treść pra cy Za rzą dom Ogro dów i Okrę gu. Dzię ku je my za
nieprze cho dze nie obo jęt nie wo bec pro ble mów, z ja ki mi
zma ga się dziś ogrod nic two dział ko we w Pol sce. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/

Pre zes
/-/ Ha li na Kmie ciak

Kra ków, 4 sierp nia 2012 r.

OZ Ma zo wiec ki

PODZIĘKOWANIE
dla dział kow ców i struk tur ogro do wych

Ma zo wiec ka Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w War sza wie skła da ser decz ne po dzię -
ko wa nia Za rzą dom ROD, dział kow com ma zo wiec kim,
któ rzy sta nę li w obro nie usta wy o ROD i ogro dów dział -
ko wych i wspar li dzia ła nia Kra jo wej Ra dy i Okrę go we go
Za rzą du Ma zo wiec kie go w wal ce o za pi sy usta wy. Sze -
ro ko pod ję ta ak cja pro te sta cyj na w ogro dach ma zo wiec -
kich nie by ła nie zau wa żo na, spo wo do wa ła bo wiem
po zy tyw ne re ak cje spo łecz no ści lo kal nej. Uzy ska li śmy
rów nież po zy tyw ne oce ny w nie któ rych me diach.

Set ki prze sła nych ape li, li stów, pro te stów i sta no wisk do
naj wyż szych władz Pań stwa świad czą o tym, że do tych -
czas obo wią zu ją ce roz wią za nia praw ne są ak cep to wa ne
przez człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Wal ka o ist nie nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych

trwa ła od po nad 20-tu lat. Dla te go kie ru je my szcze gól ne
sło wa uzna nia dla wszyst kich dział kow ców, któ rzy w tym
okre sie za an ga żo wa ni by li w obro nę ogro dów.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest dla nas dział -
kow ców bar dzo krzyw dzą cy, ale dział kow cy nie mo gą się
pod dać, mu si my da lej wspie rać dzia ła nia Związ ku. PZD
na swym po sie dze niu pod ję ła de cy zję opra co wa nia oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Dla te go zwra ca my się do wszyst kich dział kow ców 
o ma so we po par cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych.

Ra zem nie po zwo li my znisz czyć ru chu dział ko we go,
któ ry ma słu żyć przy szłym po ko le niom. By li śmy i bę dzie -
my ra zem, to na sza przy szłość i szan sa na za cho wa nie
ogro dów dział ko wych i praw dział kow ców.

/-/ 

War sza wa, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Opo lu

PODZIĘKOWANIE

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Opo lu kie ru ją go rą ce sło wa po dzię ko wa -
nia do wszyst kich dział kow ców Zie mi Opol skiej, do
człon ków struk tur ogro do wych za rzą dów ROD, – Ko mi -
sji Re wi zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej

Wa sza ak tyw ność i za an ga żo wa nie w spra wy zwią za ne
z wal ką o utrzy ma nie ogro dów dział ko wych i dzia łek,

prze ciw ko pla no wa nej ich li kwi da cji – za słu gu ją na wiel -
kie uzna nie i po dzię ko wa nie.

Dzię ki Wam na gło śnio ne zo sta ły ata ki na ogro dy dział -
ko we i nasz Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Po ja wi ły się
ar ty ku ły pra so we, na gło śnio ne zo sta ły trud ne sy tu acje pa -
nu ją ce w ogro dach dział ko wych. Ogło szo ny wy rok Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie funk cjo no wa nia
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ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce wy rzą dził wiel ką
krzyw dę dla ca łe go Pol skie go ru chu dział ko we go i dla ro -
dzin dział ko wych.

Udzia łem dział kow ców wy sła no set ki ape li i sta no wisk
do władz pań stwo wych, po li tycz nych i do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go z więk szo ści ogro dów dział ko wych. Przy ję -
ta ogól no pol ska ak cja pt. „Ty dzień Pro te stu Pol skich
Dział kow ców” w ogro dach okrę gu opol skie go spra wi ła,
że te re ny i obiek ty ro dzin nych ogro dów zo sta ły ofla go -
wa ne, wy wie szo no trans pa ren ty, ba ne ry i ha sła in for mu -
ją ce o za gro że niach dla ist nie nia i dal sze go funk cjo no -
wa nia ogro dów dział ko wych.

Na sza spo łecz ność dział ko wa w peł ni so li da ry zo wa ła

się z ca łym pol skim ru chem dział ko wym, wy ka za ła jed -
ność i du że za an ga żo wa nie. Za tę po sta wę i za la ta wal ki
o na szą usta wę o ROD i dal sze ist nie nie KONFERENCJA
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU OPOLSKIEGO SKŁADA
GORĄCE PODZIĘKO1`WANIE wszyst kim dział kow -
com, człon kom za rzą du ROD, człon kom Ko mi sji Re wi -
zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej – tym wszyst kim, któ rzy by li
i są z na mi w tych trud nych dniach po wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go.

Bę dzie my wal czyć o god ne pra wa dla dział kow ców, bę -
dzie my wal czyć o za cho wa nie po nad 120-let niej tra dy cji
ru chu dział ko we go w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Wła dy sław Maj

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Opo le, 14 sier pień 2012r.

OZ w Pi le

PO DZIĘ KO WA NIE 
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

w dniu 10 sierp nia 2012 r.
dla dział kow ców, struk tur ogro do wych i okrę go wych PZD za obro nę war to ści 

i praw ru chu ogrod nic twa dział ko we go

My uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w Pi le wy ra ża my ser decz ne po -
dzię ko wa nie dla dział kow ców, struk tur ogro do wych 
i okrę go wych Polskiego Związku Działkowców, któ rzy
czyn nie włą czy li się w obro nę war to ści i praw ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Dział kow cy Okrę gu Pil skie go w peł ni wy ko rzy sta li
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
min. w ma so wych li stach wy sy ła nych do naj waż niej szych
przed sta wi cie li na szych władz, kie dy to Pierw szy Pre zes
Są du Naj wyż sze go wy stą pił do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go z wnio skiem o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty -
tu cją RP 6 ar ty ku łów na szej usta wy o ROD z 2005 r.

Ak tyw ność dział kow ców i jed no stek or ga ni za cyj nych
na sze go Okrę gu w obro nie usta wy o ROD, w po szcze gól -
nych la tach przed sta wia ła się na stę pu ją co:

– w 2010 r. zo sta ło wy sto so wa nych 80 li stów, oraz 
10 sta no wisk zbio ro wych. Pod czas wy staw KORSO, im -
prez ju bi le uszo wych oraz dni dział kow ca, pod pi sy za za -
cho wa niem usta wy w nie zmie nio nym kształ cie zło ży ło
2033 dział kow ców.

– w 2011 r. opra co wa no i wy sła no 82 sta no wi ska, w tym
4 sta no wi ska IX Zjaz du Okrę go we go PZD.

– w ro ku 2012 do 30 ma ja pod ję to ogó łem 114 sta no -
wisk, w tym 90 sta no wisk z Wal nych Ze brań, Za rzą dów
ROD i Ko mi sji sta tu to wych ROD, 9 wy stą pień in dy wi -
du al nych, 11 sta no wisk Okrę go we go Za rzą du, Pre zy dium
OZ, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej oraz 
2 wy stą pie nia do me diów i 2 do par la men ta rzy stów. 
W czerw cu 2012 r. bez po śred nio przed roz pra wą w Try-
bunale Konstytucyjnym zo sta ło wy sła nych 37 sta no wisk
przy ję tych m.in. przez Okrę go wy Za rząd, Za rzą dy ROD
i dział kow ców.

Ogó łem dział kow cy okrę gu pil skie go w obro nie usta -
wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych pod ję li 323 sta -
no wi ska.

Ma jąc na uwa dze ogrom ne za an ga żo wa nie dział kow -
ców w obro nę do tych cza so we go po rząd ku praw ne go 
w za kre sie funk cjo no wa nie ogro dów i Związ ku, uczest -
ni cy Kon fe ren cji wy ra ża ją głę bo ki żal i są zbul wer so wa -
ni tym, że jed nym wy ro kiem prze kre ślo ne zo sta ło to, co
dział kow cy kształ to wa li i zdo by wa li przez 120 lat.

Uczest ni cy Kon fe ren cji do ce nia jąc ogrom ną pra cę
dział kow ców, człon ków or ga nów ogro do wych i Związ ku



138

skła da ją głę bo kie wy ra zy uzna nia, sza cun ku oraz ser decz -
ne po dzię ko wa nia wszyst kim, któ rzy nie tra cąc na dziei

ak tyw nie włą czy li się w obro nę tra dy cji ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce i pra wa do po sia da nia dział ki.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ry szard Ku kaw ka

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ma rian Osta szew ski

Ni niej sze po dzię ko wa nie prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Pil skiej.
9. Eu ro po sło wie Wiel ko pol ski.
10. Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Okrę gu Pil skie go. 
11 .Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ Pod kar pac ki

PODZIĘKOWANIE
dla dział kow ców i struk tur ogro do wych

za obro nę ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Rze szo wie skła da ją po dzię ko wa nia dla
wszyst kich dział kow ców, dzia ła czy ogro do wych oraz
sym pa ty ków PZD, za czyn ny udział w obro nie ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce. Skła da ją wy ra zy uzna nia za
wy stą pie nia in dy wi du al ne oraz gru po we do Sę dziów Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Mar szał ka Sej mu RP, Pre mie ra
RP oraz par la men ta rzy stów, któ re da ły ob raz ad re sa tom o
ska li zja wi ska ja kim jest „by cie dział kow cem”. Skła da ją
po dzię ko wa nia za ak tyw ne dzia ła nia pod czas „Ty go dnia
pro te stu pol skich dział kow ców”, za za an ga żo wa nie w
utrzy ma nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

– za pew nia ją cej ochro nę praw ną wszyst kim dział kow -
com. 

Po mi mo na szych wspól nych sta rań: pro te stów, próśb,
pe ty cji, sta no wisk, li stów otwar tych, w dniu 11.07.2012 r.
jed nym wy ro kiem Try bu nał Kon sty tu cyj ny prze kre ślił
120 lat tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go. To co zo sta ło
wy pra co wa ne rę ka mi na szych ro dzi ców, dziad ków oraz
nas sa mych, to co po zo sta ło by po nas – dla na szych dzie -
ci, wnu ków i ich ro dzin zo sta ło zni we czo ne. Oby po nas
nie zo stał tyl ko be ton. 

Ser decz nie dzię ku je my za pod ję cie wspól nej wal ki 
o ogro dy.

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.

OZ Po znań

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
dla dział kow ców, or ga nów PZD ro dzin nych ogro dów dział ko wych Okrę gu Po znań skie go za za an ga żo wa -

nie w obro nę war to ści i praw za pi sa nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

My, uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Po zna -
niu, wy ra ża my ser decz ne po dzię ko wa nia wszyst kim

dział kow com, człon kom ich ro dzin, za rzą dom, ko mi sjom
re wi zyj nym i roz jem czym Okrę gu Po znań skie go, któ rzy



139

czyn nie włą czy li się w obro nę war to ści i praw ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Dział kow cy Okrę gu Po znań -
skie go w cią gu ostat nich mie się cy zro bi li wszyst ko, by
po twier dzić, że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych jest do bra i po win na zo stać za cho wa na w nie zmie -
nio nym kształ cie.  Licz ne wy stą pie nia do naj wyż szych
władz pań stwo wych w obro nie na szej usta wy (tyl ko 
w 2012 r. – 155) spo tka ły się z ich mil cze niem. Kie dy KR
PZD pod ję ła ko lej ny krok w obro nie ogła sza jąc Ty dzień
Pro te stu Pol skich Dział kow ców licz nie przy łą czy ły się do
nie go ogro dy ofla go wu jąc bra my i do my dział kow ca. Ak -
cja ta spo tka ła się z za in te re so wa niem me diów i spo łe -
czeń stwa. Uka za ły się ar ty ku ły pra so we i re por ta że 
o na szej wal ce.  Z tym więk szym smut kiem i nie do wie rza -

niem przy ję li śmy wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
z dnia 11.07.2012 r. Uczest ni cy Kon fe ren cji okrę go wej
wy ra ża ją głę bo ki żal i są zbul wer so wa ni tym, że jed nym
ak tem prze kre ślo ne zo sta ło to, co po znań scy dział kow cy
kształ to wa li i bu do wa li od 1902 r.

Uczest ni cy Kon fe ren cji do ce nia jąc trud dział kow ców,
człon ków or ga nów ogro do wych PZD, skła da ją wy ra zy
głę bo kie go uzna nia i sza cun ku oraz ser decz ne po dzię ko -
wa nia wszyst kim, któ rzy nie tra cąc na dziei włą czy li się w
obro nę ru chu dział ko we go i pra wa do po sia da nia dział ki.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Po zna niu oświad cza, że Zwią zek, do pó ki bę dzie
ist niał, nie usta nie w wal ce o za cho wa nie ogro dów dział -
ko wych oraz praw dział kow ców. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Otrzy mu ją: ro dzin ne ogro dy dział ko we Okrę gu Po znań skie go

OZ Su dec ki

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju dla Dział kow ców, 

Za rzą dów ROD i Ogro do wych Ko mi sji Re wi zyj nych i Roz jem czych

Kon fe ren cja Okrę gu Su dec kie go PZD, ob ra du ją ca 
w związ ku z sy tu acją dział kow ców i ro dzin nych ogro dów
dział ko wych po ogło sze niu wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r. i przy go to wa nia mi do Nad -
zwy czaj ne go Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow ców
ni niej szym do ku men tem prze ka zu je po dzię ko wa nie dział -
kow com i struk tu rom ogro do wym w okrę gu su dec kim za
za an ga żo wa nie się w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

Wa sze gło sy prze ka zy wa ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, do władz pu blicz nych, po słów i po li ty ków wy ra ża -
ły tro skę o po sza no wa nie i za cho wa nie na szych wspól-
nych war to ści i praw, któ re gwa ran to wa ła nam usta wa 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wa ta by ła naj -
lep szym ak tem praw nym w hi sto rii ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce i dla te go war to by ło jej bro nić.

Wa sza po sta wa w obro nie usta wy świad czy, że ak cep to -
wa li ście do tych cza so wy mo del ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce, któ ry po zwa lał na spo koj ne ko rzy sta nie z do -
bro dziejstw dzia łek. 

Wy ra zi li ście tym sa mym uzna nie i po par cie dla wła snej
ogól no pol skiej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ ry sku tecz nie upo mi nał się o pra wa dział kow -

ców przez po nad 20 lat, bo wiem wła dze pu blicz ne zwal -
cza ły ogro dy dział ko we.

Rów nież in ne, in dy wi du al ne for my obro ny na szej usta -
wy za słu gu ją na uzna nie, za co uczest ni cy Kon fe ren cji ser -
decz nie dzię ku ją dział kow com su dec kim.

Utoż sa mia nie się mi lio na dział kow ców, w tym lu dzi
pra cu ją cych spo łecz nie w struk tu rach ogro do wych, z Pol -
skim Związ kiem Dział kow ców sta no wi ło dla zwal cza ją -
cych na sze ogro dy ba rie rę nie do prze zwy cię że nia. Jed nak
wła dza pu blicz na po sta wi ła na swo im i osią gnę ła re zul tat
w po sta ci kon tro wer syj ne go wy ro ku TK, któ ry za kwe stio -
no wał wszyst kie prze pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych ty czą ce się PZD.

Szko da, że ta kim ar bi tral nym i nie odwo łal nym roz strzy -
gnię ciem pań stwo prze kre śla ca ły do ro bek dział kow ców
i ich ro dzin, któ ry po wsta wał przez 130 lat. 

Dzie ła po nad wie ko wej pra cy i bu do wa nia ogro dów nie
znisz czy ły dwie woj ny świa to we. Dzi siaj w na szym de -
mo kra tycz nym pań stwie pra wa nie uzna je się tej war to -
ści. Czy spraw cy osła bie nia bez pie czeń stwa praw ne go
dział kow ców są za do wo le ni ze swe go ”dzie ła”, ja kie nam
spre zen to wa li? Od po wie dzą so bie na to py ta nie w od po -
wied nim cza sie, któ ry ma mia no – kam pa nia wy bor cza.
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Sza now ni dział kow cy 
Uwie rzy my w swo je wła sne si ły i do świad cze ni za gro -

że nia mi ja kie nie sie za so bą wy rok Try bu na łu Kon sty tu -

cyj ne go, po dej mij my się wspól nie i ra zem od bu do wać na -
szą więź i stwo rzyć do bre pra wo dział kow ców. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Zbi gniew Ro dak

Szczaw no Zdrój, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Szcze ci nie

LIST
Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku
kie ro wa ny do dział kow ców i ogro do wych struk tur sa mo rzą do wych

Okres po prze dza ją cy wy da nie wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, od mo men tu za skar że nia usta wy o ROD
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go był okre sem mo bi li -
za cji śro do wi ska dział kow ców do obro ny do brze słu żą ce -
go dział kow com pra wa. W okre sie tym z szcze ciń skie go
okrę gu wy sła li śmy set ki li stów do naj wyż szych władz 
i or ga nów pań stwo wych oraz wy po wie dzia ły się wal ne
ze bra nia w obro nie usta wy. 

Udział po szcze gól nych ogro dów nie był jed na ko wy. 
W wie lu ogro dach pa no wa ło prze świad cze nie, iż ogro dom
nic nie mo że za gro zić, bo wiem sta no wi my wiel ką si łę. Ta
si ła prze kła da ła się na pro te sty, sta no wi ska, li sty itp. Ale to
wszyst ko by ło za ma ło. Zwró ci li śmy się do wszyst kich
po słów na sze go okrę gu w spra wie oce ny współ pra cy z or -
ga ni za cja mi i spo łe czeń stwem. Od sa mo rzą dów otrzy ma -
li śmy od po wie dzi po zy tyw ne. Za da nie w obro nie usta wy
wy ko na li śmy na mia rę moż li wo ści, ale efekt w po sta ci
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go był dla nas wszyst -
kich ogrom nym cio sem. Wy po wiedź sę dzie go spra woz -
daw cy do ty czą ca przy szło ści na szej or ga ni za cji sta wia
pod zna kiem za py ta nia dal sze ist nie nie PZD, ja ko jed no -
li tej or ga ni za cji po za rzą do wej z okre ślo ną struk tu rą.

W to czą cej się wal ce o usta wę, ja ko gwa ran ta ist nie nia
i roz wo ju ogro dów dział ko wych wzię li udział dział kow -
cy in dy wi du al ni, za rzą dy ROD, ogro do we ko mi sje sta tu -
to we oraz naj wyż sze or ga ny w ogro dach tj. wal ne ze bra-
nia oraz kon fe ren cje.

Po ogło szo nym pro te ście, na apel Kra jo wej Ra dy PZD
od po wie dzia ły ogro dy. Do dzi siaj w ogro dach po wie wa -
ją gdzie nie gdzie fla gi związ ko we oraz wid nie ją ha sła pro -
te sta cyj ne.

Tak jak za wsze, tak i te raz da li śmy wy raz so li dar no ści
związ ko wej i go to wo ści do dal szych po świę ceń na rzecz
za cho wa nia jed no li tej or ga ni za cji na szych ro dzin nych

ogro dów dział ko wych.
Za ca ły pod ję ty trud i pro wa dzo ne dzia ła nia w obro nie

usta wy o ROD kon fe ren cja przed zjaz do wa skła da ser -
decz ne po dzię ko wa nie każ de mu, kto w tej wal ce włą czył
się w ogól ny nurt obro ny usta wy.

Ogro dy dział ko we na le ży za cho wać w na le ży tym po -
rząd ku re gu la mi no wym.

Zro bić na le ży wszyst ko, by za cho wać god ność dział -
kow ca, nasz ho nor or ga ni za cyj ny oraz usza no wać do bre
oby cza je związ ko we. Przed na mi trud ny okres, ob fi tu ją cy
w dzia ła nia, aby ogro dy od na la zły się w no wej rze czy wi -
sto ści.

Zwy cię ży my, gdy bę dzie my moc ni jed no ścią a ogro dom
nic nie za gro zi, gdy bę dzie my mą drzy.

Skła da jąc po dzię ko wa nie za wy si łek w tej wal ce o na -
sze pra wa, o usta wę i or ga ni za cję ape lu je my jed no cze śnie
do wszyst kich dział kow ców i sta tu to wych or ga nów o roz -
wa gę, spo kój i roz są dek przy po dej mo wa niu ja kich kol -
wiek de cy zji zwią za nych z dal szym funk cjo no wa niem
ogro dów dział ko wych.

Nie mo że my ule gać nie uza sad nio nym pod szep tom me -
dial nym do ży wio ło we go roz kła du or ga ni za cyj ne go na
rzecz two rze nia nie for mal nych struk tur. Na le ży za dbać 
o naj wyż sze war to ści, ja kim dzi siaj jest jed ność i zbio ro -
wa mą drość na sze go śro do wi ska.

Za cho waj my to, co jest cen ne, za cho waj my swo je wie -
lo let nie tra dy cje oraz de mo kra tycz ne struk tu ry w no wych
ukła dach na rzu co nych przez wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go.

Za dbaj my o ogro dy, o pra wo i dys cy pli nę. Po każ my, że
je ste śmy zdol ni sa mi po kie ro wać swo im lo sem. 

Utrzy muj my ład w ogro dach i to wszyst ko, co do tej po -
ry trwa le wią za ło ca łą na szą dział ko wą ro dzi nę. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 
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wy ra ża po dzię ko wa nia wszyst kim dział kow com i za -
rzą dom Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych za obro nę
tra dy cji ru chu dział ko we go oraz za to, że w obro nie Usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych wy po wie dzia -
ły się dzie siąt ki ty się cy dział kow ców, skła da ją cych pod pis
pod pro te sta mi przyj mo wa ny mi na wal nych ze bra niach,
na róż nych spo tka niach, na po sie dze niach za rzą du i ko -
mi sji sta tu to wych. Kon fe ren cja Okrę go wa pra gnie szcze -
gól nie po dzię ko wać za wiel ki trud i jesz cze więk sze
za an ga żo wa nie w wal ce o pra wa dział kow ców i ogro dów.
Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych mo że prze kre ślić bli -
sko 120-let ni do ro bek po ko leń dział ko wych ro dzin i na -
sze go spo łe czeń stwa. Dla te go wła śnie szcze gól nie w tym

ro ku Dni Dział kow ca w ogro dach, mia stach i okrę gach
po win ny być ma ni fe sta cją jed no ści dział kow ców oraz
przy wią za nia do tra dy cji i war to ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Przez te wszyst kie la ta dział kow cy cie szy li
się z po sia da nia dział ki i są prze ciw ko roz bi ciu Związ ku
i znisz cze niu do rob ku bu do wa ne go od wie lu po ko leń.

Dział kow cy ze Ślą ska, Za głę bia i Pod be ski dzia w Usta -
wie o ROD do ce nia li oczy wi ście gwa ran cje do ty czą ce
ochro ny mie nia dział kow ców, ochro ny in fra struk tu ry
ROD, pra wa do dział ki i człon ko stwa w PZD, a wy rok
Try bu na łu do pro wa dził do ra dy kal nej zmia ny obec nej
kon cep cji funk cjo no wa nia na szych ogro dów i co waż ne,
za rzą dza nych przez po wo ła ny do te go ce lu sa mo rząd sa -
mych dział kow ców. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

OZ Ślą ski

KONFERENCJA OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO

Za brze, 23 sierp nia 2012 r.

OZ Świę to krzy ski

PODZIĘKOWANIE
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Okrę gu Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Kiel cach
z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku

dla dział kow ców i struk tur ogro do wych za wszel kie dzia ła nia po dej mo wa ne w obro nie Dział kow ców, 
ROD i Związ ku

Za koń czo na roz pra wa przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym i wy da ne w dniu 11.07.2012 r. orze cze nie w od nie sie -
niu do obo wią zu ją cej Usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych sta ło się wy da rze niem fun da men tal nym w
hi sto rii pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Nie zmier nie przy krym jest jed nak że fakt, że po wyż sza
da ta ko ja rzyć się bę dzie z dniem, w któ rym na ru szo no
pod sta wy wszyst kich ROD oraz po sta wio no pod wiel kim
zna kiem za py ta nia pra wa człon ków PZD – użyt kow ni ków
dzia łek.

Na prze strze ni mi nio nych po nad 2 lat dział kow cy cze -
ka li w nie pew no ści, a za ra zem na dziei, że wy da ne w spra -

wie roz strzy gnię cie z oczy wi stych wzglę dów nie na ru szy
ich praw i da gwa ran cję dal sze go funk cjo no wa nia 5 ty się -
cy ogro dów, a im sa mym moż li wość za cho wa nia wy pra -
co wa ne go do rob ku.

Na dzie ję tę bu do wa li cho ciaż by po przez kie ro wa ne sta -
no wi ska, li sty i ape le prze sy ła ne do sę dziów Try bu na łu,
ale tak że do naj wyż szych or ga nów pań stwa.

Z te re nu sa me go wo je wódz twa świę to krzy skie go skie -
ro wa no po nad 250 zbio ro wych wy stą pień oraz nie zli czo -
ną licz bę in dy wi du al nych.

Są one wy ra zem tro ski dział kow ców o za cho wa nie po -
nad 110-let nie go do rob ku ogro dów dział ko wych w na -

Kon fe ren cja Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go
skła da ser decz ne po dzię ko wa nia

wszyst kim dział kow com, człon kom za rzą dów ROD,
Ko mi sji Re wi zyj nych i Ko mi sji Roz jem czych

za wkład w obro nę na sze go ru chu oraz pro si o dal sze
dzia ła nie w obro nie ogro dów i Związ ku
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szym kra ju.
Przed mio to we do ku men ty wraz z licz bą kil ku ty się cy

ana lo gicz nych z te re nu ca łej Pol ski zo sta ły, jak się oka za -
ło, nie mal że cał ko wi cie po mi nię te przez więk szość skła -
du orze ka ją ce go Try bu na łu, a za war ty w nich głos uzna no
za nie zna czą cy.

Mi mo po wyż sze go nie jest na szym zda niem moż li we,
aby po nad mi lio no wa or ga ni za cja nie wy ra ża ła swo je go
sta no wi ska, w tak fun da men tal nych dla tej spo łecz no ści
kwe stiach.

Re ak cja, a ra czej jej brak, na prze sła ne do ku men ty ze
stro ny ad re sa tów nie spo wo du je za koń cze nia tej for my
wy ra ża nia wo li ze stro ny śro do wi ska dział kow ców i struk -
tur Związ ku.

Ni niej szym do ku men tem czu je my się w obo wiąz ku wy -
ra zić wszel kie sło wa wdzięcz no ści i po dzię ko wa nia, za -
rów no dla Za rzą dów Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
jak i każ de go in dy wi du al ne go użyt kow ni ka dział ki za
dzia ła nia pod ję te w obro nie wy pra co wa ne go do rob ku
ogro dów i dział kow ców na prze strze ni mi nio nych lat.

Se kre tarz Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Kry sty na Za tor ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski

Pod pi sy po zo sta łych człon ków Ko mi sji:
1. Eu ge niusz Kwa pisz

2. Jó zef Gąszcz
3. Zo fia Ję dras

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Hen ryk Ozię błow ski Se kre tarz Kon fe ren cji

/-/ Mał go rza ta Re li dzyń ska

OZ To ruń sko -Wło cław ski

STANOWISKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 sierp nia 2012 r.
w spra wie po dzię ko wa nia dla dział kow ców i struk tur ogro do wych za obro nę war to ści i praw, któ re dział -

kow cy kształ to wa li i zdo by wa li przez 120 lat

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę gu To ruń sko -Wło cław -
skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców od by wa ją cej się
w dniu 25 sierp nia 2012r. prze ka zu ją ser decz ne związ ko -
we po dzię ko wa nia dla dział kow ców i struk tur ogro do -
wych za za an ga żo wa nie w obro nę usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8.07.2005 r.

My uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD pod kre śla -
jąc de ter mi na cję przed sta wia nia swo ich ra cji w okre sie od
lu te go 2010 r. do dnia 11 lip ca 2012 r. uwa ża my, że wy ko -
na na pra ca w osta tecz nym roz ra chun ku przy nie sie na sze
zwy cię stwo, a tym sa mym sa tys fak cję dla wszyst kich pi -
szą cych sta no wi ska, ape le, i pro te sty kie ro wa ne do na czel -
nych or ga nów wła dzy usta wo daw czej, wy ko naw czej oraz
są dow ni czej – tj.: 

1. Do Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o wy co fa nie skar gi 
z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

2. Do struk tur rzą do wych o współ pra cę z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców z wy łą cze niem struk tur sa mo -
zwań czych ła mią cych pra wo.

3. Do Mar szał ka Sej mu RP o skie ro wa nie do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go re pre zen tan tów Sej mu po li tycz nie
bez stron nych wo bec usta wy o ROD i ru chu ogrod nic twa
dział ko we go.

4. Do klu bów par la men tar nych w Sej mie w wy jąt kiem
PiS-u o obro nę usta wy i praw dział kow ców w pu blicz -
nych wy stą pie niach.

5. Do Pre zy den ta RP o wspie ra nie dział kow ców w obro -
nie usta wy.

6. Do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o umo rze nie po stę -
po wa nia w pro ce sie ba da nia usta wy o ROD pod wzglę -
dem zgod no ści z Kon sty tu cją.

Mi mo sze ro ko ar gu men to wa nych za gad nień do ty czą -
cych dzia łal no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go przez
mi lio ny dział kow ców – ad re sa ci na szych próśb nie re ago -
wa li w ocze ki wa ny spo sób, a co gor sza, jak się póź niej
oka za ło – nie ro zu mie li, ja kim jest dla dział kow ców
wspar ciem upra wia nie dzia łek w tych trud nych cza sach,
ja kie zgo to wa li po li ty cy dla swo je go na ro du.

Przy ta cza my dla przy po mnie nia nie któ re ode zwy urzęd -
ni ków i in sty tu cji, do któ rych po sła li śmy na sze proś by: 

1. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go za miast wy co fa -
nia wnio sku, roz sze rzył go na ba da nie ca łej usta wy 
o ROD.

2. Try bu nał Kon sty tu cyj ny z wy jąt kiem dwóch Sę -
dziów, bez uza sad nie nia me ry to rycz ne go wy ro ku, po zba -
wił praw dział kow ców oraz zli kwi do wał 24 pa ra gra fy 
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z usta wy, któ ra bro ni ła praw dział kow ców.
3. Pa ni Mar sza łek Sej mu skie ro wa ła do Try bu na łu, ja ko

przed sta wi cie li Sej mu RP – wro gów ogrod nic twa dział -
ko we go.

4. Pan Pre zy dent RP nie wy po wie dział się w na szej
spra wie w ogó le. 

5. W Mi ni ster stwie Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor -
skiej to czy ły się roz mo wy z przed sta wi cie la mi sa mo zwań -
czych struk tur dział ko wych bez udzia łu Polskiego
Związku Działkowców.

6. Klu by par la men tar ne, oprócz klu bu SLD i PSL, za -
cho wa ły się bier nie wo bec sta no wi ska dział kow ców.

Sza now ni dział kow cy, 
Po mi mo po nie sio nej po raż ki w tej pierw szej bi twie, spo -

wo do wa nej bez sil no ścią wo bec ma chi ny są dow ni czej, nie
skła daj my bro ni i walcz my o za cho wa nie na szych praw
w przy szłej usta wie dział ko wej, któ ra win na po wstać w
opar ciu o pro jekt oby wa tel ski, po nie waż li czy się osta -
tecz ne zwy cię stwo w ca łej woj nie!

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okrę go wej
/-/ 

OZ War miń sko -Ma zur ski

PO DZIĘ KO WA NIE
Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Olsz ty nie

od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r.
dla dział kow ców i struk tur ogro do wych

My uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej
PZD w Olsz ty nie od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r. pra -
gnie my po dzię ko wać wszyst kim dział kow com, któ rzy
czyn nie włą czy li się w obro nę na szej usta wy i wal kę 
w obro nie praw dział kow ców.

W ostat nim cza sie, ale tak że od wie lu lat po dej mo wa li -
śmy wspól nie wie le dzia łań. Uczest ni czy li w nich za rów -
no po je dyn czy dział kow cy, za rzą dy ogro dów, Okrę go wy
Za rząd a tak że Kra jo wa Ra da. 

Wy sła li śmy ty sią ce li stów, ape li i pe ty cji, zor ga ni zo wa li -
śmy wie le na rad i kon fe ren cji, uczest ni czy li śmy w dwóch
Kon gre sach PZD, a tak że w Ty go dniu pro te stu pol skich
dział kow ców, któ ry swo im za się giem ob jął ca ła Pol skę. 

Dla te go też pra gnie my po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy
wło ży li w te dzia ła nia wie le swo jej pra cy, za pa łu, ser ca.
Gdy by nie Wy i wasz za pał nie osią gnę li by śmy mi mo
wszyst ko tak wie le. Te dzia ła nia po ka za ły, że je ste śmy
zwar ci i zjed no cze ni, że ra zem mo że my wie le. Nie ste ty
wy rok Try bu na łu prze kre ślił 120 lat na szej tra dy cji, ale
my nie pod da my się i pro si my Was wszyst kich o ko lej ne
zjed no cze nie dla do bra ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. Jak mó wi przy sło wie „Co nas nie za bi je to nas
wzmoc ni”. Po dej mie my, za tem ko lej ne wspól ne dzia ła nia
zwią za ne z oby wa tel skim pro jek tem usta wy. Wie my, że
na sza so li dar ność i de ter mi na cja po mo że nam obro nić do -
bro ja kim jest dział ka ogrod ni cza i Ogród. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Da nu ta Ró żań ska

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ Sta ni sław Ga jew ski

OZ we Wro cła wiu

UCHWAŁA nr 3/2012
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu

z dnia 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie za an ga żo wa nia dział kow ców, za rzą dów i ko mi sji sta tu to wych w obro nie usta wy o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu stwier dza, że za gro że nie praw dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku spo wo do wa ne wnio ska mi 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zło żo ny mi do Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go o roz pa trze nie zgod no ści z Kon sty tu cją
RP prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
wy wo ła ło na prze strze ni po nad 2 lat licz ne pro te sty ze
stro ny sa mych dział kow ców, jak i za rzą dów, ko mi sji re wi -
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zyj nych i ko mi sji roz jem czych ogro dów. Pro te sty te na si -
la ły się szcze gól nie w bie żą cym ro ku w związ ku z za po -
wie dzia nym ter mi nem roz pa trze nia wnio sków przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Za gro że nie prze pi sów usta wy 
o ROD gwa ran tu ją cych pra wa dział kow ców do użyt ko -
wa nia dział ki oraz pra wo ogro dów do dal sze go ist nie nia
wy wo ła ło po wszech ny opór i sprze ciw dział kow ców 
i wszyst kich sym pa ty ków ogrod nic twa dział ko we go.

W obro nie prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych po now nie tak jak to by ło w 2009 ro ku wy po -
wie dzia ły się dzie siąt ki ty się cy dział kow ców skła da jąc
pod pis pod pro te stem przyj mo wa nym na wal nym ze bra -
niu, na róż nych spo tka niach, na po sie dze niach za rzą du 
i ko mi sji sta tu to wych.

Pro te sty te by ły kie ro wa ne za rów no do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, jak i do naj wyż szych władz Rze czy po spo -
li tej Pol skiej, w tym do Pre zy den ta RP, Mar szał ka Sej mu,
Pre mie ra, Mi ni stra Trans por tu oraz do klu bów par la men -
tar nych, po słów i se na to rów. Z okrę gu wro cław skie go do
Try bu na łu i władz na sze go Pań stwa wy sła no 747 zbio ro -
wych wy stą pień w obro nie usta wy o ROD. Ta wiel ka ak -
cja pro te sta cyj na mia ła uzmy sło wić wła dzom i wska zać,
że wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go są nie do sta tecz -
nie prze my śla ne, po chop ne, ze nie bio rą pod uwa gę praw -
dzi wych ce lów, za dań i ro li ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych oraz po trzeb spo łecz nych, szcze gól nie miesz kań -
ców miast.

Ten wiel ki pro test, to wiel kie wo ła nie o po zo sta wie nie
prze pi sów usta wy, o od da le nie wnio sków I Pre ze sa SN
po zo sta ło bez echa. Za rów no Mar sza łek Sej mu RP, jak 

i Pre mier nie ra czy li od po wie dzieć na ża den pro test, na
ża den list, na kie ro wa ne nie kie dy bła gal ne proś by sa mych
dział kow ców.

Naj wyż sze wła dze Pań stwa Pol skie go zlek ce wa ży ły po -
wszech ny głos spo łe czeń stwa, zlek ce wa ży ły głos po nad
mi lio no wej rze szy pol skich oby wa te li, zlek ce wa ży ły głos
ro dzin naj bied niej szych, o naj skrom niej szych do cho dach,
dla któ rych ogród i dział ka to bar dzo waż ne miej sce ich
ży cia i prze trwa nia.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu pod kre śla, że po mi mo tak nie ko rzyst -
ne go Wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry za gra ża
ist nie niu ogro dów i praw użyt kow ni ków dzia łek na stę pu -
je wy raź na kon so li da cja sze re gów Związ ku i wo la dal szej
wal ki o ogro dy dział ko we.

Kon fe ren cja Okrę go wa pra gnie wy ra zić szcze re po dzię -
ko wa nie wszyst kim dział kow com, wszyst kim dzia ła czom
Związ ku za ten wiel ki zryw w obro nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, szcze gól nie wi docz ny w Ty -
go dniu Pro te stu Pol skich Dział kow ców. Wszyst kim za an-
ga żo wa nym w wal ce o pra wa dział kow ców i ogro dów, 
o re pre zen tu ją cy ich Pol ski Zwią zek Dział kow ców na le -
ży się sza cu nek i uzna nie.

Pod ję ta wal ka w obro nie swo ich praw z pew no ścią
przy nie sie okre ślo ne efek ty w dal szej dzia łal no ści na rzecz
dział kow ców i ogro dów.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu wy ra ża prze ko na nie, że Zwią zek ni -
gdy nie usta nie w wal ce o za cho wa nie ogro dów dział-
ko wych oraz praw dział kow ców.

/-/ inż. Zbi gniew Kna pek

/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

OZ w Zie lo nej Gó rze

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Zie lo nej Gó rze

z dnia 22 sierp nia 2012 r. 
w spra wie po sta wy i za an ga żo wa nia dział kow ców i struk tur PZD w obro nę usta wy o ROD

Okrę go wa Kon fe ren cja PZD w Zie lo nej Gó rze wy ra ża
ser decz ne po dzię ko wa nia dział kow com, pre ze som i za -
rzą dom ROD, człon kom ko mi sji sta tu to wych oraz człon -
kom władz okrę go wych PZD za nie zwy kłą ak tyw ność 
i za an ga żo wa nie w obro nę usta wy o ROD.

Dzię ki ta kiej po sta wie licz ba na pi sa nych i wy sła nych 
z okrę gu zie lo no gór skie go sta no wisk, li stów i pe ty cji li -
czo na jest w set ki. W na szym okrę gu w cią gu ostat nich
trzech la tach dział kow cy wy po wie dzie li się w obro nie
usta wy w 796 sta no wi skach, ze bra no też (w ro ku 2010)
4295 pod pi sów w obro nie usta wy o ROD.

Tyl ko w ostat nim ro ku skie ro wa no na ad res Są du Naj -

wyż sze go, Mar sza łek Sej mu, Pre mie ra RP, Pre zy den ta RP,
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich oraz par la men ta rzy stów po nad 446 sta no wisk, pism
i ape li, w któ rych wy po wia da no się zde cy do wa nie za
utrzy ma niem do tych cza so wych roz wią zań praw nych.
Wie le sta no wisk mia ło cha rak ter wy stą pień zbio ro wych,
po dej mo wa nych na wal nych ze bra niach spra woz daw -
czych, co po twier dza sze ro ki udział spo łecz no ści dział ko -
wej w obro nie praw za pi sa nych w usta wie, któ rej bro ni li.

Do ce nia jąc de ter mi na cję dział kow ców i struk tur PZD
w wal ce o obro nę usta wy o ROD nie moż na nie za uwa żyć,
że ten ogrom ny wy si łek nie zo stał do strze żo ny przez żad -
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ne go z ad re sa tów. Przed sta wi cie le wła dzy, do któ rych 
z ta kim za ufa niem pi sa li dział kow cy, zlek ce wa ży li gło sy
oby wa te li. Fakt ten jest tym bar dziej przy kry, iż wła dza
nie chcia ła usły szeć gło su tej czę ści spo łe czeń stwa, któ rą
sa ma po win na się za jąć w spo sób szcze gól ny – gru py lu -
dzi o skrom nych do cho dach i nie wiel kich per spek ty wach.

Nie ste ty, wła dza po zo sta ła głu cha na proś by. Jak się
oka za ło, dział kow cy nie otrzy ma li po mo cy, prze ciw nie 
– ode bra no im to, co sta no wi ło treść ży cia wie lu z nich 
i po de pta no war to ści, któ re wy zna wa li. Orze cze nie TK
wy raź nie po ka za ło, że sza ry oby wa tel w star ciu z wła dzą
prze gry wa.

Sy tu acja, któ rą wy wo ła ło orze cze nie TK nie mo że nas
jed nak znie chę cać, a w żad nym ra zie nie mo że my so bie
po zwo lić na re zy gna cję.

Okrę go wa Kon fe ren cja Polskiego Związku Dział-
kowców jest prze ko na na, że dział kow cy i struk tu ry Pol-
skiego Związku Działkowców w okrę gu zie lo no gór skim
znaj dą jesz cze dość sił, aby na no wo sta nąć do wal ki 
o utrzy ma nie ogro dów dział ko wych, stwo rze nie no we go
pra wa gwa ran tu ją ce go ich sta bi li za cję i roz wój oraz or ga -
ni za cji, któ ra, bo ga ta już zdo by ty mi do świad cze nia mi, bę -
dzie sku tecz nie bro ni ła dział kow ców i idei ogrod nic twa
dział ko we go.

Ni niej sze sta no wi sko kie ru je my do:
– Za rzą dy ROD (Wszyst kie),
– Pre zes PZD,
– Pre zes OZ PZD.

Zie lo na Gó ra, 22 sierp nia 2012 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Uchwał
/-/ Jo an na Mi ko łaj czyk

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Jan Gwóźdź

W efek cie ko lej nych ata ków po dej mo wa nych przez śro -
do wi ska po li tycz no -biz ne so we zmie rza ją ce do zmia ny za -
pi sów usta wo wych do ty czą cych ist nie nia i funkcjo-
no wa nia ogro dów dział ko wych w Pol sce, sta ło się za skar -
że nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku, a w kon se kwen cji do wy da nia wy ro ku
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny orze ka ją ce go o niekon sty -
tu cyj no ści po sta no wień czę ści usta wy. 

Wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go pol scy dział -
kow cy sta nę li w ob li czu za gro że nia dla bez pie czeń stwa
funk cjo no wa nia ogro dów przede wszyst kim w spra wach
or ga ni za cyj no -praw nych i grun to wych, praw ma jąt ko -
wych dział kow ców, w kwe stiach człon kow skich i zrze -
sza nia się użyt kow ni ków dzia łek, gwa ran cji do ty czą cych
za bez pie cze nia praw do od szko do wań w ra zie li kwi da cji
ogro dów itp.

Śro do wi sko pol skich dział kow ców z dez apro ba tą od -
nio sło się do sa me go wy ro ku. Ja ko dzia ła cze pol skich
ogro dów dział ko wych, ja ko zwy kli dział kow cy, ja ko oby -
wa te le pań stwa pol skie go zo sta li śmy upo ko rze ni wy ro -
kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ma my świa do mość 
i prze ko na nie, że wy rok Try bu na łu miał w swym za my śle
roz bić i po dzie lić zjed no czo ny ruch dział ko wy. 

Za rów no w ca łym okre sie obro ny dział kow ców przed
za ku sa mi róż nych gre miów zmie rza ją cych do po zba wie -
nia ich naj więk sze go orę ża, ja kim są usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i ich or ga ni za cja, czy li Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, jak rów nież w okre sie po prze dza -
ją cym roz pa trze nie przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
spra wy za skar że nia ar ty ku łów tej że usta wy, otrzy my wa li -
śmy wie le przy kła dów wspar cia, głów nie w for mie pu -
blicz nych wy stą pień i de kla ra cji od sa mo rzą dów lub ich

2.8. PODZIĘKOWANIA DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

OZ w Byd gosz czy

PODZIĘKOWANIE
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej PZD w Byd gosz czy

z dnia 21 wrze śnia 2012 ro ku
dla sa mo rzą dów te ry to rial nych za czyn ne wspie ra nie i wy stą pie nia w obro nie praw dział kow ców, 

w obro nie ogro dów i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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przed sta wi cie li, ma ją cych od wa gę sta nąć w obro nie praw
dział kow ców, w obro nie ogro dów i usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

De kla ro wa ne i prze ka zy wa ne nam, dział kow com i dzia -
ła czom ogro do wym sło wa otu chy, wy ra ża ją ce dez apro ba -
tę dla ne ga tyw nych dla pol skich ro dzin, dla miesz kań ców
miast i mia ste czek, nie ko rzyst nych dla sa mych miast – skut -
ków zwią za nych z po zba wie niem usta wo wych gwa ran cji
by tu dla dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych,
da wa ły nam na dzie ję i do da wa ły wia ry w sku tecz ność na -
szych sta rań. Pod kre śla nie zna cze nia i przy kła dy wła ści wej
współ pra cy sa mo rzą dów z dział kow ca mi i za rzą da mi ogro -
dów, po twier dza nie ro li ro dzin nych ogro dów dział ko wych
dla po pra wy wa run ków by to wych spo łecz no ści miej skich,
dla ochro ny śro do wi ska i dla kształ to wa nia zdro we go oto -
cze nia miesz kań ców, sta no wi ło do dat ko wy atut i na dzie ję w
na szej obro nie. Nie ste ty atut ten, jak i wszyst kie po zo sta łe,
nie był wzię ty pod uwa gę przez Trybunał Konstytucyjny
przy wy da niu wy ro ku.  Ze smut kiem i roz cza ro wa niem by -
li śmy świad ka mi jak w glo rii pra wa czy ni się bez pra wie

wy mie rzo ne w mi lion ro dzin dział ko wych.
Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Byd gosz czy, w imie niu ca łe go śro do wi -
ska ogro dów okrę gu byd go skie go skła da ją szcze re wy ra -
zy po dzię ko wa nia wszyst kim lo kal nym sa mo rzą dom, w
tym pre zy den tom miast, bur mi strzom, wój tom oraz przed -
sta wi cie lom po szcze gól nych szcze bli urzę dów ad mi ni stra -
cji te re no wej, któ rzy w ja kim kol wiek stop niu po tra fi li
zdo być się na obiek tyw ne wy ra że nie wła sne go zda nia, do -
strze ga jąc pro ble my i oba wy użyt kow ni ków dzia łek w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Wie rzy my, że pol scy dział kow cy na dal bę dą mie li szan -
sę i pra wo do kon ty nu acji swo ich tra dy cji ogro do wych.
W na szej pa mię ci prze trwa ją lu dzie, któ rzy nas nie za wie -
dli, współ pra ca z któ ry mi da wa ła nam wdzięcz ność i sa -
tys fak cję i któ rych na dal za pra szać bę dzie my na na sze
ro bo cze spo tka nia oraz uro czy sto ści ogro do we w ra mach
in te gra cji dział kow ców ze śro do wi skiem miesz kań ców
miast i gmin.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Byd go skiej.
9. Eu ro po sło wie Ku jaw sko -Po mor scy.
10. Sa mo rzą dy Lo kal ne Okrę gu Byd go skie go.
11. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ Gdańsk

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Gdań sku

z dnia 18 sierp nia 2012 r.
w spra wie współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial nym

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej bio rą cy udział 
w dniu 18 sierp nia 2012 ro ku stwier dza ją, 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 lę w spo łe czeń stwie oby wa-
tel skim słu żąc dział ko wym ro dzi nom, człon kom lo kal -
nych spo łecz no ści.

Na sze Ogro dy za wsze peł ni ły istot ne i waż ne funk cje
pro eko lo gicz ne, proz dro wot ne, spo łecz ne i re kre acyj ne

czy niąc z nich miej sce re al nej ak tyw no ści eme ry tów, ren -
ci stów, bez ro bot nych i mło de go po ko le nia.

Na sze Ogro dy by ły i na dal są tak że dla lo kal nych sa mo -
rzą dów bez kosz to wy mi zie lo ny mi „płu ca mi” na szych już
wy so ko zur ba ni zo wa nych miast oraz czę sto je dy ny mi en -
kla wa mi nie ska żo nej przy ro dy i czy ste go po wie trza.

Nasz Pol ski Zwią zek Dział kow ców ni gdy nie był prze -
ciw ny in we sty cjom ce lu pu blicz ne go re ali zo wa nych przez
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lo kal ne sa mo rzą dy te ry to rial ne, bo wiem za wsze po dej mo -
wał ta kie dzia ła nia, by moż na by ło po go dzić roz wój na -
szych miast i gmin z funk cjo no wa niem na szych Ogro dów.

Sa mo rzą dy lo kal ne w zde cy do wa nej więk szo ści za wsze
wspie ra ły dzia ła nia na sze go Związ ku wie dząc, że jest 
to istot ny wkład w bu do wa nie spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go.

Sa mo rzą dy miast i gmin uczest ni cząc w na szej dzia łal -
no ści po zna wa ły na sze pro ble my, by po ma gać w ich roz -
wią zy wa niu dla do bra nas człon ków lo kal nych spo-
łecz no ści.

Uczest ni cy Kon fe ren cji stwier dza ją, że po wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go zo sta nie my po zba wie ni wcze -
śniej na by tych praw a praw do po do bień stwo do dat ko wych

ob cią żeń po dat ko wych na rzecz lo kal nych sa mo rzą dów 
z ty tu łu już nieużyt ko wa nia a dzier ża wy dział ki mo że być
trud na do udźwi gnię cia przez dział kow ców.

Nasz Zwią zek pod jął się już przy go to wa nia oby wa tel -
skie go pro jek tu no wej usta wy o ogro dach dział ko wych,
któ ry bę dzie uwzględ niał wy rok Try bu na łu oraz tra dy cje
wy pra co wa ne na prze strze ni 120 lat ist nie nia ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go na zie miach pol skich.

Uczest ni cy Kon fe ren cji prze ka zu jąc po dzię ko wa nia na
do tych cza so wą współ pra cę z sa mo rzą da mi te ry to rial ny -
mi w Okrę gu Gdań skim zwra ca ją się z proś bą i ape lem 
o udzie le nie wspar cia dla oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych dla do bra nas dział kow ców 
i człon ków lo kal nych spo łecz no ści. 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/  Zdzi sław Ka miń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/  Woj ciech Ko dłu bań ski

OZ Go rzów Wlkp.

Sza now ny Pan
Jan Ka cza now ski
Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Go rzo wa Wlkp.

Ostat nie la ta dla dział kow ców to okres pięk nych wspo -
mnień, ale i nie ste ty nie ustan na wal ka w obro nie na szych
praw i war to ści. Z ża lem od no si my się do prze kre śle nia
na sze go wspól ne go do rob ku ja ki zdo by li śmy przez 
120 lat.

W tym trud nym mo men cie prze ko na li śmy się po raz ko -
lej ny, że mo że my li czyć na przy chyl ność i wspar cie Pa na
Prze wod ni czą ce go. Pro szę przy jąć na sze ser decz nie po -
dzię ko wa nie za zro zu mie nie spraw i pro ble mów dział -
kow ców. To dla na sze go śro do wi ska ma bar dzo du że

zna cze nie. Nie za po mni my o tym.
Wy ra ża my na dzie ję, że przy Pa na po mo cy i śro do wi -

ska, któ re Pan re pre zen tu je uda nam się opra co wać oby -
wa tel ski pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, 
w któ rym po sza no wa na bę dzie Kon sty tu cja, ale uwzględ -
nio ne bę dą na sza tra dy cja i war to ści.

Li cząc na dal sze wspar cie na szych dzia łań ży czy my Pa -
nu du żo zdro wia, dal szych suk ce sów w dzia łal no ści spo -
łecz nej i sa mo rzą do wej oraz wie le po myśl no ści i szczę ścia
w ży ciu oso bi stym.

Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski

Go rzów Wlkp., 22 sierp nia 2012 r.

OZ w Ka li szu

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Ka li szu

z dnia 21 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie po dzię ko wa nia sa mo rzą dom, któ re sta nę ły w obro nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go 

i usta wy o ROD

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Ka li szu ob ra du ją ca w dniu 21 sierp nia 2012 ro ku

wy ra ża po dzię ko wa nie dla sa mo rzą dów, któ re w trud nych
cza sach dla Związ ku i dział kow ców sta nę ły w obro nie
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ogro dów i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 r. mi mo, że ta ka po sta wa w wie lu przy pad -
kach nie by ła mi le wi dzia na w śro do wi skach po li tycz -
nych, ale  uzy ska ła uzna nie i sza cu nek dział kow ców.

Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je wy stą pie nie Bur -
mi strza Mia sta i Gmi ny Ple szew Pa na Ma ria na Adam ka 
i je go Za stęp cy Pa na Ar ka diu sza Pta ka, któ rzy w dniu 
12 czerw ca 2012 ro ku wy stą pi li pi smem do Prof. An drze -
ja Rze pliń skie go Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w
obro nie usta wy z 2005 r o ROD uwa ża jąc, że ini cja ty wa

Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa na do 
TK zmie rza do zmia ny ak tu al ne go sta tu su praw ne go, jest
aspo łecz na i go dzi w ol brzy mią rze szę pol skich dział kow -
ców, ich do tych cza so we wy sił ki oraz for mę or ga ni za cyj -
ną. Zda niem Pa na Bur mi strza nie wol no nie brać pod
uwa gę opi nii spo łecz nej i po dej mo wać de cy zji bu dzą cych
po wszech ny sprze ciw.

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Ka li szu ser -
decz nie dzię ku ją Pa nu Bur mi strzo wi i je go Za stęp cy, któ -
rzy mie li od wa gę sta nąć w obro nie dział kow ców.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Ko sza li nie

Pan/Pa ni Sta ro sta, 
Pre zy dent, Bur mistrz, Wójt

Ze bra ni w dniu 20 sierp nia 2012 ro ku człon ko wie 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, Pre ze si za rzą dów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych pra gną wy ra zić ser decz -
ne po dzię ko wa nie za dzia ła nia wspie ra ją ce ruch ogro-
d nic twa w Pol sce i w na szym okrę gu.

Pań stwa dzia ła nia w na szej obro nie utwier dzi ły nas w
prze ko na niu, że na te re nie na sze go okrę gu ma my przy ja -

ciół, na któ rych mo że my po le gać Wspar cie udzie la ne na -
szej spra wie ze stro ny dzia ła czy sa mo rzą do wych jest
szcze gól nie cen ne. Nikt le piej nie ro zu mie pro ble mów 
i trosk lo kal ne go spo łe czeń stwa niż sa mo rzą dow cy.

Za do tych cza so we wspar cie dzię ku je my. Ma my na dzie -
ję, że w trak cie prac nad no wą usta wą o ogro dach dział ko -
wych oraz w pro ce sie prze kształ ca nia ogro dów
dział ko wych mo że my li czyć na po moc i życz li wość Pań -
stwa.

W imie niu uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji PZD
w Ko sza li nie

Se kre tarz
/-/ Ma rian Se kul ski

Pre zes OZ PZD 
/-/ Sta ni sław Su szek

Ko sza lin, 20 sierp nia 2012 r.

OZ w Lu bli nie

PODZIĘKOWANIE
uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Lu bli nie

w dniu 23 sierp nia 2012 r.
kie ru ją sło wa po dzię ko wa nia dla wszyst kich sa mo rzą dów wo je wódz twa lu bel skie go za obro nę praw 

dział kow ców, ogro dów i Związ ku za war tych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Lu bli nie stwier dza, że w okre sie po prze dza ją cym
roz pa trze nie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny zgod no ści 
z Kon sty tu cja RP za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dów

dział ko wych otrzy my wa ła za pew nie nia od władz sa mo -
rzą do wych, że ogro dy dział ko we do brze słu żą spo łecz no -
ści lo kal nej, mia stom i gmi nom.

Wła dze sa mo rzą dów pod kre śla ły bar dzo do brą współ -
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pra cę z za rzą da mi ogro dów dział ko wych oraz wska zy wa -
ły, że ogro dy dział ko we są te re na mi zie le ni miej skiej
utrzy my wa ny mi przez dział kow ców, że dział ki słu żą po -
pra wie by tu wie lu ro dzin, są miej scem wy po czyn ku dla
nie za moż nej czę ści spo łe czeń stwa, peł nią funk cję zdro -

wot ną, so cjal ną i eko lo gicz ną.
Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców w Lu bli nie za po pie ra nie ru chu dział ko we go oraz do -
tych cza so wą bar dzo do brą współ pra cę pra gnie ser decz nie
po dzię ko wać.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Lu blin, 23 sierp nia 2012 r.

OZ w Ło dzi

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
dla sa mo rzą dów te ry to rial nych

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Ło dzi pra gnie wy ra zić po dzię ko wa nie dla przed -
sta wi cie li gmin i po wia tów z wo je wódz twa łódz kie go,
któ rzy udzie li li Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców po -
par cia w dzia ła niach dla za cho wa nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Otrzy ma ne od Pań stwa sło wa za pew nia ją ce o zro zu mie -
niu ra cji dział kow ców, pod kre śla ją ce zna cze nie ogro dów
dla śro do wisk, w któ rych Pań stwo dzia ła cie to dla nas spo -
łecz nych dzia ła czy bez cen na war tość. 

Dzia łal ność sa mo rzą dów te ry to rial nych i ich po zy tyw -
ny sto su nek do na sze go ru chu ma du że zna cze nie dla
ogro dów i dział kow ców. To prze cież na szcze blu sa mo -
rzą du za pa da ją de cy zje istot ne dla trwa ło ści i roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go. Wska zu jąc na spo łecz ne zna -
cze nie ogro dów da li ście wy raz praw dzi we go zro zu mie -
nia i przy wią za nia do idei de mo kra cji i spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. Do ce nia my Pań stwa po sta wę, tym bar -

dziej, że opo wie dze nie się po stro nie słusz nych ra cji na -
sze go ru chu by ło wy jąt ko wo nie ła twe. Zda je my so bie
spra wę, że wy ma ga ło to sta nię cia wbrew po li tycz nym
ukła dom i li nii przy ję tej przez naj wyż sze wła dze pań stwo -
we.

Dzię ku je my za to, że po pie ra jąc usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, udo wod ni li Pań stwo, że naj bliż -
sze są Wam pro ble my zwy kłych lu dzi -miesz kań ców
miast, gmin i osie dli, a wo la lo kal nej spo łecz no ści jest za -
wsze naj waż niej szą spra wą, ja ką kie ru je cie się, wy ko nu -
jąc sa mo rzą do wy man dat.

Po zwa la nam to mieć na dzie ję, że tak że te raz, po wy ro -
ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, mo że my li czyć na Pań -
stwa istot ny głos w dys ku sji nad przy szłym po rząd kiem
praw nym re gu lu ją cym funk cjo no wa nie ogro dów i tak jak
do tych czas bę dzie cie Pań stwo wspie rać ogro dy dla do bra
miej sco wych spo łecz no ści, oto cze nia, w któ rym funk cjo -
nu je my na co dzień.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

Łódź, 18 sierp nia 2012 r.

OZ Ma ło pol ski

PO DZIĘ KO WA NIE
Kon fe ren cji Okrę go wej PZD w Kra ko wie

z dnia 4 sierp nia 2012 r.
dla sa mo rzą dów te ry to rial nych

Okrę go wa Kon fe ren cja PZD w Kra ko wie, ob ra du ją ca w
dniu 04.08.2012 r. wy ra ża ser decz ne po dzię ko wa nie dla sa -

mo rzą dów te ry to rial nych w Ma ło pol sce za udzie la nie po -
par cia w obro nie dział kow ców, ogro dów i usta wy o ROD.
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Ist nie nie ogro dów dział ko wych na te re nie gmin Ma ło -
pol ski jest po zy tyw nie oce nia ne przez wła dze sa mo rzą do -
we, stwier dza my to na pod sta wie do tych cza so wych
do świad czeń. To od sa mo rzą dów te ry to rial nych za le żeć
bę dzie w przy szło ści dal szy los ogro dów, dal szy los ro -
dzin użyt ku ją cych dział ki w ogro dach.

Głę bo ko wie rzy my, że tak jak do tych czas wła dze miast

i gmin bę dą wspie rać ogro dy dział ko we, wi dząc ko rzyst -
ny wpływ ogro dów dział ko wych dla po pra wy śro do wi ska
miast, dla ca łe go spo łe czeń stwa.

Li czy my na zro zu mie nie pro ble mów dział kow ców i dal -
sze po pie ra nie ich dzia łań po wej ściu w ży cie no wej usta -
wy o ogro dach dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Kra ków, 4 sierp nia 2012 r.

OZ w Opo lu

PODZIĘKOWANIE
uczest ni ków Okrę go wej Kon fe ren cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu 

dla sa mo rzą dów te ry to rial nych

Kon sty tu cja Rze czy po spo li tej Pol skiej na kła da na wła -
dze pu blicz ne obo wią zek wspie ra nia dzia ła nia oby wa te li na
rzecz ochro ny i po pra wy sta nu śro do wi ska. Ro dzin ne ogro -
dy dział ko we w zna czą cy spo sób wpły wa ją na roz wój eko -
sys te mu – są to tzw. zie lo ne płu ca miast, a dział kow cy, to
oby wa te le dzia ła ją cy na rzecz ochro ny śro do wi ska i po pra -
wy je go sta nu. Funk cja i ro la ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych w mia stach jest o wie le waż niej sza, niż za be to no wa ny
ka wa łek zie mi przy no szą cy ko rzy ści fi nan so we wą skiej
gru pie lu dzi. Nie moż na do pu ścić do te go aby ogro dy dział -
ko we znik nę ły z kra jo bra zu ar chi tek to nicz ne go miast. By -
ło by to sprzecz ne z za sa da mi kon sty tu cyj ny mi, gdyż art. 74
ust. 4 na kła da na wła dze pu blicz ne obo wią zek wspie ra nia
dzia ła nia oby wa te li na rzecz ochro ny śro do wi ska. Sa mo -
rząd te ry to rial ny na szcze blu lo kal nym po wi nien w zna czą -
cy spo sób przy czy nić się do te go aby nie do pu ścić do
znik nię cia ogro dów dział ko wych z miej sco wych pla nów
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we ma ją słu żyć przede wszyst -
kim za spo ka ja niu po trzeb wy po czyn ko wych i in nych so -
cjal nych człon ków spo łecz no ści lo kal nych, po przez
umoż li wie nie m.in. ko rzy sta nia ro dzi nom z dzia łek. Jed -
nak do pra wi dło we go funk cjo no wa nia po trze bu ją wspar -
cia ze stro ny sa mo rzą du lo kal ne go w roż nej po sta ci.
Obec na sy tu acja ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w świe tle wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po trze bu -
je szcze gól ne go wspar cia gmin w za kre sie utrzy ma nia 
i funk cjo no wa nia ogro dów, oraz za bez pie cze nia praw ne -
go.

Na prze strze ni ostat nich lat wal ki o utrzy ma nie ogro -
dów dział ko wych w mia stach zdo by wa li śmy do świad cze -
nie do brej współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi – za co
uczest ni cy Kon fe ren cji PZD go rą co dzię ku ją z na dzie ją
na dal szą kon ty nu ację tak wspa nia łej współ pra cy w utrzy -
ma niu w nie zmie nio nym kształ cie opol skich ogro dów
dział ko wych.

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Wła dy sław Maj

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Opo le, 14 sier pień 2012r.

OZ w Pi le

PODZIĘKOWANIE
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

w dniu 10 sierp nia 2012 ro ku
dla władz sa mo rzą do wych Pół noc nej Wiel ko pol ski

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Pi le stwier dza ją, że wła ści we funk cjo no -

wa nie, ist nie nie i roz wój Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych za le ży nie tyl ko od na szej spo łecz nej, po za rzą do wej
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or ga ni za cji, ale rów nież od dzia łal no ści sa mo rzą dów lo -
kal nych.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we, ja ko te re ny zie lo ne słu żą
za rów no dział kow com jak i spo łecz no ścią lo kal nym, a po -
wsta ły naj czę ściej na grun tach naj słab szych i zde gra do -
wa nych i pra cą dział kow ców oraz dzia ła niem Związ ku
przy wró co ne zo sta ły przy ro dzie i spo łe czeń stwu. Ro dzin -
ne ogro dy dział ko we wy peł nia ją waż ne ce le w sto sun ku
do spo łecz no ści lo kal nych po przez za pew nie nie bez płat -
ne go do stę pu do użyt ko wa nia dział ki ro dzi nom, któ re po -
trze bu ją tej for my po mo cy.

Pra wi dło wa i sku tecz na re ali za cja tych ce lów by ła i jest
moż li wa tyl ko przy współ pra cy z sa mo rzą da mi te ry to rial -
ny mi. Ta współ pra ca w Okrę gu Pil skim ukła da się wzo ro -
wo. Wszyst kie te re ny ogro dów są za pi sa ne w miej sco-
wych pla nach za go spo da ro wa nia te re nu, ja ko te re ny zie -
le ni dział ko wej. Sa mo rzą dow cy uczest ni czy li ak tyw nie 
w ży ciu ogro dów dział ko wych, wspie ra li i po ma ga li w or -
ga ni zo wa niu sze re gu wspól nych przed się wzięć na rzecz
dział kow ców i spo łecz no ści lo kal nych.

Na szcze gól ne uzna nie za słu gu je włą cze nie się więk -
szo ści sa mo rzą dów – Sta ro stów, Bur mi strzów i Wój tów 
z na sze go Okrę gu w obro nę usta wy o ROD z 2005 r., któ -

rzy swo je po par cie wy ra ża li w sta no wi skach prze sy ła nych
do Sej mu RP i przed sta wi cie li wła dzy wy ko naw czej. Oce -
nia my wy so ko do tych cza so wą współ pra cę i skła da my ser -
decz ne po dzię ko wa nia.

Dzi siaj, po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, w któ -
rym za kwe stio no wa no pra wie po ło wę ar ty ku łów na szej
Usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r.
re ali za cja tych ce lów w do tych cza so wej for mu le praw nej
zo sta ła za gro żo na. Zo sta nie my po zba wie ni wcze śniej na -
by tych praw, a wi zja do dat ko wych ob cią żeń fi nan so wych
z ty tu łu już nie użyt ko wa nia, a dzier ża wy dział ki na rzecz
sa mo rzą dów mo że być nie do udźwi gnię cia przez dział -
kow ców.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców pod jął się już opra co wa -
nia oby wa tel skie go pro jek tu no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych uwzględ nia ją ce go wy rok Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, oraz tra dy cje i wy pra co wa ne na prze strze ni 120
lat war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Skła da jąc wy ra zy po dzię ko wa nia li czy my na dal szą
owoc ną współ pra cę z wszyst ki mi sa mo rzą da mi w Okrę -
gu Pil skim, ocze ku je my po par cia dla oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych dla do bra dział-
kow ców i spo łecz no ści lo kal nych.

Uczest ni cy Kon fe ren cji
/-/ 91 pod pi sów

Se kre tarz Kon fe ren cji
Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji

OZ Pod kar pac ki

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze szo wie

dla sa mo rzą dów te ry to rial nych wo je wódz twa pod kar pac kie go

Kon fe ren cja Okrę go wa PZD ob ra du ją ca w Rze szo wie
w dniu 17 sierp nia 2012 r., skła da po dzię ko wa nia dla jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go wo je wódz twa pod kar -
pac kie go za ak tyw ne włą cze nie się w dzia ła nia ma ją ce na
ce lu obro nę dział kow ców, ogro dów dział ko wych i usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Zde cy do wa na więk szość pod kar pac kich sa mo rzą dów
te ry to rial nych po pie ra ła ist nie nie na te re nach gmin ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Współ pra ca władz okrę go -
wych PZD z więk szo ścią sa mo rzą dów pro wa dzo na by ła
na za sa dach part ner skiej współ pra cy i zro zu mie nia. Sze -

reg miast i gmin z te re nu wo je wódz twa pod kar pac kie go
wspie ra ło ogro dy dział ko we, do strze ga jąc ich ko rzyst ny
wpływ na śro do wi sko na tu ral ne miast oraz na spo łecz no -
ści lo kal ne.

Wy rok TK z dnia 11 lip ca 2012 r. naj praw do po dob niej
do pro wa dzi do te go, że przy szłość ogro dów dział ko wych
bę dzie w du żej mie rze za le ża ła od sa mo rzą dów te ry to rial -
nych. Dla te go też ma my na dzie ję, iż pod kar pac kie mia sta
i gmi ny na dal bę dą uwa żać ogro dy dział ko we za in te gral -
ną część swo jej in fra struk tu ry i nie do pusz czą do ich nie -
uza sad nio nej li kwi da cji.

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ Wła dy sław Bie niek 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Mi ro sław Wasz kie wicz

Rze szów, 17 sierp nia 2012 r.
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Kon fe ren cja Okrę go wa PZD w Po zna niu wy ra ża po -
dzię ko wa nie wła dzom sa mo rzą do wym tych miast Wiel -
ko pol ski, któ re wy ra zi ły swo je po par cie dla idei ogro-
d nic twa dział ko we go w okre sie po prze dza ją cym wy da nie
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy ro ku w spra wie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po dej mo wa ne sta -
no wi ska i wy sy ła ne li sty po pie ra ją ce ideę ogrod nic twa
dział ko we go przyj mo wa ne by ły z ogrom ną wdzięcz no -
ścią przez dział kow ców. Ma my świa do mość, że w ob li -
czu ne ga tyw nej kam pa nii roz pę ta nej przez nie chęt ne
ogro dom śro do wi ska oraz w ob li czu fak tu, że usta wę 
o ogro dach za skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go au -
to ry tet sa dow ni czy w oso bie I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
za ję cie sta no wi ska w obro nie ogro dów by ło ak tem od wa -
gi i przede wszyst kim wie dzy, że ogro dy dział ko we speł -
nia ją nie zwy kle po ży tecz ną ro lę dla spo łe czeń stwa i są
trwa le zwią za ne z kra jo bra zem pol skich miast. 

Ufa my, że w dal szym cią gu bę dzie my mo gli li czyć na
do brą współ pra cę z sa mo rzą da mi, któ ra mo że przy brać

jesz cze szer szy za sięg w ob li czu zmian, ja kie mo gą wy -
nik nąć z ko niecz no ści uwzględ nie nia w no wej usta wie
wy ro ku Try bu na łu. Wie rzy my, że na dal bę dzie cie Pań stwo
Sa mo rzą dow cy wspie rać ini cja ty wy oby wa tel skie po wsta -
ją ce w ogro dach oraz za pew ni cie trwa łe pod sta wy dal sze -
go funk cjo no wa nia ogro dów w za rzą dza nych mia stach.
Ape lu je my rów nież, nie do puść cie do znisz cze nia bo ga tej
po nad 100-let niej tra dy cji ogro dów w imię do raź nych 
i krót ko trwa łych zy sków, ja kie mo gła by przy nieść li kwi -
da cja ogro du. Za wsze ustę po wa li śmy, gdy in te res mia sta
te go wy ma gał, bro ni li śmy na to miast ogro dów wte dy, gdy
za li kwi da cją sta ły czy sto ko mer cyj ne przed się wzię cia
nio są ce ko rzyść wy bra nym jed nost kom, zaś stra tę ogó ło -
wi spo łe czeń stwa. Niech ta za sa da obo wią zu je na dal,
dział kow cy bę dą o tym pa mię tać i po zo sta ną wdzięcz ni
za moż li wość użyt ko wa nia ka wał ka zie mi, któ re mu przez
la ta po świę ca li swo ją pra cę i pie nią dze, a któ ry dzi siaj po -
zwa la im god nie wy po czy wać ca ły mi ro dzi na mi.

Pa mię taj cie o ogro dach…

OZ Po znań

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę gu Po znań skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

z dnia 21 sierp nia 2012 r.
w spra wie za an ga żo wa nia sa mo rzą dów w obro nę ogro dów dział ko wych

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Okręgowej
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji Okręgowej
/-/ 

OZ Su dec ki

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju 

dla sa mo rzą dów te ry to rial nych z okrę gu su dec kie go za za an ga żo wa nie się 
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kon fe ren cja Przed zjaz do wa Okrę gu Su dec kie go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, ob ra du ją ca w dniu
21sierp nia 2012 r. prze ka zu je po dzię ko wa nie sta ro stom,
bur mi strzom miast oraz wój tom gmin w okrę gu su dec kim,
któ rzy wspie ra li nas w wal ce o utrzy ma nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w do tych cza so wym
kształ cie praw nym.

Wspar cie to, wy ra ża ne w licz nych wy stą pie niach do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, do Mar sza łek Sej mu i in nych
or ga nów pań stwo wych, by ło dla dział kow ców i ich
Związ ku bar dzo cen ne. Dział kow cy nie by li sa mi w tej
nie rów nej wal ce o prze trwa nie usta wy i ogro dów.

Wy stą pie nia sa mo rzą dow ców by ły jed no cze śnie do wo -
dem na po strze ga nie ogro dów dział ko wych, ja ko nie zwy -
kle po trzeb nych ele men tów za go spo da ro wa nia miast 
i gmin, a za rzą dów ogro dów ja ko cen nych i spraw dzo -

nych part ne rów w roz wią zy wa niu wie lu spo łecz nych pro -
ble mów miast i gmin. 

Po par cie usta wy z 2005 r. jest nie zmier nie waż ne dla
dział kow ców i ogro dów w no wych wa run kach praw nych,
któ re bę dą na stęp stwem wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go z dnia 11 lip ca 2012 r., po nie waż to od sa mo rzą dów
gmin nych bę dzie za le żeć los ogro dów i ro dzin, któ re użyt -
ku ją dział ki.

Dział kow cy ma ją świa do mość, że skut ki wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go są naj bar dziej do tkli we dla nich
sa mych. Li kwi da cja sze re gu do tych cza so wych gwa ran cji
za pi sa nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych po wo du je, że obec nie sy tu acja ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i dział kow ców jest nie pew na.

O wszyst kim roz strzy gnie no wa usta wa o ogro dach dział -
ko wych, któ ra uwzględ ni uza sad nie nie wy ro ku Try bu na łu
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Kon sty tu cyj ne go. Znaj dą się w niej no we ure gu lo wa nia, 
w tym też nie ko rzyst ne dla dział kow ców i ogro dów.

Uczest ni cy Kon fe ren cji ma ją na dzie ję, że tak jak do -
tych czas sa mo rzą dy gmin ne bę dą trak to wa ły ogro dy ja ko
wspie ra nie by tu ro dzin – człon ków lo kal nej spo łecz no ści,
a do bra do tych cza so wa współ pra ca z za rzą da mi ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych w za kre sie go spo da ro wa nia
te re na mi ogro dów bę dzie na dal kon ty nu owa na. 

Jed no cze śnie Kon fe ren cja prze ka zu je tą dro gą po dzię -
ko wa nia od su dec kich dział kow ców za wspar cie i zro zu -
mie nie zna cze nia ogro dów dział ko wych dla ich ro dzin 
i dla wszyst kich miesz kań ców miast.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja nusz Pa proc ki

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Zbi gniew Ro dak

Szczaw no Zdrój, 21 sierp nia 2012 r.

OZ w Szcze ci nie

PODZIĘKOWANIE
Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Szcze ci nie

z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku
dla sa mo rzą dów te ry to rial nych szcze ciń skie go okrę gu PZD

Je ste śmy oby wa te la mi gmin, miast – je ste śmy ta cy sa -
mi jak każ dy miesz ka niec. Na prze strze ni lat ro dzin ne
ogro dy dział ko we do zna wa ły za wsze od sa mo rzą dów
przy chyl no ści i wła ści wej at mos fe ry, sprzy ja ją cej roz wo -
jo wi ogro dów. Ogro dy dział ko we w każ dej gmi nie słu żą
nie tyl ko dział kow com, ale są jed nym z ele men tów ca łe -
go spo łecz ne go sys te mu, któ ry ma za pew nić po pra wę wa -
lo rów zdro wot nych, re kre acyj nych, wy cho waw czych 
i in te gra cyj nych.

Ce lem na sze go dzia ła nia by ła za wsze do bra współ pra -
ca z sa mo rzą da mi gmin. Ma my te go do sko na łe przy kła dy
or ga ni zo wa nia wspól nych im prez o cha rak te rze ma so -
wym, a tak że po dej mo wa ne ze stro ny gmin ini cja ty wy do
ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia ogro dów ja ko ba zy par ko wej
dla spo łe czeń stwa. Te obo pól ne ko rzy ści po zwa la ją ży wić
na dzie ję, że rów nież w przy szło ści ta at mos fe ra bę dzie
sprzy ja ła ogro dom dla re ali za cji idei i tych za dań, dla któ -
rych zo sta ły one po wo ła ne.

Spo łecz ność gmin uszczu pla jąc swo je do cho dy prze ka -

zu je swo je te re ny pod ogro dy dział ko we, czy przez zwol -
nie nia po dat ko we, ale w za mian za to otrzy mu je do bre za -
go spo da ro wa nie i ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie ogro dów ja ko
te re ny zie lo ne utrzy my wa ne kosz tem dział kow ców.

Nie wy mier ne ko rzy ści po za eko no micz ne są ogrom ne,
stąd też świa do ma gmi na za wsze dba o od po wied nie za -
go spo da ro wa nie ogro dów. 

Oce nia jąc wspól ny do ro bek mi nio nych lat, prze ka zu je -
my sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia dla wszyst kich sa mo -
rzą dów od Urzę du Mar szał kow skie go po cząw szy, po przez
Sta ro stwa, Pre zy den tów, Bur mi strzów, Wój tów koń cząc
na naj niż szych szcze blach sa mo rzą dów za tro skę o ROD,
wspie ra nie w wal ce o ich na le ży te utrzy ma nie, nie rzad ko
wy mier ną po moc ma te rial ną, a przede wszyst kim za prze -
świad cze nie, że ogro dy są po trzeb ne i że po win ny one być
sta łym ele men tem, każ dej dba ją cej o zdro wie gmi ny.

Sło wa uzna nia kie ru je my rów nież do wszyst kich miesz -
kań ców gmin, wśród któ rych ży je my i któ rym chce my
słu żyć w przy szło ści.

OZ Ślą ski

PODZIĘKOWANIA
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD w Za brzu 

dla sa mo rzą dów te ry to rial nych
z dnia 23 sierp nia 2012 r.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we, któ re funk cjo nu ją 
w więk szo ści miast w wo je wódz twie ślą skim peł nią po zy -

tyw ną ro lę, sta no wiąc te re ny zie lo ne w ro zu mie niu prze -
pi sów o ochro nie śro do wi ska. Dla więk szo ści użyt kow ni -
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ków, dział ka w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym sta no -
wi je dy ną moż li wość wy po czyn ku i re kre acji. Na to miast
dla miesz kań ców, któ rzy nie są człon ka mi PZD i nie użyt -
ku ją dział ki ro dzin nej, ogro dy dział ko we sta no wią uroz -
ma ice nie miej skie go oto cze nia. 

W okre sie po prze dza ją cym wy da nie wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, Pol ski Zwią zek Dział kow ców oraz
użyt kow ni cy dzia łek ro dzin nych prze ko na li się o życz li -
wym na sta wie niu więk szo ści władz sa mo rzą do wych, któ -
re przede wszyst kim wzię ły pod uwa gę in te re sy miesz -
kań ców. Licz ne pi sma sa mo rzą dow ców po pie ra ją ce usta -
wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.
da ją na dzie ję na owoc ną współ pra cę nie za leż nie od przy -
szłej re gu la cji okre śla ją cej za sa dy funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych. Pań stwa sta no wi ska oraz wy ra zy
po par cia są tym bar dziej waż ne w ob li czu me dial nej „na -
gon ki” na dział kow ców, Pol ski Zwią zek Dział kow ców

oraz wszyst ko co zwią za ne z ogro da mi dział ko wy mi.
Nie ule ga wąt pli wo ści, iż ogro dy dział ko we w mia stach

sta no wią czę sto je dy ną osto ję zie le ni. Zja wi sko to wi docz -
ne jest zwłasz cza na Ślą sku, któ ry w znacz nej mie rze do -
tknię ty jest ne ga tyw ny mi skut ka mi eks plo ata cji gór ni czej,
w ten spo sób ogrom nym na kła dem pra cy za go spo da ro wa -
no te re ny zde gra do wa ne.

Wo bec po wyż sze go, go rą co dzię ku jąc za wspar cie
udzie lo ne w obro nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
i usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r., jed no cze śnie pro -
si my o dal sze wspie ra nie ru chu dział ko we go w ce lu za -
pew nie nia cią głe go funk cjo no wa nia ogro dów. Pań stwa
po par cie z pew no ścią przy nie sie wy mier ne ko rzy ści dla
miesz kań ców miast oraz użyt kow ni ków, któ rzy bę dą mo -
gli ko rzy stać z dzia łek ro dzin nych na do tych cza so wych
za sa dach. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Za brze, 23 sierp nia 2012 r.

OZ Świę to krzy ski

PODZIĘKOWANIE
uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę go wej Okrę gu Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Kiel cach
z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku

dla sa mo rzą dów te ry to rial nych za obro nę dział kow ców, ogro dów, Związ ku
i Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Po wszech nie wia do mo, że sy tu acja Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i zrze szo nej w nim mi lio no wej rze szy oby -
wa te li sta nę ła obec nie wo bec ogrom ne go za gro że nia.
Prze róż ne śro do wi ska, od me diów, po przez lob by de we -
lo per skie i in we stor skie, a skoń czyw szy na in sty tu cjach
pań stwo wych, ta kich jak Głów ny In spek tor Ochro ny Da -
nych Oso bo wych, Rzecz nik Praw Oby wa tel skich czy
wresz cie I Pre zes Są du Naj wyż sze go ru szy ły do ata ku na
pol skich dział kow ców. Wy ni kiem tej na gon ki stał się wy -
rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go orze ka ją cy o nie kon sty tu -
cyj no ści sze re gu ar ty ku łów Usta wy o ROD. Ozna cza to,
że przy szłość ogro dów dział ko wych, od po nad 110 lat
wpi sa nych w miej ski kra jo braz na sze go kra ju, sta ła się
wiel ką nie wia do mą. Po mi mo ty się cy ape li, li stów i sta no -
wisk sła nych z ca łe go kra ju i wy ra ża ją cych po par cie dla
ru chu ogrod nic twa dział ko we go i dla PZD, gło sy te nie
zo sta ły wy słu cha ne. Od Pa ni Mar sza łek Sej mu nie do cze -
ka li śmy się ani jed nej od po wie dzi, mi mo nie ustan ne go za -
sy py wa nia jej proś ba mi o za bra nie gło su w spra wie
istot nej dla ogrom nej gru py spo łecz nej. Ta kie za cho wa -
nie z pew no ścią zo sta nie wła ści wie pod su mo wa ne pod -
czas przy szłych wy bo rów, kie dy przyj dzie czas oce ny

dzia ła nia te raź niej szej wła dzy. 
Na szczę ście nie wszy scy ci, któ rzy ma ją wpływ na

kształt za go spo da ro wa nia miast i gmin, któ rzy ma ją pra -
wo de cy do wa nia w spra wach waż nych dla oby wa te li 
i spo łe czeń stwa, da li się po nieść tren do wi oczer nia nia 
i ata ków na PZD. Je ste śmy ogrom nie wdzięcz ni za gło sy
i ak ty po par cia dla dział kow ców ze stro ny przed sta wi cie -
li sa mo rzą dów te ry to rial nych z te re nu ca łe go kra ju. Lo -
kal ny sa mo rząd, a więc wła dza, któ ra ma re al ny kon takt 
z przed sta wi cie la mi struk tur PZD, za wsze chwa lił so bie
współ pra cę z na mi. W więk szo ści też sa mo rzą dy, któ re są
naj bli żej oby wa te li i lo kal nych spo łecz no ści, nie po tra fią
wy obra zić so bie miast i gmin bez ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, któ re peł nią wie le waż nych funk cji w co -
dzien nym ży ciu tych że lo kal nych spo łecz no ści. 

Naj lep szym przy kła dem na zna ko mi tą po sta wę władz
sa mo rzą do wych wo bec dział kow ców jest nasz Okręg
Świę to krzy ski. To wła śnie tu, w Kiel cach, z ini cja ty wy
Pre zy den ta Mia sta Pa na Woj cie cha Lu baw skie go, zor ga -
ni zo wa ne zo sta ło spo tka nie z lo kal ny mi dział kow ca mi.
Pan Pre zy dent za pew nił pod czas nie go, że te re ny ro dzin -
nych ogro dów w Kiel cach są nie za gro żo ne, mia sto nie



155

chce za ra biać na dział kow cach i ich zie mi żad nych pie -
nię dzy, a ich przy szłość zo sta nie za bez pie czo na po przez
umiesz cze nie w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Pre zy dent wy ka zał tak że chęć pro mo cji
ogrod nic twa dział ko we go wśród sze ro kiej rze szy oby wa -
te li po przez wy sta wia nie plo nów z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych pod czas miej skich im prez i uro czy sto ści. 

Ma my na dzie ję, że spo tka nie w Kiel cach bę dzie sy gna -
łem do or ga ni za cji po dob nych roz mów w in nych mia stach
Pol ski. Chce my, by o po zy tyw nej współ pra cy na li nii sa -

mo rząd – PZD wie dział ca ły kraj. Jest to bo wiem ewe ne -
ment w ska li kra ju, świad czą cy o rze tel nie i spra wie dli -
wie wy ko rzy sty wa nym man da cie za ufa nia,  ja ki przed-
sta wi cie lom sa mo rzą dów te ry to rial nych da ją lu dzie. Spo -
łe czeń stwo  z pew no ścią do ce ni ta ką po sta wę, zwłasz cza,
że nie jed no krot nie wią że się ona  z nie chę cią śro do wisk
po li tycz nych, z któ rych da ni przed sta wi cie le sa mo rzą du
się wy wo dzą. Jest to dla nas tym bar dziej waż ne i tym bar -
dziej chce my za to ser decz nie po dzię ko wać. 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Kry sty na Za tor ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski

Pod pi sy po zo sta łych człon ków Ko mi sji:
1. Eu ge niusz Kwa pisz

2. Jó zef Gąszcz
3. Zo fia Ję dras

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Hen ryk Ozię błow ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Mał go rza ta Re li dzyń ska

OZ To ruń sko -Wło cław ski

STANOWISKO
Uczest ni ków Kon fe ren cji Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD

z dnia 25 sierp nia 2012 r.
w spra wie po dzię ko wa nia dla sa mo rzą dów za obro nę dzia łal no ści ogrod nic twa dział ko we go 

w re gio nie dział kow ców, PZD i usta wy o ROD

Sza now ni Pań stwo,
W go rą cym okre sie po prze dza ją cym roz pa trze nie przez

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są -
dy Naj wyż sze go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty -
tu cją RP usta wy z dnia 8 lip ca 2005 roku, o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych – dział kow cy wie lo krot nie wy ra ża -
li i na dal wy ra ża ją głę bo ki nie po kój o swo je lo sy i dal szą
przy szłość ogro dów dział ko wych w re gio nie. 

W tym okre sie otrzy ma li śmy od sa mo rzą dów lo kal nych
wie le do wo dów wspar cia i wy stą pień w obro nie funk cjo -
no wa nia ogro dów dział ko wych bę dą cych miej sca mi nie
tyl ko ko rzy sta nia z wy ho do wa nych owo ców i kwia tów,
ale tak że miejsc re kre acji i wy po czyn ku. Ma to nie ba ga -
tel ne zna cze nie dla uboż szej czę ści spo łe czeń stwa, któ rej
nie stać na wy jaz dy do ku ror tów w kra ju i za gra ni cą.

W swych sta no wi skach sa mo rzą dow cy pod kre śla li i na -
dal pod kre śla ją do brą współ pra cę z Okrę giem To ruń sko -
-Wło cław skim PZD i za rzą da mi ro dzin nych ogro dów

dział ko wych. Szcze gól nie wy róż nia ją wy ka zy wa ną do brą
wo lę w przy pad kach pro wa dze nia no wych in we sty cji 
w za kre sie roz wo ju lo kal nych spo łecz no ści, a tak że wdra -
ża niu in fra struk tu ry dro go wej. Przy kła dy ta kiej współ pra -
cy ist nie ją w To ru niu, Wło cław ku i Gru dzią dzu.

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę gu To ruń sko -Wło cław -
skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców za tą god ną sza -
cun ku po sta wę, za obro nę praw człon ków spo łecz no ści
lo kal nych i wo lę utrzy ma nia do brej współ pra cy opar tej na
do tych cza so wym pra wie o ogro dach dział ko wych – wy -
ra ża ją go rą ce sło wa po dzię ko wa nia z na dzie ją na dal szą,
twór czą, wspól ną dzia łal ność dla do bra miesz kań ców na -
sze go re gio nu.

Wy ra ża my prze ko na nie, że na szym wspól nym ce lem
bę dzie jak do tych czas, za pew nie nie wa run ków do funk -
cjo no wa nia ogro dów dział ko wych i dal sze go ich roz wo -
ju bio rąc pod uwa gę przy szłe, nie unik nio ne po orze cze niu
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go – roz wią za nia praw ne.
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Ro dzin ne ogro dy dział ko we są nie odzow nym ele men -
tem kra jo bra zu miast i wsi na sze go re gio nu. Dział kow cy
dba jąc o swo je dział ki re ali zu ją tak że za sa dy ochro ny śro -
do wi ska co wpły wa bar dzo po zy tyw nie na eko sys te my.
Ogro dy, ja ko zie lo ne płu ca oraz en kla wy miast i wsi nie
przy no szą ko rzy ści tyl ko i wy łącz nie dla ich użyt kow ni -
ków, ale dla ca łych spo łecz no ści lo kal nych. 

Dla wie lu dział kow ców dział ka to miej sce od po czyn ku,
ob co wa nia z przy ro dą, moż li wość re ali zo wa nia swo ich
pa sji, ale tak że po pra wa bu dże tu do mo we go. Na sze spo -
łe czeń stwo jest co raz star sze, więc po trzeb ne są im miej -
sca, gdzie za miast my śleć o prze mi ja niu moż na sku pić się

na pra cy, któ ra nie sie wie le sa tys fak cji, a ruch na świe żym
po wie trzu słu ży zdro wiu fi zycz ne mu i psy chicz ne mu. 

Znacz na cześć władz lo kal nych z na sze go re gio nu do ce -
nia ła i do ce nia zna cze nie ogro dów dział ko wych, dla te go
uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Olsz ty nie chcą po dzię -
ko wać za wspar cie i po moc w do tych cza so wej wal ce 
w obro nie ogro dów i dzia łek.

Jed no cze śnie li czy my na dal szą do brą współ pra cę i po -
moc w utrzy ma niu ogro dów dział ko wych dla do bra spo -
łecz no ści lo kal nych. 

OZ War miń sko -Ma zur ski

PO DZIĘ KO WA NIE
Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Olsz ty nie

od by tej w dniu 24 sierp nia 2012 r.
dla sa mo rzą dów te ry to rial nych

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ Sta ni sław Ga jew ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Da nu ta Ró żań ska

OZ we Wro cła wiu

UCHWAŁA 4/2012
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu

z dnia 14 sierp nia 2012 r.
w spra wie za an ga żo wa nia sa mo rzą dów te ry to rial nych okrę gu wro cław skie go w obro nie praw 

dział kow ców, ogro dów i Związ ku za war tych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kon fe ren cja Okrę go we go PZD we Wro cła wiu stwier -
dza, że w okre sie po prze dza ją cym roz pa trze nie przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny zgod no ści z Kon sty tu cją RP prze-
pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do
wal ki w obro nie usta wy włą czy ła się więk szość sa mo rzą -
dów te ry to rial nych okrę gu wro cław skie go.

Bur mi strzo wie miast oraz miast i gmin w licz nych swo -
ich wy stą pie niach kie ro wa nych przede wszyst kim do Try -
bu na łu, ale tak że do Mar szał ka Sej mu RP i do Pre mie ra
wy ra ża li dez apro ba tę dla zło żo nych przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go wnio sków, stwier dza jąc, że usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych do brze słu ży spo łecz no ści lo -
kal nej oraz mia stom i gmi nom. Pod kre śla li bar dzo do brą
współ pra cę z za rzą da mi ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, z ca łym Pol skim Związ kiem Dział kow ców oraz
wy ra ża li za do wo le nie ze sta nu za go spo da ro wa nia ogro -
dów, mo der ni za cji i bu do wy na ich te re nie no wej in fra -
struk tu ry. Zwra ca li uwa gę na re ali za cje wspól nych 
z or ga na mi Związ ku ce lów i za dań słu żą cych ca łe mu spo -
łe czeń stwu. Dla te go też, zda niem Bur mi strzów, usta wa 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po win na po zo stać
bez zmian, tym bar dziej, że nie wi dzą żad nych prze szkód
ze stro ny prze pi sów usta wy re ali za cji wszel kich za dań 

o cha rak te rze pu blicz nym. Ro dzin ne ogro dy dział ko we,
jak pod kre śla li, wpły wa ją na po pra wę by tu ro dzin, miesz -
kań ców gmi ny, są miej scem wy po czyn ku i speł nia ją bar -
dzo waż ną funk cję so cjal ną, zdro wot ną oraz kształ tu ją cą
i po pra wia ją cą śro do wi sko na tu ral ne. Wy stą pie nia Bur mi -
strzów miast i gmin na pa wa ły dział kow ców i Zwią zek
otu chą, da wa ły na dzie ję na od da le nie przez Try bu nał
przy naj mniej więk szo ści zło żo nych wnio sków.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy da jąc tak dra stycz ny, 
w swo im za kre sie wy rok, nie tyl ko po zba wił dział kow -
ców, ogro dy i Związ ek,wie lu praw, ale cał ko wi cie zlek -
ce wa żył głos naj waż niej szych przed sta wi cie li władz miast
i gmin.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy cho dząc z za ło że nia, że tyl -
ko on ma mo no pol na ra cję, od rzu cił proś by i wnio ski ca -
łych spo łecz no ści lo kal nych. Jest to sy tu acja bez pre -
ce den su, gdyż Try bu nał sprze nie wie rzył się pol skie mu
spo łe czeń stwu.

Kon fe ren cja Okrę go wa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców we Wro cła wiu za tą god ną sza cun ku po sta wę, za
obro nę praw swo ich miesz kań ców, za wal kę w obro nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pra gnie
szcze rze i ser decz nie po dzię ko wać.
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To po dzię ko wa nie kie ru je my przede wszyst kim do Bur -
mi strza Mia sta Ole śni ca, oraz do Bur mi strzów Miast 
i Gmi ny Brzeg Dol ny, Jelcz La sko wi ce, Mię dzy bórz, Mi -
licz, Strze lin, Sy ców, Śro da Ślą ska, Trzeb ni ca i Wo łów.
Po dzię ko wa nie kie ru je my tak że do Sta ro sty Ole śnic kie -
go, od lat ści śle współ pra cu ją ce go ze Związ kiem oraz do
Wi ce mar szał ka Wo je wódz twa Dol no ślą skie go – Pa na Ra -
do sła wa Mo ło nia za spe cjal ne wy stą pie nia w obro nie usta -

wy prze sła ne do Try bu na łu i naj wyż szych władz Pań stwa
Pol skie go.

Sta no wi ska za pre zen to wa ne przez wła dze miast i gmin
stwa rza ją na dzie ję na kon ty nu owa nie dal szej do brej z ni -
mi współ pra cy w ce lu za cho wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, ich dal sze go roz wo ju, dla do bra ro dzin
dział kow ców, ca łe go spo łe czeń stwa i gmi ny.

/-/ inż. Zbi gniew Kna pek

/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

OZ w Zie lo nej Gó rze

STANOWISKO
Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Zie lo nej Gó rze

z dnia 22 sierp nia 2012 r.
w spra wie po sta wy władz sa mo rzą do wych wo je wódz twa lu bu skie go, któ re udzie li ły po par cia dla usta wy

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Okrę go wa Kon fe ren cja PZD, ob ra du ją ca w Zie lo nej
Gó rze w dniu 22 sierp nia 2012 r. z sa tys fak cją stwier dza,
że w tak trud nym dla dział kow ców i PZD okre sie, ja kim
by ło ocze ki wa nie na orze cze nie TK w spra wie usta wy o
ROD, pra wie wszyst kie sa mo rzą dy lo kal ne sta nę ły po
stro nie dział kow ców.

Re pre zen tan ci wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, uczest ni czą cy w Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w
Zie lo nej Gó rze, wy ra ża ją wdzięcz ność i sło wa po dzię ko -
wa nia dla:

Pa nów pre zy den tów Zie lo nej Gó ry – Ja nu sza Ku bic kie -
go i No wej So li – Wa di ma Tysz kie wi cza, oraz bur mi -
strzów:

• Świe bo dzi na  – Da riu sza Be ki sza,
• Żar  – Wa cła wa Ma ciu szon ka,
• Ża ga nia  – Sła wo mi ra Ko wa la,
• Su le cho wa  – Ro ma na Ra kow skie go,
• Gu bi na – Bar tło mie ja Bart cza ka,
• Kro sna Od rzań skie go – Ma re ka Ce bu le,
• Szpro ta wy – Jó ze fa Ru ba chy,
• Ko żu cho wa  – An drze ja Ogrod ni ka,
• Lub ska – Bog da na Ba ka ła rza,
• No wo gro du Bo brzań skie go  – An drze ja Baw ło wi cza,
• Mia sta i Gmi ny Wscho wa – Krzysz to fa Grab ka,
przed sta wi cie li władz po wia to wych i gmin nych:
• Prze wod ni czą ce go Ra dy po wia tu Zie lo no gór skie go

– Edwi na Ła zic kie go,
• Sta ro sty Świe bo dziń skie go – Zbi gnie wa Szum skie go,
• Sta ro sta Wschow ski, Mar ka Bo rycz ko
• Wój ta Gmi ny Gu bin – Zbi gnie wa Bar skie go,
• Ra dy po wia tu Kro śnień skie go,
przed sta wi cie li władz Wo je wódz twa Lu bu skie go:
• Wi ce prze wod ni czą ce go Sej mi ku Lu bu skie go – To ma -

sza Won to ra,

• Człon ka Za rzą du Wo je wódz twa Lu bu skie go – Sta ni -
sła wa Tom czy szy na,któ rzy wy po wie dzie li się za po zo sta -
wie niem ro dzin nych ogro dów dział ko wych w do tych-
cza so wych uwa run ko wa niach praw nych.

Wy ra żo ne na pi śmie sta no wi ska władz sa mo rzą do wych
są dla nas nie zwy kle cen ne, po nie waż świad czą o głę bo -
kim ro zu mie niu idei ogrod nic twa dział ko we go, a co za
tym idzie w tro sce o miesz kań ców miast i mia ste czek, za -
rów no tych, któ rzy użyt ku ją dział ki w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, jak i tych, któ rzy nie upra wia jąc dział ki
ko rzy sta ją jed nak z nie wąt pli wych za let śro do wi ska na tu -
ral ne go, ja kie ogro dy dział ko we two rzą.

Ma my świa do mość, iż los ogro dów dział ko wych jest
ści śle po wią za ny z lo sem miesz kań ców miast, z po pra wą
ich wa run ków by to wa nia i moż li wo ścia mi wy po czyn ku 
i re kre acji na świe żym po wie trzu. Dla te go cie szy nas, iż
wła dze sa mo rzą do we do strze ga ją w ogro dach dział ko -
wych te re ny po pra wia ją ce mi kro kli mat i stan śro do wi ska
w mia stach oraz że do ce nia ją w tym wzglę dzie wkład
dział kow ców ja ko osób utrzy mu ją cych miej skie te re ny
zie le ni.

Dzię ki ta kiej po sta wie władz mia sta ma ją moż li wość
sta bil ne go i zrów no wa żo ne go roz wo ju za rów no w aspek -
cie eko no micz no -go spo dar czym, jak i so cjal nym, eko lo -
gicz nym oraz edu ka cyj nym.

Nie ste ty, TK nie do strzegł, al bo nie chciał za uwa żyć, te -
go sze ro kie go po par cia władz sa mo rzą do wych, któ re jed -
no znacz nie za świad cza ły o do brym współ dzia ła niu ogro-
dów dział ko wych na rzecz roz wo ju miast, tak że w za kre -
sie re ali za cji ce lów pu blicz nych na te re nach prze ka zy wa -
nych przez ogro dy.

Być mo że wy rok TK i zwią za ne z tym „re for my” ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce zmie nią za sa dy funk cjo no -
wa nia ogro dów, da jąc więk sze upraw nie nia gmi nom.
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Jed nak po sta wa na szych, lu bu skich władz sa mo rzą do wych
po zwa la mieć na dzie ję, iż nie po zwo lą one do pro wa dzić do
znik nię cia z ma py miast ro dzin nych ogro dów dział ko wych
oraz że dział kow cy bę dą mo gli na dal cie szyć się ta ką sym -
pa tią i wspar ciem ze stro ny wło da rzy miast i mia ste czek.

Kie ru jąc raz jesz cze szcze re sło wa po dzię ko wa nia pra -
gnie my jed no cze śnie wy ra zić prze ko na nie, że dział kow cy
w okrę gu zie lo no gór skim tak jak do tych czas mo gą li czyć
na do brą współ pra cę z sa mo rzą da mi lo kal ny mi.

Zie lo na Gó ra, 22 sierp nia 2012 r. 

Hi sto ria ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce to
roz wój i od bu do wa, a od nie daw na tak że za żar ta wal ka 
w obro nie Usta wy o ROD. Zwy cię stwa i suk ce sy na sze -
go śro do wi ska za wsze by ły wy ni kiem wspól ne go, kon se -
kwent ne go dzia ła nia oraz cięż kiej pra cy wszyst kich
struk tur Związ ku i dział kow ców. Oko licz no ści w ja kich
się zna leź li śmy, obo wią zu ją ce obec nie re alia po li tycz ne,
go dzą w in te re sy dział kow ców i Związ ku. Dziś, bar dziej
niż kie dy kol wiek wcze śniej, dział kow cy mu szą po ka zać
de ter mi na cję w dą że niu do ce lu. 

W hi sto rii na szej or ga ni za cji mo że my zna leźć wie le
przy kła dów po twier dza ją cych sku tecz ność wspól ne go
dzia ła nia. War to od wo łać się do lat 80 ubie głe go wie ku,
kie dy PZD po wstał ja ko sa mo dziel na, nie za leż na or ga ni -
za cja zrze sza ją ca dział kow ców, co stwo rzy ło sprzy ja ją ce
wa run ki do roz wo ju tra dy cji ogro dów dział ko wych. 

De ter mi na cja w obro nie naj cen niej szych war to ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, jed ność w dzia ła niu i za an ga -
żo wa nie ca łe go śro do wi ska by ła od za wsze na szą naj moc -
niej szą stro ną i po zwa la ła od kil ku na stu lat sku tecz nie
bro nić ogro dów, Związ ku i praw dział kow ców.

De le ga cji Kon fe ren cji w peł ni do ce nia ją du że za an ga żo -
wa nie i ogrom ną pra cą ja ką wy ko nu ją człon ko wie struk -
tur ogro do wych, któ ra ma ogrom ne zna cze nie oraz swą
war tość, któ rej nie da się po li czyć na żad ne pie nią dze.
Dla te go dział kow com i człon kom tych struk tur skła da my
tą dro gą głę bo kie wy ra zy uzna nia, po wa ża nia oraz ser -
decz ne po dzię ko wa nia za obro nę war to ści i praw, jed no -

cze śnie wy ra ża my żal, że jed nym wy ro kiem prze kre śla się
to, co dział kow cy kształ to wa li i zdo by wa li przez la ta.

War to, by każ dy z nas miał w pa mię ci sta no wi sko 
II Kon gre su PZD, któ ry usto sun ko wał się do spra wy in te -
gra cji dział kow ców w na stę pu ją cych sło wach: „(…) 
II Kon gres PZD zwra ca się do wszyst kich dział kow ców 
i struk tur o za cho wa nie jed no ści, o peł ną in te gra cję na sze -
go śro do wi ska, jest to bowiem gwa ran cja ist nie nia ogro -
dów i Związ ku, gwa ran cja za cho wa nia praw dział kow ców
usta no wio nych usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, a tak że gwa ran cja moż li wo ści peł ne go ko rzy sta nia
z przy słu gu ją cych dział kow com praw. II Kon gres zwra ca
się do wszyst kich dział kow ców i wszyst kich struk tur 
z we zwa niem:

Nie daj my się ni gdy po dzie lić!
Nie po zwól my ni gdy się roz bić!
Tyl ko ra zem za cho wa my na sze ogro dy dla przy szłych

po ko leń”.
Dziś te sło wa po zo sta ją bar dziej ak tu al nie niż kie dy kol -

wiek. 

Dział kow cy!
Przy stąp my do pra cy nad oby wa tel skim pro jek tem usta -

wy o ogro dach dział ko wych, w któ rym na le ży uwzględ nić
wy rok Try bu na łu, a tak że war to ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Od efek tów na szej pra cy za le ży przy szłość
ogro dów dział ko wych i ca łe go ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

2.9. INNE

OZ w Byd gosz czy

STANOWISKO
De le ga tów Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy 

pod ję te w dniu 21 sier pień 2012 r.
w spra wie ro li i zna cze nia struk tur ogro do wych i dział kow ców, w obro nie war to ści i praw 

dla funk cjo no wa nia i roz wo ju ROD

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

/-/  107 podpisów działkowców
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Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej bio rą cy udział 
w dniu 18 sierp nia 2012 ro ku stwier dza ją, że z za ło że nia
apo li tycz ni sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wy da -
li w dniu 11 lip ca 2012 ro ku stric te po li tycz ny wy rok 
w spra wie przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce re ali zo wa ne go przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Uzna nie 24 ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku za nie zgod ne z Kon sty -
tu cją RP w oce nie uczest ni ków Kon fe ren cji nie po sia da ją
uza sad nie nia dla ta kie go orze cze nia. 

Trzy na stu sę dziów Try bu na łu uchy la jąc prze pis mó wią -
cy, że PZD pod le ga re je stra cji w Kra jo wym Re je strze Są -
do wym, jaw nie zła ma ło Kon sty tu cję RP. Uchy la jąc ten
prze pis po sta no wi li sę dzio wie, że kon sty tu cyj ny za pis 
o wa run kach li kwi da cji or ga ni za cji jest dla nich nie istot -
ny. Za po mnie li, że ta ką de cy zję mo że pod jąć wy łącz nie
sąd i tyl ko w dwóch przy pad kach, gdy by udo wod nio no, że

je ste śmy or ga ni za cją fa szy stow ską lub ko mu ni stycz ną.
Uczest ni cy Kon fe ren cji stwier dza ją, że za sad nym 

i wręcz ko niecz nym jest za skar że nie te go po li tycz ne go 
i aspo łecz ne go wy ro ku do Try bu na łu w Stras bur gu, nie za -
leż nie od po dej mo wa nia in nych dzia łań.

Uza sad nie niem dla za skar że nia te go wy ro ku są wy wo -
dy za war te w zda niach od ręb nych zgło szo nych przez
dwóch Sę dziów Try bu na łu w oso bach Mar ka Ko tli now -
skie go i An drze ja Wró bla.

W związ ku z po wyż szym uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę -
go wej wno szą do Kra jo we go Nad zwy czaj ne go Zjaz du
De le ga tów PZD, któ ry zwo ła ny zo stał na dzień 15 wrze -
śnia 2012 ro ku o zo bo wią za nie Kra jo wej Ra dy PZD 
o skie ro wa nie do Try bu na łu w Stras bur gu po zwu za skar -
ża ją ce go wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie o
sy gna tu rze akt K 8/10.

Ni niej sze sta no wi sko prze sy ła my:
1. Pre zy dent RP.
2. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Sej mu RP.
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich.
4. Mar sza łek i Wi ce mar szał ko wie Se na tu.
5. Klu by Par la men tar ne i Ko ło Se na to rów Nie za leż nych.
6. Pre mier Rzą du RP.
7. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 
8. Par la men ta rzy ści Zie mi Byd go skiej.
9. Eu ro po sło wie Ku jaw sko -Po mor scy.
10. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD.

OZ Gdańsk

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
w spra wie za skar że nia wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do Try bu na łu w Stras bur gu

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ Woj ciech Ko dłu bań ski

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Zdzi sław Ka miń ski 

APEL
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
do dział kow ców i or ga nów sta tu to wych ROD okrę gu gdań skie go

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej bio rą cy udział w
dniu 18 sierp nia 2012 ro ku stwier dza ją, że po ogło sze niu
w dniu 11 lip ca 2012 ro ku wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go sy tu acja na szych Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych i każ de go dział kow ca ule gła zde cy do wa ne mu po -
gor sze niu stwa rza jąc moż li wość wy stę po wa nia nie pra wi -
dło wo ści w co dzien nym ży ciu.

Prze kaz pły ną cy z me diów po sia da róż ne za bar wie nie
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tak uspo ka ja ją ce jak i przed sta wia ją ce re al ne za gro że nia.
Z jed nej stro ny uspo ka ja się, że nam dział kow com nie sta -
nie się żad na krzyw da, a z dru giej stro ny nie in for mu je się
opi nii pu blicz nej, ja kie kro ki zo sta ną pod ję te przez Par la -
ment.

Pra sa cen tral na i lo kal ne me dia pod sy ca ją at mos fe rę nie -
pew no ści ba zu jąc na nie zbyt praw dzi wych fak tach. Ta ka
sy tu acja sta je się bar dzo nie bez piecz na dla nor mal ne go
funk cjo no wa nia na szych Ogro dów.

Ape lu je my, by spo koj nie przy jąć orze cze nie Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i po cze kać na je go uza sad nie nie.

Zwo ła ny przez Kra jo wą Ra dę PZD na dzień 15 wrze -
śnia 2012 ro ku Kra jo wy Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga tów
PZD od nie sie się do po wsta łej sy tu acji i po dej mie sto sow -

ne dzia ła nia ce lem obro ny dział kow ców i ogro dów przed
znisz cze niem wie lo let nie go do rob ku.

Uwa ża my za ko niecz ne zwięk sze nie or ga ni za cyj nej
dys cy pli ny w za kre sie nor mal ne go funk cjo no wa nia ROD
i wy ko ny wa nia wszyst kich za pla no wa nych bie żą cych
dzia łań.  Na le ży tak że zwięk szyć wy ma gal ność w za kre -
sie prze strze ga nia prze pi sów pra wa po wszech nie obo wią -
zu ją ce go oraz na szych we wnątrz -or ga ni za cyj nych unor-
mo wań.

Ape lu je my o roz są dek, spo kój i wy ko ny wa nie uchwał
pod ję tych przez kom pe tent ne or ga ny na sze go Związ ku.

Wy ra ża my prze ko na nie, że wszyst kie za da nia w do brze
po ję tym in te re sie każ de go z nas dział kow ców i na szych
Ogro dów bę dą po dej mo wa ne z roz wa gą.

OZ w Le gni cy

Ode zwa do człon ków PZD

Sza now ni Dział kow cy
Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Okrę gu Le gnic kie go,
Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r. to

no we wy zwa nie dla ogól no pol skie go ru chu dział ko we go.
W świe tle orze cze nia wy ro ku każ dy z nas po zo sta wio ny
mo że być sam so bie. Z ży cia wie my, że jed nost ka w trud -
nych spra wach jest nie jed no krot nie bez sil na, tra ci szan sę
na po wo dze nie.

Dla te go, jak do tych czas wspól nie dzia łaj my, nie daj my ni -
ko mu no wych szans i sa tys fak cji dla na głe go roz bi cia struk -
tur w ogro dach, któ rym śle my po dzię ko wa nia za pra cę.

Cza su nie jest wie le, by wspól nie dzia ła cze i dział kow -
cy pod ję li wy si łek chcąc obro nić ogro dy dział ko we przed
li kwi da cją, któ ra mo że do tknąć każ dy ogród, kie dy szu ka
się wpły wów do ka sy sa mo rzą dów lo kal nych.

Trze ba po wie dzieć wprost – de we lo pe rzy ma ją pla ny,
są wpły wo wi bo li czy się „ka sa”. A co z dział kow ca mi,
gdy sce na riu sze zre ali zu ją się? Bę dą pa trzeć, jak ich ma -
ją tek jest nisz czo ny bez pow rot nie, po za mia ta ją i zo sta ną
wspo mnie nia.

Tak nie mu si być i tak nie bę dzie, pod wa run kiem, że
los jest w na szych rę kach, a przy szłość ogro dów i dział -
kow ców za le ży od jed nost ki, de ter mi na cji i czyn ne go włą -
cze nia się człon ków Związ ku w two rze niu no we go ak tu
praw ne go zwa ne go oby wa tel skim.

Świa do mi utra ty do tych cza so wych praw a przede
wszyst kim do ty czą cych sfe ry ma te rial nej, mu si my być
zin te gro wa ni, a nie obo jęt ni. Do świad cze ni nie ustan ny mi
ata ka mi, po ni ża ni, oskar ża ni o mo no pol, anar chię, weź -
my za pió ro i wy sy łaj my wła sne pro po zy cje do oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Mi nio ne 20 lat to pa smo obaw i lę ku, co z ogro da mi, co
z dział kow ca mi.

Nie ste ty, los nie był dla nas ła ska wy, cze go po twier dze -
niem jest uchy le nie 24 ar ty ku łów usta wy z 8 lip ca 2005 r.
Mu si my od no wa or ga ni zo wać się wy zna cza jąc przy -
szłość ogro dów dział ko wych, ich sta tus praw ny. Nie
wierz my po li ty kom, że oto czą dział kow ców opie ką, że
„włos im z gło wy nie spad nie”, a bez Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w ogro dach za pa nu je ład, po rzą dek oraz
pra wo do sta no wie nia i swo bo da w dzia ła niu.

Prze cież nikt nie bę dzie upraw nio ny do za rzą dza nia
ogro dem ja ko ca ło ścią bo wy ga sa ją pra wa do te re nów
ogro dów.

Pro si my, pa mię taj cie, że po zba wie ni re pre zen ta cji ska -
za ni je ste śmy na wa run ki na rzu ca ne przez gmi ny.

Sza now ni Dział kow cy
Hi sto rię ru chu ogrod nic twa dział ko we go na prze strze ni

114 lat na pi sa li na si po przed ni cy, my je ste śmy ich kon ty -
nu ato ra mi, cze go do wo dem i wy ra zem by ła obro na usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Dziś, mu si my ze wzmo żo ną ak tyw no ścią prze ciw sta -
wić się pro jek tom no wych ustaw opra co wa nych przez
ugru po wa nia po li tycz ne, któ re pro wa dzi ły zma so wa ny
atak na ro dzin ne ogro dy dział ko we na trzech płasz czy -
znach:

– ini cja ty wa usta wo daw cza PiS o sa mo rzą do wym
ogrod nic twie dział ko wym,

– za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go fun da -
men tal nych ar ty ku łów usta wy z 8 lip ca 2005 r.

– wy stą pie nia w pra sie o za się gu kra jo wym i lo kal nym
przed sta wia ją ce or ga ni za cję w bar dzo ne ga tyw nym świe -

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 
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tle, na któ re nie ma miej sca w ak tu al nej rze czy wi sto ści.
Bio rąc pod uwa gę po wyż sze oko licz no ści, kie ru jąc się

pod sta wo wą za sa dą „nic o nas bez nas”, uczest ni cy Kon -
fe ren cji Okrę go wej wie rzą, że dział kow cy wraz z ro dzi na -
mi z okrę gu le gnic kie go jak do tych czas, do łą czą do
dział kow ców w ca łym kra ju by sku tecz nie obro nić ogro -

dy i za cho wać sta tus dział kow ca do grun tu, dział ki i ma -
jąt ku.

Dzię ku je my ser decz nie za do tych cza so we współ dzia ła -
nia i współ pra cę, pro sząc o kon ty nu ację, w co bar dzo wie -
rzy my i wie lo kroć z gó ry dzię ku je my.

Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej w Le gni cy

Le gni ca, 22 sierp nia 2012 r.

OZ w Ło dzi

PODZIĘKOWANIE
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ło dzi

z dnia 18 sierp nia 2012 ro ku
dla Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Uczest ni cy Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku

Dział kow ców re pre zen tu jąc po nad 46 ty się cy ro dzin użyt -
ku ją cych dział ki w ogro dach na sze go okrę gu pra gną wy -
ra zić sło wa głę bo kie go uzna nia za Pań ski ol brzy mi
wy si łek po nie sio ny dla do bra ogro dów i dział kow ców.
Tyl ko Pań skiej nie złom no ści za wdzię cza my to, że Nasz
Zwią zek prze trwał po nad trzy dzie ści lat po ko nu jąc roz -
ma ite za krę ty hi sto rii, trud ne la ta trans for ma cji ustro jo wej
oraz ko lej ne po my sły wszel kiej ma ści „re for ma to rów” ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go.

Do ce nia my Pa na wiel kie za an ga żo wa nie w spra wy
ogro dów z każ de go za kąt ka Pol ski oraz de ter mi na cję 
w obro nie usta wy. 

Pa nie Pre ze sie,
To co się sta ło 11 lip ca jest dla nas nie po ję te.  Mi mo, iż

Try bu nał Kon sty tu cyj ny za dał cios 4 mi lio nom Po la ków
a wy da ny wy rok za kwe stio no wał naj waż niej sze za pi sy
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych to z czy stym
su mie niem mo że my po wie dzieć, że kie ro wa ny przez Pa -
na Zwią zek zro bił wszyst ko co mógł, aby po wyż sze orze -
cze nie by ło jak naj mniej krzyw dzą ce dla użyt kow ni ków
dzia łek. Za pro po no wa na przez wła dze Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców li nia obro ny usta wy i ogro dów by ła
słusz na, bo pro wa dzo na przede wszyst kim z uwzględ nie -
niem ra cji dział kow ców, po sza no wa niem ludz kiej god no -
ści i tra dy cji na sze go ru chu.  Tak jak Pan, Pa nie Pre ze sie,
sta jąc do wal ki o ogro dy wie rzy li śmy w obiek ty wizm 
i nie za wi słość tych, któ rzy mie li za de cy do wać o lo sach
usta wy. Nie ste ty, prze bieg roz pra wy w Try bu na le po ka -
zał, że by li śmy ska za ni na po raż kę, a de cy zja o ko niecz -
no ści zmia ny usta wy za pa dła praw do po dob nie wcze śniej
w za ci szu ga bi ne tów po li tycz nych.

Dzię ku je my, za to, że nie ba cząc na aro gan cję wła dzy
oraz bę dąc na ra żo nym na me dial ne ata ki na swo ją oso bę
po zo stał Pan wier ny naj waż niej szej spra wie, ja ką jest za -
cho wa nie dla spo łe czeń stwa ogro dów i dzia łek.

Szcze gól nie dzi siaj, w naj trud niej szym dla ca łe go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go cza sie po trzeb na jest Pa na mą -
drość, do świad cze nie, przy wią za nie do naj cen niej szych
war to ści jak wia ra w czło wie ka, sza cu nek dla je go pra cy.

Na szym wspól nym obo wiąz kiem jest nie do pu ścić, by
zo stał za prze pasz czo ny po nad 120-let ni do ro bek ru chu
ogrod nic twa dział ko we go.

Ra zem mo że my za cho wać ogro dy i obro nić pra wa na -
by te dla przy szłych po ko leń dział kow ców.

Skła da jąc po dzię ko wa nia, pra gnie my za pew nić o na -
szym nie słab ną cym po par ciu dla Pań skiej wi zji funk cjo -
no wa nia ogro dów.  

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Ja ni na Mi ko łaj czyk

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Je rzy Adam ski

Łódź, 18 sierp nia 2012 r.



162

Zgro ma dze ni na kon fe ren cji w Bia łym sto ku pre ze si
ogro dów dział ko wych oraz człon ko wie Okrę go we go Za -
rzą du Pod la skie go, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę -
go wej Ko mi sji Roz jem czej uwa ża ją za nie zbęd ne i pil ne
pod ję cie sta now czych dzia łań, sto sow nych do no wych po -
trzeb, spo wo do wa nych wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, któ ry za kwe stio no wał zgod ność usta wy o ro dzin-
nych ogro dach dział ko wych z Kon sty tu cją III RP.

Przy szłość ogro dów jest po waż nie za gro żo na. Dla te go
też zwra ca my się do dział kow ców, znaw ców pro ble ma ty -
ki ogro dów dział ko wych, do wszyst kich tych, któ rzy z de -
ter mi na cją po tra fią zmie niać prze pi sy pra wa i two rzyć
no wą rze czy wi stość, aby włą czy li się do dzia ła nia na rzecz
za pew nie nia ogro dom spo koj nej i trwa łej przy szło ści.

Zwra ca my się do Kra jo wej Ra dy PZD, aby w tym
szcze gól nym okre sie 18 mie się cy dzia ła nia, ze szcze gól -
ną tro ską za dba ła o zgod ną z pra wem przy szłość ogro dów
dział ko wych w Pol sce.

W związ ku ze zwo ła niem przez Kra jo wą Ra dę PZD
nad zwy czaj ne go X zjaz du de le ga tów uwa ża my, że po wi -
nien on ob ra do wać per ma nent nie od po wo ła nia wie lo oso -
bo wej ko mi sji zjaz do wej do opra co wa nia pro jek tu usta wy

o ogro dach, tak że w cza sie prze pro wa dza nia kon sul ta cji 
w spra wie za pi sów pro po no wa ne go pro jek tu, aż do przy -
ję cia uzgod nio nej z dział kow ca mi w ogro dach wer sji pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Two rze nie no we go pra wa i no wej rze czy wi sto ści dla
ogro dów dział ko wych, nie mo że od by wać się bez po -
wszech ne go udzia łu dział kow ców. Ra zem z de le ga ta mi
nad zwy czaj ne go zjaz du PZD dział kow cy, po czy na jąc od
ogro dów po win ni two rzyć no wy, sa mo rząd ny mo del funk -
cjo no wa nia ogro dów, z po sza no wa niem ich pod mio to wo -
ści i ich do rob ku wy pra co wa ne go przez la ta.

Cza su ma my nie za wie le, dla te go też nad zwy czaj ny 
X Zjazd De le ga tów w paź dzier ni ku 2012 ro ku po wi nien
za koń czyć ob ra dy przy ję ciem zgod ne go z pra wem pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. Tyl ko ta ki pro jekt
mo że stać się pro jek tem oby wa tel skim, po par tym przez
wie lo ty sięcz ną spo łecz ność dział kow ców.

Choć bę dzie to dro ga trud na i nie ła twa do po ko na nia
trze ba ją prze być w okre sie 18 mie się cy, bo ta ki czas da -
no dział kow com na przy go to wa nie się do no we go spo so -
bu dzia ła nia. Ma my na dzie ję, że w tym cza sie ra zem
osią gnie my spo koj ną przy szłość.

OZ Pod la ski

APEL

Do Nad zwy czaj ne go X Zjaz du De le ga tów PZD
Do Kra jo wej Ra dy PZD
Do człon ków PZD Pod la sia

Bia ły stok, 25 sierp nia 2012 r.

OZ w Słup sku

STANOWISKO
Kon fe ren cji Okrę go wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Słup sku

z dnia 23 sierp nia 2012 r.
w spra wie: kie run ków dzia ła nia struk tur Związ ko wych zwią za nych z obro ną dział kow ców i ogro dów dział -

ko wych przed skut ka mi wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Speł nia jąc ocze ki wa nia dział kow ców okrę gu słup skie go
zwra ca my się do de le ga tów na Nad zwy czaj ny X Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD o wy pra co wa nie kie run ków dzia -
ła nia po zwa la ją cych na zmi ni ma li zo wa nie skut ków wy ro -
ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Aby tak się sta ło już dziś
po win ny być pod ję te dzia ła nia przez kie row nic two Związ -
ku zmie rza ją ce do uchwa le nia pro jek tu oby wa tel skie go
usta wy przy go to wa nej przez Zwią zek. W na szej oce nie tyl -
ko pod ję cie roz mów z wszyst ki mi ty mi któ rzy bę dą o tym
de cy do wać lub bę dą mie li wpływ na de cy zje jest ko niecz -
no ścią chwi li. Nam wła dza po wie rzo na przez na szych

człon ków za wsze ko ja rzy ła się z od po wie dzial no ścią i im
wyż szy szcze bel wła dzy tym ta od po wie dzial ność jest
więk sza. Dzi siaj w tej trud nej sy tu acji nikt i nic nie mo że
nas zwol nić z tej od po wie dzial no ści. Ze swej stro ny gwa -
ran tu je my współ pra cę i po par cie dla dzia łań po dej mo wa -
nych przez kie row nic two Związ ku jed no cze śnie zo bo wią -
zu je my się do po dej mo wa nia na szcze blu okrę gu współ -
pra cy z ty mi wszyst ki mi któ rzy wła ści wie oce nia ją na szą
dzia łal ność – par la men ta rzy sta mi i wła dza mi sa mo rzą do -
wy mi. Wie lo let nie do świad cze nia, wy ni ka ją cy z nich do -
ro bek i zwią za ny z tym au to ry tet człon ków władz ogro -
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do wych i okrę go wych po wi nien przy nieść po zy tyw ne
efek ty. Na dzień dzi siej szy tyl ko nie licz na gru pa dział kow -
ców okrę gu słup skie go oce nia nas, ja ko zbęd ną cza pę.

Ma my świa do mość, że sy tu acja jest bar dzo trud na ale
nie jest to sy tu acja bez wyj ścia.

OZ Szcze cin

PODZIĘKOWANIE
Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Szcze ci nie

z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku
dla Kra jo wej Ra dy i Pre ze sa Związ ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji 
/-/ 

Se kre tarz Kon fe ren cji 
/-/ 

Kon fe ren cja przed zjaz do wa wy ra ża głę bo kie prze ko na -
nie, że wie lo let nie zma ga nia ca łe go Związ ku, a zwłasz cza
Kra jo wej Ra dy PZD, kie ro wa nej przez wie lo let nie go Pre -
ze sa Związ ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go nie da je po -
wo dów do ne ga tyw nej oce ny pro wa dzo nej wal ki o pra wa
dział kow ców, o ogro dy i ich ist nie nie, o roz wój oraz ich
przy szłość, któ ra obec nie w wy ni ku wy ro ku TK po sta wio -
na zo sta ła pod zna kiem za py ta nia.

Ży wi my głę bo ki żal do TK, za tak bez względ ne roz pra -
wie nie się z PZD. W isto cie jest to je den z ele men tów,
oprócz otwar cia dro gi do grun tów pod ogro da mi, któ ry
mo że spa ra li żo wać do tych cza so wy do ro bek.

Dzię ku je my Pre ze so wi Związ ku za cha ry zmę, upór i od -
wa gę, ja ką w tej wal ce wy ka zu je. Za mą dre kie ro wa nie
Związ kiem i wła ści wą wie lo let nią po li ty kę.

Wy ra ża my po par cie i udzie la my za ufa nia do dal szej
wal ki, w któ rą mu szą wpi sać się wszy scy w imię za cho -
wa nia ogro dów dla przy szło ści w ob li czu naj więk sze go
za gro że nia w hi sto rii pol skie go ru chu dział kow ców.

Dzię ku jąc, ape lu je my o ta kie na kre śle nie dro gi, któ ra
po zwo li za cho wać z te go naj wię cej, co do tych czas po sia -
da my, ale też za pi sać do bre pra wo, zgod ne z Kon sty tu cją
słu żą ce ro dzi nom pol skich dział kow ców i ca łe mu spo łe -
czeń stwu.

OZ Świę to krzy ski

PODZIĘKOWANIE
z dnia 22 sierp nia 2012 ro ku

dla Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie ze stro ny Uczest ni ków Kon fe ren cji
Okrę go wej PZD w Kiel cach re pre zen tu ją cych Dział kow ców z wo je wódz twa świę to krzy skie go

Uczest ni cy Okrę go wej Kon fe ren cji PZD w Kiel cach
zwo ła nej przed X Nad zwy czaj nym Zjaz dem De le ga tów
PZD pra gną wy ra zić swo ją wdzięcz ność i po dzię ko wać
Kra jo wej Ra dzie PZD za wszyst ko, co do tej po ry zro bi -
ła i na dal ro bi na rzecz pol skich dział kow ców. 

Dział kow cy – spo koj ni lu dzie, upra wia ją cy skra wek zie -
mi w mie ście, dba ją cy o przy ro dę i es te ty kę miast, ko cha -
ją cy zie leń i na tu rę, lu dzie nie za moż ni, star si, czę sto
scho ro wa ni - to wła śnie oni zo sta li ob ra ni za cel ata ków
prze róż nych śro do wisk i krę gów, od me diów i po li ty ków,
przez in we sto rów, biz nes me nów i de we lo pe rów, po naj -
wyż sze urzę dy wy ko nu ją ce wła dzę pań stwo wą, z Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym na cze le. Po raz wtó ry oka za ło się,
że są rów ni i rów niej si, że w imię pie nią dza moż na za po -

mnieć o po sza no wa niu praw oby wa te li. 
W tych bar dzo cięż kich dla nas cza sach, kie dy przy -

szłość jest nie wia do ma, pra gnie my tym bar dziej do ce nić
i pod kre ślić ogrom pra cy i wy sił ku, ja ki Kra jo wa Ra da
PZD wkła da w funk cjo no wa nie Związ ku. Pan Pre zes Eu -
ge niusz Kon drac ki ca ły czas utwier dza nas w prze ko na -
niu, że pol scy dział kow cy nie zo sta ną po zo sta wie ni sa mi
so bie. Je go dzia ła nia do da ją otu chy i mo ty wu ją do ak tyw -
ne go dzia ła nia rze sze lu dzi. Bo wiem tyl ko dzia ła nie mo -
że ustrzec nas przed li kwi da cją Związ ku i na szych
ogro dów dział ko wych. Je ste śmy nie zmier nie wdzięcz ni,
że pra cow ni cy KR PZD, kosz tem wła snej cięż kiej pra cy 
i ogro mu cza su czu wa ją nad spo ko jem i bez pie czeń stwem
mi lio na dział kow ców. 
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W go rą cym okre sie przed wy da niem wy ro ku Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go nie usta wa li w pró bach i wy sił kach,
by głos spo łecz no ści dział ko wej do tarł do wszyst kich, a
zwłasz cza tych, któ rzy ma ją pra wo de cy do wa nia o lo sach
oby wa te li. Za grze wa li po zo sta łych do wal ki, da jąc od gór -
ny przy kład jed no ści i so li dar no ści w ob li czu za gro że nia.

Te raz, w okre sie po wy ro ku – da lej nie stru dze nie pra cu -
ją, by po stu la ty i pra wa dział kow ców zna la zły po sza no wa -
nie w no wej rze czy wi sto ści, pod rzą da mi no wych prze-

pi sów. Pre zes Kon drac ki nie pod dał się, mi mo wie lu ata -
ków, rów nież na je go oso bę i pry wat ność. My, ja ko ak tyw -
ni dział kow cy, je ste śmy z ta kiej po sta wy nie zwy kle dum ni.

Ma my na dzie ję, że po mi mo wie lu prze szkód, kpin
dzien ni ka rzy, ata ków elit i po li ty ków, Kra jo wa Ra da PZD
na dal nie ugię cie bę dzie stać na cze le pol skie go ru chu
dział ko we go. Dzię ku je my, a ze swej stro ny za pew nia my,
o sta łej chę ci po mo cy w dal szej wal ce o los dział kow ców,
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ ku. 

Se kre tarz Kon fe ren cji
/-/ Mał go rza ta Re li dzyń ska

Se kre tarz Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Kry sty na Za tor ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sta no wisk i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski

Pod pi sy po zo sta łych człon ków Ko mi sji:
1. Eu ge niusz Kwa pisz

2. Jó zef Gąszcz
3. Zo fia Ję dras

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ Hen ryk Ozię błow ski

3. Podsumowanie Konferencji

1 Bydgoszcz 21.08.12 218/134 61,5% 16 9
2 Cz´stochowa 23.08.12 73/53 72,6% 13 7
3 Elblàg 22.08.12 99/77 77,8% 9 2
4 Gdaƒsk 18.08.12 269/142 52,4% 8 8
5 Gorzów Wlkp. 22.08.12 83/59 71% 7 9
6 Kalisz 21.08.12 155/110 71% 9 8
7 Koszalin 20.08.12 109/84 77% 12 9
8 Legnica 22.08.12 185/114 61,6% 16 6
9 Lublin 23.08.12 206/125 61% 8 7
10 Łódzki 18.08.12 334/221 66,1% 9 10
11 Małopolski 04.08.12 291/170 58,42% 12 10
12 Mazowiecki 21.08.12 503/264 52,4% 15 8
13 Opolski 14.08.12 120/111 92,5% 9 9
14 Piła 10.08.12 107/91 85,05% 11 8
15 Podkarpacki 17.08.12 160/88 55% 12 12
16 Podlaski 25.08.12 127/94 74% 11 5
17 Poznaƒ 21.08.12 330/242 73,3% 12 8
18 Słupsk 23.08.12 52/45 87% 6 4
19 Sudecki 21.08.12 168/104 61,9% 9 9
20 Szczecin 22.08.12 192/119 62% 18 10
21 Âlàski 23.08.12 628/439 69,9% 15 9
22 Âwi´tokrzyski 22.08.12 101/73 73% 9 9
23 Toruƒsko-Włocławski 25.08.12 199/116 58,3% 8 6
24 Warmiƒsko-Mazurski 24.08.12 189/118 61% 7 9
25 Wrocław 14.08.12 244/150 61,5% 16 7
26 Zielona Góra 22.08.12 142/107 76% 14 9

Razem 5284/3450 Ârednia frek- 291 207
wencja 65,29%

Lp. Nazwa OZ w którym Data IloÊç osób IloÊç osób Liczba
odby∏a si´ Konferencja odbycia zaproszonych/obecnych zabierajàcych przyjetych
Przedzjazdowa konferencji frekwencja w procentach g∏os dokumentów
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1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ki ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. In for ma cje z na rad z pre ze sa mi za rzą dów ROD or ga -

ni zo wa nych przez OZ.
6. Oce na i wy ni ki kon fe ren cji okrę go wych.
7. Pod su mo wa nie i oce na sy tu acji.

8. Przy go to wa nia do Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD. De cy zje.

9. Pro jekt sta tu tu fun da cji Związ ku. De cy zja.
10. Dys ku sja w ra mach każ de go punk tu po rząd ku ob -

rad.
11. Pod ję cie uchwał.
12. Spra wy róż ne.

IV. V POSIEDZENIE KR PZD  Z DNIA 28 SIERPNIA
2012 R.
1. Informacja

2. Komisja uchwał i wniosków

1. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin     Prze wod ni czą cy
2. Bar ba ra Ko kot – Byd goszcz
3. Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
4. Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki
5. An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki

6. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
7. Ma rian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra
8. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
9. Zdzi sław Śli wa – Po znań

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych złożonego w Sejmie przez posłów Solidarnej Polski

W dniu 28 sierp nia 2012 r. w War sza wie od by ło się 
V po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni -
czył pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niusz
Kon drac ki. W po sie dze niu, oprócz człon ków KR PZD
udział wzię ły: Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej PZD Ma ria Fojt i Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej PZD Ol ga Ochry miuk. Pod czas
po sie dze nia omó wio no prze bieg i wy ni ki  na rad od by tych
z pre ze sa mi za rzą dów ROD, któ re  zor ga ni zo wa ne zo sta -
ły przez okrę go we za rzą dy. Na ra dy po świę co ne by ły omó -
wie niu sy tu acji dział kow ców i ROD po ogło sze niu
wy ro ku TK oraz usta le niu dal szych kie run ków dzia łań.
Kra jo wa Ra da oce ni ła tak że prze bieg i wy ni ki Kon fe ren -
cji Okrę go wych. Uzna ła, że  by ły one prze pro wa dzo ne
zgod nie z pra wem związ ko wym, wy ko na ły za da nia, a
więc do ko na ły wy bo ru de le ga tów na Nad zwy czaj ny 

X  Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD. Za nie zwy kle waż ne
uzna ła przy ję te pod czas wszyst kich 26 kon fe ren cji ape li i
sta no wisk w spra wie obro ny ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce. KR PZD przy ję ła tak że uchwa łę zmie nia -
ją cą ter min zwo ła nia nad zwy czaj ne go Zjaz du De le ga tów
PZD na dzień 6 paź dzier ni ka 2012 r. (zmia na ter mi nu
Zjaz du po dyk to wa na zo sta ła tym, że do pie ro 28 sierp nia
br. uka za ło się uza sad nie nie do wy ro ku  TK z dnia 11 lip -
ca 2012 ro ku).Kra jo wa Ra da PZD za ję ła tak że sta no wi -
sko w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych,
któ ry zo stał zło żo ny do Sej mu przez po słów So li dar nej
Pol ski. Uzna ła, że pro jekt ten jest szko dli wy dla mi lio na
ro dzin dział ko wych, dla ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, spo łecz no ści lo kal nych i miast oraz go dzi w kon sty -
tu cyj ne za sa dy sa mo rząd no ści oby wa te li i wol no ści
zrze sza nia się.

3. Stanowiska i uchwały 

Po ana li zie te go pro jek tu oka za ło się, że je go skut kiem
mo że być tyl ko ge ne ral ne wy własz cze nie dział kow ców i

w kon se kwen cji li kwi da cja więk szo ści ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Dział kow cy po czu li się za gro że ni i

2. Porzàdek posiedzenia
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swo je oba wy wy ra ża li w ty sią cach li stów i pro te stów zbio -
ro wych i in dy wi du al nych. Kra jo wa Ra da uzna ła, że za -
gro że nie dla ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go
wy ma ga sze ro kie go fo rum wy po wie dzi jak naj licz niej szej
re pre zen ta cji dział kow ców i zwo ła ła pierw szy w hi sto rii
Związ ku Kon gres. Kon gres ob ra do wał 14 lip ca 2009 r. na
dwa dni przed pierw szym czy ta niem pro jek tu usta wy.
Uczest ni czy ło w nim 2600 przed sta wi cie li ro dzin nych
ogro dów dział ko wych z ca łe go kra ju, sa mo rzą dow cy po -
pie ra ją cy usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz
bar dzo licz na gru pa po słów. Wszy scy uczest ni czą cy w
Kon gre sie jed no znacz nie ne ga tyw nie oce ni li pro jekt usta -
wy uzna jąc go za nie kon sty tu cyj ny i nisz czą cy ogro dy
dział ko we i sa mo rząd ną or ga ni za cję dział kow ców Pol ski
Zwią zek Dział kow ców.

Sejm Rze czy po spo li tej od rzu cił ten pro jekt 16 lip ca
2009 ro ku w pierw szym czy ta niu uzna jąc go za nie kon sty -
tu cyj ny.

Jest rze czą za dzi wia ją cą, że tak skry ty ko wa ny pro jekt
usta wy, wresz cie od rzu co ny w pierw szym czy ta niu, znów
ten sam po seł fir mu je i skła da w Sej mie. Moż na to tyl ko
tłu ma czyć w je den spo sób – pan Po seł pa ła ta ką nie na wi -
ścią do PZD, że nic nie jest w sta nie po wstrzy mać go
przed pró bą cał ko wi tej li kwi da cji sa mo rząd nej i nie za leż -
nej or ga ni za cji po za rzą do wej. Swój po gląd na te mat
Związ ku po seł De ra dwu krot nie pre zen to wał w TK i po
ogło sze niu wy ro ku 11 lip ca br. uznał, że czas do koń czyć
dzie ła. Jest to je dy ny wnio sek, ja ki moż na wy snuć ze zło -
że nia w Sej mie pro jek tu, któ re go głów ną tre ścią jest li -
kwi da cja PZD i cał ko wi ta na cjo na li za cja wspól ne go
ma jąt ku mi lio na dział kow ców w Pol sce oraz w efek cie
za gła da ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Me to da au to -
ra pro jek tu roz pra wie nia się z po za rzą do wą sa mo dziel ną
or ga ni za cją przy po mi na naj ciem niej sze cza sy po przed nie -
go sys te mu. Wi dać jed nak dla osią gnię cia za ło żo ne go ce -
lu po seł się ga po me to dy wręcz za ka za ne przez Kon sty-
tu cję RP wy zna jąc za sa dę, że cel uświę ca środ ki.

Ten pro jekt róż ni się od po przed nie go je dy nie wy kre -
śle niem za pi sów o pre fe ren cyj nej sprze da ży dzia łek dział -
kow com. Nic po za tym nie zo sta ło zmie nio ne. Cel, do
ja kie go dą ży po seł De ra tak de ter mi nu je je go wal kę, że 
w pro jek cie sprzed trzech lat nie po pra wio no na wet kom -
pro mi tu ją cych wręcz błę dów. Świad czy to tyl ko o tym, że
pan po seł nie słu cha oby wa te li, bo wiem te błę dy by ły wie -
lo krot nie wska zy wa ne i zwy kła przy zwo itość na ka zy wa -
ła by ich po pra wie nie, a mo że na wet prze czy ta nie te go
pro jek tu, za nim po now nie zło ży się go w Sej mie. Na dal
ma się wra że nie, że pro jekt usta wy jest na pi sa ny pod oso -
bi ste po trze by po sła, bo wiem, mi mo że zgod nie z pra wem
obo wią zu ją cym od po nad 60 lat dział ka mo że mieć do 
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500 m2 po wierzch ni, na dal for su je jej zwięk sze nie do 600
me trów, bo sam ta ką wła śnie dział kę użyt ku je. 

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że po now ne zło że nie
skom pro mi to wa ne go pro jek tu usta wy po ka zu je praw dzi -
we ce le, ja kim przy świe ca dzia łal ność po sła De ry. Te ce -
le to przede wszyst kim po zba wie nie dział kow ców
do tych cza so wych praw, pod po rząd ko wa nie ogro dów ad -
mi ni stra cji pu blicz nej, li kwi da cja sa mo rząd nej or ga ni za cji
spo łecz nej i na cjo na li za cja jej ma jąt ku. Skut kiem wej ścia
w ży cie pro po no wa nych roz wią zań praw nych mo że być
tyl ko sa mo li kwi da cja ogro dów dział ko wych, bo na dział -
kę bę dzie stać tyl ko bo ga tych. To nie jest usta wa o ogro -
dach dział ko wych tyl ko usta wa umoż li wia ją ca wy kup
dzia łek przez lu dzi bo ga tych i po więk sza nie ich na wet do
po wierzch ni 1500 m2 . Dzi siej szy dział ko wiec w świe tle
tej usta wy jest ni kim, bo jest ona na pi sa na dla wła ści cie -
li. To oni ma ją pra wa, to oni są wła ści cie la mi in fra struk -
tu ry ogro dów, to wą ska gru pa lu dzi bo ga tych mo że
prze jąć ca ły ma ją tek dział kow ców i w prak ty ce spra wo -
wać peł ną wła dzę na tym, co po zo sta nie po dzi siej szym
ro dzin nym ogro dzie dział ko wym.

Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że pro jekt zło żo ny przez po -
słów So li dar nej Pol ski jest szko dli wy dla mi lio na ro dzin
dział ko wych, dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych, spo -
łecz no ści lo kal nych i miast oraz go dzi w kon sty tu cyj ne
za sa dy sa mo rząd no ści oby wa te li i wol no ści zrze sza nia się.
Kon sty tu cja RP chro ni wszel ką wła sność, chro ni sa mo -
rząd ność i pra wo oby wa te li do zrze sza nia się. Po seł, ja ko
przed sta wi ciel na ro du spra wu ją cy w je go imie niu wła dzę
w Pol sce, ma obo wią zek chro nić kon sty tu cyj ne pra wa
oby wa te li, a nie w imię swych pry wat nych ce lów nisz czyć
pod sta wo we za sa dy de mo kra tycz ne go pań stwa. 

Czy ten pro jekt jest wy ra zem wi zji, jak ma wy glą dać
so li dar na Pol ska? Czy so li dar na Pol ska, to Pol ska dzia ła -
ją ca tyl ko dla lu dzi bo ga tych? Za ta kie „war to ści” dzię -
ku je my.

Dział kow cy to nie jest bez ro zum na ma sa, któ rą moż na
ma ni pu lo wać we dług wła sne go in te re su, dla te go Kra jo -
wa Ra da PZD uzna je, że zło że nie w Sej mie po wtór nie te -
go sa me go pro jek tu jest wy ra zem po gar dy i bra ku
sza cun ku dla mi lio na ro dzin w Pol sce. Dział kow cy zno wu
zo sta li po trak to wa ni jak „ciem ny lud”, któ re mu moż na
wszyst ko obie cać, któ ry wszyst ko przyj mie bez mru gnię -
cia okiem. Jest to za cho wa nie nie ty le aro ganc kie, co wy -
ni ka ją ce z bra ku po sza no wa nia dla spo łe czeń stwa
dział ko we go w Pol sce. W związ ku z tym Kra jo wa Ra da
PZD zwra ca się do Mar sza łek Sej mu oraz po słów o od rzu -
ce nie te go pro jek tu, któ ry jest szko dli wy dla ca łe go spo -
łe czeń stwa, ale jest też wy ra zem bra ku sza cun ku dla
Sej mu RP.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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Kra jo wa Ra da po sta no wi ła zmie nić ter min od by cia
Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD,
po nie waż brak pi sem ne go uza sad nie nia wy ro ku Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r. unie moż li wia
opra co wa nie pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o ogro dach

UZASADNIENIE

V. JAK DZIAŁKOWCY BRONILI USTAWY O ROD CD.

dział ko wych. Zgod nie z in for ma cją uzy ska ną w TK, 
pi sem ne uza sad nie nie mo że być go to we do pie ro po 
27 sierp nia 2012 r. W tej sy tu acji za ist nia ła ko niecz ność
prze su nię cia ter mi nu od by cia Zjaz du z 15 wrze śnia 2012 r.
na 6 paź dzier ni ka 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r.

PREZES
Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
Wincenty KULIK

UCHWAŁA Nr 1/V/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/IV/2012 KR PZD z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zwołania

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 144 sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1
§ 1 Uchwa ły Nr 1/IV/2012 KR PZD z dnia 18 lip ca

2012 r. w spra wie zwo ła nia Nad zwy czaj ne go Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

otrzy mu je brzmie nie:
„Zwo łać na dzień 6 paź dzier ni ka 2012 r. w War sza wie

Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców”.

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

Listy do Trybunału Konstytucyjnego

1. Lucyna Walewska, Józef Bojor, Władysława Reszel 
z ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu
2. Walne Zebranie ROD „Polana Popowicka” 
we Wrocławiu
3. Walne Zebranie ROD „Sasanka” w Sobótce
4. Walne Zebranie ROD „Cegiełka” w Strzelnie
5. Walne Zebranie ROD „Pod Kotwicą” w Toruniu
6. Walne Zebranie ROD „Sarniak” w Grudziądzu
7. Walne Zebranie ROD „Włókniarz” w Zawierciu
8. Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej 
i Turystyki BEST PROEKO w Jeleśni
9. Walne Zebranie ROD „Tulipan” w Grabowcu
10. Zarząd ROD „Tramwajarz” w Elblągu
11. Działkowcy ROD im. F. Chopina w Nowej Soli
12. Irena Pypno z Wałbrzycha
13. Komisja Rozjemcza ROD „Jedwab” 
w Gorzowie Wlkp.
14. Zarząd ROD „Jedwab” w Gorzowie Wlkp.
15. Działkowcy ROD „Tulipan” w Gorzowie Wlkp.

16. Zarząd ROD „Zorza” w Słubicach
17. Komisja Rewizyjna ROD „Zorza” w Słubicach
18. Działkowcy ROD „Weteran” w Gorzowie Wlkp.
19. Zarząd ROD „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.
20.Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych
województwa podkarpackiego
21. Walne Zebranie ROD „Lotos” w Oleśnicy
22. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
„Złota Renata” we Wrocławiu
23. Działkowcy z ROD „Przylesie” w Sulechowie
24. Działkowcy z ROD „Energetyk II” w Poznaniu
25. Działkowcy z ROD im. A. Zawadzkiego 
w Gryfinie
26. Działkowcy z ROD „Raj” w Gorzycach
27. Ryszard Kukawka z ROD im. Stanisława 
Staszica w Czarnkowie
28. Zarząd „ROD” Metalowiec w Sulęcinie
29. Zarząd ROD „Podmiejski” w Gorzowie Wlkp.
30. Zarząd ROD „Celuloza” w Kostrzynie nad Odrą
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31. Komisja Rewizyjna „Jedwab” w Gorzowie Wlkp.
32. Działkowcy z ROD „Przyszłość” w Poniatowej
33. Członkowie samorządów Rodzinnych Ogrodów
działkowych Okręgu Pilskiego PZD
34. Uczestnicy Konferencji delegatów ROD
„Wypoczynek” w Będzinie
35. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Delegatury Rejonowej w Tarnowskich Górach
36. Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej
Inaczej „Śmiałek” w Poznaniu
37. Irena Bojko z Krosna Odrz.
38. Działkowcy z ROD „Zacisze” w Żaganiu
39. Działkowcy z ROD „Włókniarz I” w Turku
40. Działkowcy z ROD „Zachęta” w Krotoszynie
41. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
rejonu Jarocin
42. Kolegium Prezesów PZD Rejonu Pleszewskiego 
43. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
oraz działkowcy z rejonu Konina
44. Stowarzyszenie „Pokolenia-Wielkopolska” 
w Poznaniu
45. Andrzej Kiel z ROD „Bogatka” w Bogatce
46. Zarząd, Komisje Statutowe ROD „Nowita” 
w Zielonej Górze
47. Działkowcy oraz Zarząd ROD „Leśna Dolina” 
w Kwidzynie
48. Przewodniczący Ogrodowych Komisji
Rozjemczych PZD z terenu powiatów
kamiennogórskiego i wałbrzyskiego
49. Działkowcy z ROD „Zielony Jar” w Zwięczycy
50. Instruktorzy okręgowi Społecznej Służby
Instruktorskiej Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD
51. Członkowie Zarządu i Okręgowych Komisji
Statutowych ROD „Kolejarz” w Ostrowie Wlkp.
52. Członkowie samorządów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych Okręgu Pilskiego PZD
53. Działkowcy z ROD im. 1000-lecia Państwa
Polskiego w Pleszewie
54. Działkowcy z ROD im. Karola Świerczewskiego 
w Kępnie
55. Uczestnicy uroczystości  otwarcia ROD 
w Budach Strzyże
56. Działkowcy z ROD im. Wojska Polskiego 
w Koszalinie
57. Działkowcy z ROD „Wrzos” w Mostkach 
koło Włocławka
58. Zarząd ROD im. Kolejarz w Pile
59. Działkowcy z ROD „Stare Stawy” w Oświęcimiu
60. Zarząd ROD „Warpie”, Komisji Rewizyjnej 
i Komisji Rozjemczej w Jaworznie
61. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza
ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie
62. Komisja Rozjemcza ROD „Radość” we Wrocławiu
63. Komisja Rozjemcza ROD „Aster” w Żorach
64. Komisja Rewizyjna ROD „Radość” we Wrocławiu

65. Marzena Cybulska, Przewodnicząca Ogrodowej
Komisji Rewizyjnej ROD „Relaks” w Babimoście
66. Komisja Rewizyjna ROD „Spółdzielcza” 
we Wrocławiu
67. Zarząd ROD „Zielony Jar” w Żorach
68. Zarząd ROD „Jagódka” w Żorach
69. Działkowcy ROD „Słonecznik” 
w Jastrzębiu Zdroju
70. Zarząd ROD im. płk Stanisława Dąbka w Rumi
71. Zarząd ROD „Bratek” w Żorach
72. Zarząd ROD „Stare Stawy” w Oświęcimiu
73. Zarząd ROD „Jarzynka” w Białej Podlaskiej
74. Zarząd ROD „AWF” w Białej Podlaskiej
75. Członkowie PZD Okręgowego Zarządu Śląskiego
Delegatury Rejonowej w Rybniku
76. Stanisław Brzostowski, Prezes Zarządu ROD
„Relaks” w Babimoście
77. Działkowcy z ROD „Jedność” w Pile
78. Zarząd i działkowcy z ROD „Waszyngtona” 
w Warszawie
79. Zarząd ROD „Elżbieta” w Chorzowie
80. Prezesi zabrzańskich Rodzinnych Ogrodów
Działkowych
81. Zarząd ROD „Poziomka” w Kobylej Górze
82. Zarząd i działkowcy ROD „Siarkopol” 
w Tarnobrzegu
83. Działkowcy z ROD „Bystrzyca” w Lublinie
84. Zarząd ROD im. Strzelców Bytomskich 
w Chorzowie
85. Działkowcy z ROD „Odra” w Nowej Soli
86. Zarząd i działkowcy z ROD „Podzamcze” 
w Lublinie
87. Działkowcy z ROD „Krzna” w Międzyrzecu
Podlaskim
88. Członkowie Komisji Rozjemczej ROD im. 22 Lipca
w Zielonej Górze
89. Działkowcy z ROD „Wanda” w Żarach
90. Działkowcy z ROD „Park Dolny” w Warszawie
91. Działkowcy z ROD „Groty” w Warszawie
92. Działkowcy z ROD „Lotnik” w Warszawie
93. Stanisław Paszkowski z ROD „Malwa” 
w Suwałkach
94. Andrzej Jancz z ROD im. „Leśna Dolina” 
w Kwidzynie
95. Działkowcy z ROD „Kamieniec” 
w Kamieńcu Wrocławskim
96. Okręgowy Zarząd PZD w Częstochowie
97. Uczestnicy zgromadzenia sprawozdawczego 
ROD „Zacisze” w Ustroniu – Hermanicach
98. Członkowie ROD „ZNTK” w Oleśnicy Śląskiej
99. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza
oraz wszyscy członkowie ROD „Jeżyny” we Wrocławiu
100. Działkowcy ROD „Kalina” w Lublinie
101. Roman Krempski z ROD im. Górki Ustowskie 
w Szczecinie
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102. Henryk Tomaszewski z ROD „Obrońca” 
we Wrocławiu
103. Działkowcy z ROD „Tulipan” w Gorzowie Wlkp.
104. Działkowcy z ROD „Malwa” w Tomaszowie
Mazowieckim
105. Zarząd ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie
106. Działkowcy z ROD „Na Kamyku” w Kluczach
107. Zarząd ROD „Zamoście” w Zabierzowie
108. Uczestnicy Wojewódzkiego Święta Ludowego 
w Myśliborzu
109. Czesław Skonecki z ROD im. A. Zawadzkiego 
w Gryfinie
110. Działkowcy z ROD „Sprzętmel” w Toruniu
111. Zarząd Ogrodu, członkowie Komisji Statutowych
oraz działkowcy z ROD „Piotruś” w Styrzyńcu
112. Zarząd ROD im. W. Witosa w Tczewie 
113. Zarząd ROD „Zjednoczenie” w Białogardzie
114. Zarząd ROD „Jamno” w Koszalinie
115. Zarząd ROD im. Szczepana Pieniążka w Pile
116. Jan Dawidowicz z ROD im. Mikołaja Reja 
w Gdyni
117. Działkowcy z ROD „Wojnów” we Wrocławiu
118. Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD „Miasto” w Wałbrzychu
119. Działkowcy z ROD „Łącznościowiec” 
w Krynicy Zdroju
120. Działkowcy z ROD „Metalowiec” w Brzegu
121. Emilia Nowacka z ROD „Kwitnąca Dolina” 
w Swarzędzu
122. Tadeusz i Maria, Jacek i Dorota Cydejko 
z ROD „Słoneczko” w Sokołowie Podlaskim
123. Działkowcy z ROD im. J. Kilińskiego 
w Korfantowie
124. Zarząd i członkowie ROD „Senior” 
w Siemiatyczach
125. Działkowcy z ROD „Gryf” w Szczecinie
126. Działkowcy z ROD „Grządka” w Iławie
127. Zarząd oraz działkowcy ROD „Samo Życie” 
we Wrocławiu
128. Zarząd i członkowie Komisji Rozjemczej ROD 
im. A.Dickmana w Gdańsku – Oliwie
129. Działkowcy z ROD „Bratek” w Katowicach
130. Działkowcy z ROD im. XXX-Lecia Wojska
Polskiego w Łobzie
131. Zarząd ROD „Sarni Stok” w Bielsku-Białej
132. Zarząd ROD im. J. Chociszewskiego w Gnieźnie
133. Zarząd ROD „Złocień” w Cieszynie
134. Działkowcy z ROD „Panorama” 
w Dzierżoniowie
135. Zarząd oraz działkowcy z ROD „Bolesław
Chrobry” w Wałbrzychu
136. Andrzej Chyliński z ROD im. Stefanii
Sempołowskiej w Pile
137. Kazimiera Szczepanik z ROD „Słoneczne
Wzgórze” w Wałbrzychu

138. Monika Rajewska z ROD „Sobięcin” 
w Wałbrzychu
139. Członkowie ROD „Stary Zdrój” w Wałbrzychu
140. Zarząd ROD „Polana” w Świnoujściu
141. Zarząd ROD im. Mieszka I w Szczecinie
142. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza
oraz działkowcy ROD „Zdrowie” w Warszawie
143. Działkowcy z ROD „Górnik” we Wrocławiu
144. Zarząd i członkowie ROD „Jubilat” 
w Jelczu-Laskowicach
145. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza
ROD im. Gen. Prądzyńskiego w Augustowie
146. Działkowcy z ROD „Medyczna” w Płocku
147. Zarząd ROD „Zorza” w Ziemnicach
148. Marek Węc z ROD „Obrońca” we Wrocławiu
149. Elżbieta Thomas z ROD „Bartek” w Krzyżu Wlkp.
150. Zarząd, Komisje Statutowe oraz działkowcy 
ROD „Rozkwit” w Rybniku
151. Czesław Kozikowski z ROD im. Walentego 
Fiałka w Chełmnie
152. Członkowie Komisji Rozjemczej ROD 
II Armii Wojska Polskiego w Poznaniu
153. Członkowie Komisji Rozjemczej ROD 
„Tulipan” w Bolesławcu
154. Zarząd ROD im. „Powstańców” w Płocku
155. Urban Stec z ROD „Stokrotka” w Kraśniku
156. Janina Dziechciaruk z ROD „Promyk” w Zamościu
157. Zarząd ROD im. M. Drzymały w Pile
158. Komisja Rewizyjna ROD „Słoneczko” 
w Sokołowie Podlaskim
159. Działkowcy i Zarząd ROD „Źródełko” w Turku
160. Zarząd ROD „Kolejarz” w Czarnkowie
161. Zarząd ROD „Oświata” we Wrocławiu
162. Zarząd ROD „Nad Stawem” w Brodnicy
163. Roman Jędrzejewski z ROD „Elana” w Toruniu
164. Lech Studziński z ROD im. kpr.  Benedy 
w Bydgoszczy
165. Wanda i Kazimierz Sznajder z ROD im. „22 Lipca”
w Zielonej Górze
166. Zarząd ROD „Wyzwolenie”  Strzelinie
167. Działkowcy ROD „Róża” w Oleśnicy
168. Działkowcy z ROD „Magnolia” w Sokołowie
Podlaskim
169. Zarząd ROD im. „Pionierów” we Wrocławiu
170. Działkowcy z ROD „Pod Dębami” w Miliczu
171. Zarząd ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu
172. Zarząd ROD „Lenpol” w Szczytnie
173. Zarząd ROD „Wiśniowy” w Międzyrzeczu
174. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Łużyce”
w Zgorzelcu
175. Zarząd ROD „Morwa” w Łodzi
176. Zarząd „Świerczewski” w Zielonej Górze
177. Działkowcy z ROD „Rokita” w Brzegu Dolnym
178. Działkowcy z ROD „Promień” w Sulechowie
179. Zarząd ROD „Cicha Dolina” we Wrocławiu
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180. Działkowcy z ROD „KBO Zagłębie” 
w Sosnowcu
181. Działkowcy z ROD „Transportowiec” 
w Solcu Kujawskim
182. Działkowcy z ROD „Storczyk” w Trzebnicy
183. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD
„Przegorzały” w Krakowie
184. Działkowcy z ROD „Ruda II” we Wrocławiu
185. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Lisek” 
we Włocławku
186. Zarząd, Komisja Rozjemcza  ROD „Południe” 
we Włocławku
187. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Żwirki 
i Wigury” w Płocku
188. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Jodełka”
w Krynicy-Zdroju
189. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
„Przy Torze” w Łodzi
190. Renata i Józef Pisarscy z ROD „Rębiechowo” 
w Gdańsku
191. Zarząd ROD „Hutnik” w Chorzowie
192. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
im. „Narutowicza” w Bytomiu
193. Zarząd ROD „Jedność” w Niekłonicach
194. Zarząd ROD „Wzgórze” w Gubinie
195. Zarząd ROD „Barbara” w Boguszowie
Gorcach
196. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Zdrowie”
w Branicach
197. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Rzepicha”
w Jerzynie
198. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD
„Sosnówka” w Chęcinach
199. Zarząd ROD im. „Marii Konopnickiej” 
w Suwałkach
200. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
im. Augustówka I” w Warszawie
201. Zarząd ROD „27 Lipca” w Białymstoku
202. Działkowcy z ROD „Niedźwiedziniec” 
w Chorzowie
203. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
im. „Nad Zalewem” w Porębie
204. Społeczni Instruktorzy Ogrodowi Chorzowskich
Ogrodów Działkowych
205. Działkowcy z ROD „Relaks” w Niemczy
206. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Trojan” 
w Lądku Zdroju
207. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Hutnik” 
w Ząbkowicach Śląskich
208. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Zacisze”
w Wałbrzychu
209. Członkowie Okręgowego Zarządu PZD 
w Zielonej Górze
210. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD
„Drzewiarz” w Świebodzinie

211. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Olimpijka”
w Łodzi
212. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Aster” 
w Opolu
213. Działkowcy z ROD „Elester” w Łodzi
214. Członkowie Kolegium Prezesów ROD
lewobrzeżnej strony Wisły Torunia i okolic
215. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
„Stary Zdrój” w Wałbrzychu
216. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
im. Gen. Dąbrowskiego” w Szczecinie
217. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Arkadia”
w Łasku
218. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Bratek” 
w Murowanej Goślinie
219. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Odrzycko”
w Głogowie
220. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
„Park Piastów” w Częstochowie
221. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD
„Drogowiec” w Krakowie
222. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
„Zielona Polana” w Kołacie
223. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD
„Fornalskiej” w Zielonej Górze
224. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD
„Trzykrotka” w Krakowie
225. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
im. T. Kościuszki w Ustce
226. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Przylesie”
w Bydgoszczy
227. Zarząd ROD „Chabry” w Opolu
228. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
im. 40-lecia w Strzelcach Opolskich
229. Zarząd ROD „Kotwica” w Świnoujściu
230. Zarząd ROD „Nad Rudawą” w Krakowie
231. Członkowie statutowych organów ROD 
„Góra Zabełecka” w Nowym Sączu
232. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Równie”
w Krynicy Zdroju
233. Działkowcy i Zarząd ROD „Pańska Góra” 
w Andrychowie
234. Działkowcy z ROD „Złocień” w Niemodlinie
235. Zarząd ROD „Nadzieja” w Paczkowie
236. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza
ROD „Żwirek” w Gubinie
237. Działkowcy ROD „Koło Kani” w Toruniu
238. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Rezeda”
we Wrocławiu
239. Zarząd ROD im. W. Witosa w Krajence
240. Zarząd i Przewodniczący Statutowych Komisji
Rewizyjnej i Rozjemczej ROD „Wypoczynek Górnika”
w Chorzowie
241. Członkowie ROD „Jedynka” w Nowej Soli
242. Działkowcy z ROD „Przewodnik” we Wrocławiu
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1. ROD „Leśne Oczko” w Nowym Kisielinie
2. Komisja Rewizyjna ROD „ZAMECKO” 
w Świebodzinie
3. ROD „SŁAWIANKA” W Lubogoszczy k/Sławy
4. Zarząd ROD „Niezapominajka” w Żaganiu
5. Prezesi Zarządów ROD Okręgu Zielonogórskigo
6. Prezesi ROD Województwa Podkarpackiego
7. OZ PZD w Zielonej Górze
8. Jerzy Komarnicki z Zielonej Góry

9. Zarząd ROD „Elżbieta” w Chorzowie
10. Andrzej Szudra z ROD „ZAMECKO” 
w Świebodzinie
11. Zarząd ROD „ZAMECKO” w Świebodzinie
12. Działkowcy ROD „WANDA” w Żarach
13. Zarząd ROD „WZGÓRZE” w Gubinie
14. Jan Grzywnowicz, Prezes ROD „SPÓŁDZIELCA”
w Nowej Soli

Listy do Rzecznika Praw Obywatelskich

Listy do Parlamentarzystów

1. Stanowisko Komisji Rozjemczej i uczestników
Walnego Zebrania ROD „Budowlani” w Gorzowie Wlkp.
2. List otwarty członków ROD im. Piast w Szczecinie
3. Zarząd ROD „Przylesie” w Sulechowie
4. Protest Działkowców ROD „Łagiewniki” w Łodzi
5. Zarząd i Komisje Statutowe ROD „Grządka” 
w Iławie
6. Jan Kamiński z ROD „Grządka” w Iławie
7. Adam Wójcik z ROD „Bartoszewo” k. Szczecina
8. Maria Szczurko ze Stargardu Szczecińskiego
9. Tadeusz Chaberek z Łomży
10. Walne Zebranie ROD „Radość” w Łodzi
11. Stanowisko Zarządu ROD „Wzgórze” w Gubinie
12. Stanowisko Zarządu i Komisji Statutowych ROD
„Biała Róża” w Zabrzu
13. Stanowisko Zarządu i Komisji Statutowych ROD
„Koksownik” w Zabrzu
14. Apel Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej
ROD „Piotruś” w Styrzyńcu

15. Działkowiec ROD „Warta” w Pajęcznie
16. Zarząd ROD „U Bogumiła” w Uniejowie
17. Walne Zebranie ROD „Konwalia” w Sieradzu
18. Działkowcy ROD w Garwolinie
19. Ryszard Dorau z ROD „T. Kościuszki” 
w Grudziądzu
20. Działkowcy ROD „Wiaterek” „Zefirek i „Relaks”
w Garwolinie
21. ROD „Plon” we Wrocławiu
22. Protest ROD „Chemik” w Bolesławcu
23. Stanowisko Zebrania Sprawozdawczego ROD
„Złota Praha” w Szczecinie
24. Działkowcy ROD „ASTER” w Łodzi
25. Witold Kosma, ROD „Nad Dziwną”
26. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROS „Plon” 
we Wrocławiu
27. Jan Słociak, członek ROD „Obrońca” 
we Wrocławiu

243. Działkowcy z ROD „Biskupin” we Wrocławiu
244. Stanisław Konarski z ROD im. B. Chrobrego 
w Oławie
245. Czesław i Lucjanna Jagiełkowie z ROD 
im. „Powstańców Wielkopolskich” w Szczecinie
246. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
Ziemi Bytomskiej
247. Stanisław Kalisz z ROD im. ks. Dzierżona 
w Knurowie
248. Zarząd ROD „Florian” w Tarnowskich Górach
249. Komisja Rozjemcza ROD im. Tadeusza Kościuszki
w Krapkowicach

250. Janina i Tadeusz Witkowie z ROD „Karolinka 
i Karliczek” w Gliwicach
251. Działkowcy z ROD „Krokus” w Gliwicach
252. Członkowie ROD im. mjr Dobrzyckiego 
w Obornikach
253. Działkowcy, Zarząd i Komisje Statutowe ROD
„Sielanka” w Bytomiu
254. Działkowcy z ROD „Nowy Sad” w Stargardzie
Szczecińskim
255. Działkowcy z ROD im. „Celpa” w Łambinowicach
256. Działkowcy z ROD im. 1000-Lecia w Lewinie
Brzeskim

Ze względu na otrzymanie dużej ilości listów
skierowanych do sędziów Trybunału Konstytucyjnego,
nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich autorów.

Dziękujemy za wszystkie listy świadczące o zaan-
gażowaniu i trosce o przyszłe losy ogrodnictwa
działkowego w Polsce.

AG
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Więk szość Po la ków uwa ża, że w mia stach jest miej sce
dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych – wy ni ka z opu bli -
ko wa ne go w czwar tek son da żu CBOS. Te go zda nia jest
88 proc. ba da nych; 8 proc. uwa ża, że te ren dzia łek na le ży
za go spo da ro wać ina czej, a 4 proc. nie ma opi nii. Ba da nie
prze pro wa dzo no w dniach 14-22 sierp nia na re pre zen ta -
tyw nej pró bie lo so wej do ro słych miesz kań ców Pol ski, li -
czą cej 1011 osób. 

29 proc. an kie to wa nych za de kla ro wa ło, że ma ją dział kę
na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, al bo ta ką
dział kę ma ktoś z naj bliż szej ro dzi ny. 60 proc. ba da nych
z tej gru py za de kla ro wa ło, że spę dza na tej dział ce czas.
„Moż na więc po wie dzieć, że 17 proc. do ro słych Po la ków
ko rzy sta z ro dzin nych ogród ków dział ko wych” - czy ta my
w ko mu ni ka cie CBOS.

Jak wy ni ka z son da żu, z ogród ków dział ko wych nie co
czę ściej niż in ni ko rzy sta ją an kie to wa ni w wie ku 25-34
lat, ma ją cy śred nie wy kształ ce nie, pra cu ją cy w usłu gach
lub na wła sny ra chu nek oraz ro bot ni cy nie wy kwa li fi ko -
wa ni. Na ogół są to miesz kań cy ma łych miast – do 20 tys.
miesz kań ców – al bo więk szych aglo me ra cji – od 100 tys.
do 500 tys. miesz kań ców. „Czę ściej są to oso by do brze
sy tu owa ne niż znaj du ją ce się w złej sy tu acji ma te rial nej.
Naj wyż sze od set ki ko rzy sta ją cych z ro dzin nych ogród -
ków dział ko wych są w wo je wódz twie za chod nio po mor -
skim (45 proc.), war miń sko -ma zur skim (30 proc.),
dol no ślą skim (28 proc.) i opol skim (25 proc.)” – na pi sa -
no w ko mu ni ka cie. 

An kie to wa ni, któ rzy ko rzy sta ją z dzia łek, jesz cze bar -
dziej niż ogół ba da nych po pie ra ją obec ność dzia łek w
mia stach. 93 proc. z nich uwa ża, że dział ki w mia stach po -
win ny ist nieć, a tyl ko 5 proc. jest zda nia, że te ren ten na -
le ży za go spo da ro wać ina czej. 

CBOS py tał w son da żu tak że o kon kret ne spo so by za -
go spo da ro wa nia te re nów ogro dów dział ko wych. Na py -
ta nie, czy ten te ren był by le piej za go spo da ro wa ny, gdy by
po wsta ły na nim bu dyn ki miesz kal ne, 80 proc. ba da nych
od po wie dzia ło, że nie, 11 proc. by ło prze ciw ne go zda nia,
a 9 proc. nie ma po glą du w tej spra wie. 57 proc. an kie to -
wa nych jest też prze ciw nych za stą pie niu ogród ków dział -
ko wych ogól no do stęp ny mi miej sca mi re kre acji i
wy po czyn ku. 35 proc. uwa ża, że by ło by to lep sze roz wią -
za nie, a 8 proc. nie ma zda nia. 

An kie to wa ni od nie śli się tak że do nie daw ne go orze cze -
nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry za kwe stio no wał
pra wie po ło wę prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogród kach
dział ko wych, czy li usta wo we pod sta wy funk cjo no wa nia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

„Wśród ba da nych prze wa ża opi nia (39 proc.), że
zmniej sze nie upraw nień związ ku w za rzą dza niu ro dzin -
ny mi ogro da mi dział ko wy mi prze ło ży się na po gor sze nie
sy tu acji dział kow ców. Nie mal czte ro krot nie mniej osób
(10 proc.) uwa ża, że de cy zja Try bu na łu po pra wi sy tu ację
dział kow ców, na to miast oko ło jed nej pią tej (18 proc.) - że
ni cze go nie zmie ni” - na pi sa no w ko mu ni ka cie. 

Dzia łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców do brze
lub bar dzo do brze oce nia 35 proc. an kie to wa nych, a 11
proc. oce nia ją źle. 

We dług da nych Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w
4948 ro dzin nych ogro dach dział ko wych znaj du je się 966
tys. 332 dzia łek o łącz nej po wierzch ni 43 tys. 433 ha. PZD
sza cu je, że z dzia łek ko rzy sta ją bli sko 4 mi lio ny osób.

(źró dło: PAP)
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