
NAD ZWY CZAJ NY X KRA JO WY ZJAZD DE LE GA TÓW PZD
6 paê dzier ni ka br. w War sza wie od by∏ si´ Nad zwy czaj ny X Kra jo -

wy Zjazd De le ga tów PZD. W Zjeê dzie wzi´ ∏o udzia∏ 238 z 250 de le -
ga tów wy bra nych na kon fe ren cjach okr´ go wych co ozna cza, ˝e
fre kwen cja wy nio s∏a 95,2%. Obec ni by li tak ̋ e przed sta wi cie le Biu ra
Mi´ dzy na ro do we go Ogro dów Dzia∏ ko wych i Ro dzin nych z sie dzi bà
w Luk sem bur gu - pre zy dent Biu ra Chris Zij de veld oraz prze wod ni -
czà cy Za rzà du Biu ra Wil helm Wo hat schek. 

Przy czy ny zwo ∏a nia Zjaz du?
Zor ga ni zo wa nie Nad zwy czaj ne go Zjaz du by ∏o ko niecz ne ze

wzgl´ du na wy rok Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca br. w wy ni -
ku któ re go pod wa ̋ o ne zo sta ∏y 24 za pi sy usta wy o ROD. S´ dzio wie
TK wy zna czy li za le d wie 18 mie si´ cy na przy j´ cie no wej usta wy 
o rod.  De cy zjà Kra jo wej Ra dy PZD przy go to wa ny zo sta∏ pro jekt
oby wa tel ski usta wy o ROD, któ ry uwzgl´d nia treÊç wy ro ku Try bu na -
∏u Kon sty tu cyj ne go, a tak ̋ e pra wa dzia∏ kow ców, do ro bek ogro dów
i tra dy cyj ne war to Êci ru chu ogrod nic twa dzia∏ ko we go. Pro jekt ten
by∏ kon sul to wa ny ze Êro do wi skiem dzia∏ kow ców tak, by je go osta -
tecz na wer sja mo g∏a zo staç przy j´ ta pod czas Zjaz du. Nad zwy czaj -
ny Zjazd oce ni∏ te˝ ak tu al nà sy tu acj´ ogro dów i Zwiàz ku oraz okre -
Êli kie run ki dzia ∏aƒ na przy sz∏oÊç.

Wr´ cze nie sztan da rów
Pre zes KR PZD Eu ge niusz Kon drac ki wr´ czy∏ sztan dar  OZ Pod -

kar pac kie mu i Ro dzin nym Ogro dom Dzia∏ ko wym po ∏o ̋ o nym na te -
re nie dzia ∏a nia De le ga tu ry Re jo no wej Okr´ go we go Za rzà du Âlà -
skie go PZD w Biel sku -Bia ∏ej. „Niech ten sztan dar za wsze Was jed -
no czy i gro ma dzi pod swo im skrzy d∏em. Niech za wsze do wo dzi na -
szej jed no Êci, sku tecz no Êci ale rów nie˝ po trze by ist nie nia ru chu
ogrod nic twa dzia∏ ko we go i Pol skie go Zwiàz ku Dzia∏ kow ców.  Niech
Was in te gru je, bo war to wal czyç o ogro dy, któ re sà po trzeb ne spo -
∏e czeƒ stwu” – mó wi∏ Pre zes. 

Re fe rat Pre ze sa KR PZD
W swo im wy stà pie niu Pre zes KR PZD od niós∏ si´ do naj wa˝ niej -

szych pro ble mów z ja ki mi obec nie zma ga si´ Zwià zek. Pod su mo -
wa∏ dzia ∏a nia KR PZD po wy ro ku Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go przy -
po mi na jàc, ˝e Zwià zek  ja ko je dy ny pod jà∏ po le mi k´ z TK. Przy go -
to wa∏ i ro ze s∏a∏ set ki ty si´ cy ulo tek i in for ma to rów, by po wia do miç
dzia∏ kow ców o tym, co si´ sta ∏o i co wy rok TK ozna cza dla po je dyn -
cze go dzia∏ kow ca. „Opie ra jàc si´ na me diach dzia∏ ko wiec by∏ prze -
ko na ny, ˝e nic mu nie gro zi. By ∏o to ce lo we dzia ∏a nie, aby uÊpiç
dzia∏ kow ców, ale te˝ prze ciw sta wiç ich w∏a snej or ga ni za cji” – mó wi∏
Eu ge niusz Kon drac ki.

Or ga ni zo wa ne w ca ∏ej Pol sce na ra dy da ∏y od po wiedê na py ta nie,
cze go ocze ku jà dzia∏ kow cy. „Dzia∏ kow cy chcà mieç w∏a snà or ga ni -
za cj´, chcà mieç pra wa gwa ran to wa ne przez usta w´ – stàd zro dzi∏
si´ po mys∏ o oby wa tel skiej ini cja ty wie usta wo daw czej – aby Zwià zek
opra co wa∏ jak naj szyb ciej w∏a sny pro jekt usta wy” – wy ja Ênia∏ Pre zes
KR PZD.  – „Tyl ko zjed no cze ni, zin te gro wa ni, mo ̋ e my obro niç ogro -
dy dzia∏ ko we i ma my szan s´ od nieÊç suk ces” – pod kre Êla∏ wie lo -
krot nie w swoim prze mó wie niu Eu ge niusz Kon drac ki.

Pre zes KR PZD mó wi∏ o za sad ni czych za ∏o ̋ e niach pro jek tu zwiàz -
ko wej usta wy o rod oraz o no wych roz wià za niach, któ re ma jà do -
sto so waç prze pi sy do ocze ki waƒ Try bu na ∏u w za kre sie plu ra li zmu,
wol no Êci zrze sza nia oraz uwzgl´d nie nia praw w∏a Êci cie li grun tów.
„Mi mo wy raê nych su ge stii Try bu na ∏u, pro jekt od rzu ca mo˝ li woÊç li -
kwi da cji Zwiàz ku. O lo sie swo jej or ga ni za cji niech za de cy du jà sa mi
dzia∏ kow cy!” – mó wi∏ Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki. Wy ra zi∏ te˝ na -
dzie j´, ˝e ze bra nie pod zwiàz ko wym pro jek tem usta wy wy ma ga nej
licz by pod pi sów nie spra wi wi´k sze go k∏o po tu. „Bo Pol ski Zwià zek
Dzia∏ kow ców to mi lion dzia∏ kow ców, któ rych – jak uczy hi sto ria – kie -
dy sà ra zem nikt, ani nic, nie z∏a mie i nie po ko na” – ty mi s∏o wa mi za -
koƒ czy∏ swo je prze mó wie nie Pre zes KR PZD.

Dys ku sja
Pod czas dys ku sji g∏os za bra ∏o 21 de le ga tów. Do pro to ko ∏u swój

g∏os z∏o ̋ y ∏o 11 osób. Zgod nie z re gu la mi nem ob rad wy stà pie nia
z∏o ̋ o ne do pro to ko ∏u trak to wa ne sà na rów ni z wy g∏o szo ny mi. Ja -
ko pierw si w dys ku sji na te mat naj wa˝ niej szych spraw dla dal sze go

po ta kim og∏o sze niu Ko mi tet mo ̋ e roz po czàç roz po wszech nia -
nie pro jek tu, kam pa ni´ pro mo cyj nà oraz zbie ra nie pod pi sów
oby wa te li po pie ra jà cych ten pro jekt. Aby pro jekt móg∏ byç roz pa -
trzo ny w Sej mie, Ko mi tet mu si ze braç pod nim nie mniej ni˝ 100 tys.
pod pi sów w cià gu 3 mie si´ cy od dnia wy da nia przez Mar sza ∏ek Sej -
mu po sta no wie nia o przy j´ ciu za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi te -
tu. Dla te go te˝ Ko mi tet nie zw∏ocz nie po in for mu je o fak cie otrzy ma -
nia ta kie go po sta no wie nia, aby jak naj szyb ciej roz po czàç ak cj´
zbie ra nia pod pi sów pod pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach
dzia∏ ko wych. Wa run kiem sku tecz no Êci przed si´ wzi´ cia jest ma so -
we po par cie dla pro jek tu, aby to osià gnàç nie zb´d na jest mo bi li za -
cja nie tyl ko dzia∏ kow ców, ale tak ̋ e ich ro dzin, przy ja ció∏ i sym pa ty -
ków ogro dów dzia∏ ko wych.

Pro jekt usta wy do st´p ny dla ka˝ de go
Pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych wraz z uza -

sad nie niem do st´p ny jest na stro nie in ter ne to wej www.pzd.pl Za -
ch´ ca my do Êcià gni´ cia. Pro jekt za wie ra sze reg za pi sów, któ re
gwa ran tu jà dzia∏ kow com i ogro dom bez pie czeƒ stwo praw ne. Naj -
wa˝ niej sze z po sta no wieƒ to: swo bo da zrze sza nia dzia∏ kow ców, re -
spek to wa nie praw na by tych dzia∏ kow ców, po go dze nie praw gmin 
i Skar bu Paƒ stwa z po trze bà ochro ny ROD, gwa ran cja dzia ∏ek za -
mien nych przy li kwi da cji ROD oraz ochro na in te re sów dzia∏ kow ców 
w przy pad ku rosz czeƒ do te re nów ogro du.                               (ah)

URO CZY STE KRA JO WE OB CHO DY DNI DZIA¸KOW CA 
W WAR SZA WIE

W dniu 18 wrze Ênia w War sza wie od by wa ∏y si´ kra jo we ob cho dy
Dni Dzia∏ kow ca. Do sto li cy przy by li pre ze si okr´ go wych za rzà dów
PZD, pra cow ni cy Kra jo wej Ra dy, a tak ̋ e dzia∏ kow cy z na gro dzo -
nych ogro dów i dzia ∏ek. Te go rocz ne „Dni  Dzia∏ kow ca” zdo mi no wa -
∏y dys ku sje do ty czà ce przy sz∏o Êci u˝yt kow ni ków dzia ∏ek i oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych.

Pod czas tej do nio s∏ej i wa˝ nej uro czy sto Êci przy zna no od zna cze -
nia zwiàz ko we oraz wy ró˝ nie nia i na gro dy. Pre zy dium KR PZD w
dro dze uchwa ∏y nada ∏o od zna cze nia dzia ∏a czom „Za za s∏u gi dla Pol -
skie go Zwiàz ku Dzia∏ kow ców” i Z∏o te Od zna ki „Za s∏u ̋ o ny Dzia∏ ko -
wiec”.  Od zna cze nia wr´ czy∏ pre zes KR PZD Eu ge niusz Kon drac ki. 

Og∏o sze ni zo sta li tak ̋ e lau re aci kon kur su Ro dzin ny Ogród Dzia∏ -
ko wy ro ku 2012. Na gro dzo ne ogro dy otrzy ma ∏y dy plo my, pu cha ry,
ta bli ce oko licz no Êcio we, wy daw nic twa zwiàz ko we i na gro dy pie -
ni´˝ ne. – „Urzà dziç i za go spo da ro waç dzia∏ k´ w ta ki spo sób to jest
wiel kie dzie ∏o. Te dzia∏ ki sà kwia tem pol skie go ogrod nic twa. Ka˝ da
dzia∏ ka jest ma ∏ym dzie ∏em te go, któ ry jà urzà dzi∏. To cz´ sto dzie ∏o,
któ re p∏y nie wprost z ser ca – z mi ∏o Êci do zie mi i z umie j´t no Êci na -
by tych cz´ sto w cià gu wie lu lat, a tak ̋ e z po Êwie ce nia i pra cy i z te -
go po wo du mo˝ na byç tyl ko dum nym” – mó wi∏ Pre zes Eu ge niusz
Kon drac ki. Przed sta wie ni zo sta li tak ̋ e lau re aci kon kur su kra jo we go
„Wzo ro wa Dzia∏ ka Ro ku 2012”. Na gro dze ni dzia∏ kow cy otrzy ma li
dy plo my i na gro dy rze czo we, w tym wy daw nic twa zwiàz ko we oraz
pre nu me ra t´ mie si´cz ni ka „dzia∏ ko wiec” na rok 2013. 

Na za koƒ cze nie g∏os za bie ra li lau re aci kon kur sów, któ rzy dzi´ ko -
wa li za przy zna ne wy ró˝ nie nia, a tak ̋ e za pra c´ PZD nad pro jek tem
zwiàz ko wym usta wy dzia∏ ko wej.                                                (ah)

MODERNIZUJEMY SWOJE DZIA¸KI!
Na po czàt ku 2012 ro ku Kra jo wa Ra da PZD pod j´ ∏a uchwa ∏´ 

w spra wie Pro gra mu mo der ni za cji dzia ∏ek w ro dzin nych ogro dach
dzia∏ ko wych. W ró˝ nym stop niu ta mo der ni za cja po st´ pu je, a w∏a -
Ênie te raz jest od po wied ni czas na to, by po przez pod j´ cie od po -
wied nich dzia ∏aƒ mo der ni za cyj nych na dzia∏ kach, bro niç ro dzin ne
ogro dy dzia∏ ko we. ¸a twiej jest o nie wal czyç, gdy działki są za dba -
ne, es te tycz ne i pra wi d∏o wo za go spo da ro wa ne. Mo der ni za cja dzia∏ -
ki nie mu si tyl ko po le gaç na du ̋ ych pra cach re mon to wych, cza sa -
mi wy star czy na nich po sprzà taç, po wy rzu caç nie po trzeb ne rze czy.
Cho dzi tu o zwy k∏y po rzà dek, ja ki sta ra my si´ za cho waç w na szych
do mach. Dzi´ ki pod j´ ciu nie zb´d nych dzia ∏aƒ w kie run ku po pra wy
ich wy glà du, ra zem b´ dzie my mo gli sku tecz niej wal czyç o na szà
przy sz∏oÊç.  ECH
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ist nie nia ru chu ogrod nic twa dzia∏ ko we go za bra li przed sta wi cie le
Mi´ dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dzia∏ ko wych i Ro dzin nych 
z sie dzi bà w Luk sem bur gu – Pre zy dent Biu ra Chris Zij de veld oraz
prze wod ni czà cy biu ra  Wil helm Wo hat schek. Obaj przy po mnie li,
˝e dzia∏ kow cy w ca ∏ej Eu ro pie sà jed nà wiel kà ro dzi nà, dla te go 
z mi lio nem pol skich dzia∏ kow ców, so li da ry zu jà  si´ dwa  mi lio ny
dzia∏ kow ców z ca ∏ej Eu ro py. Za pew ni li tak ̋ e, ˝e Biu ro Mi´ dzy na ro -
do we po dej mie wszel kie mo˝ li we wy si∏ ki na are nie mi´ dzy na ro do -
wej, aby za pew niç dal sze ist nie nie i funk cjo no wa nie ogro dów
dzia∏ ko wych w Pol sce.

Je den z naj cz´ Êciej po ru sza nych przez de la ga tów te ma tów do -
ty czy∏ wy ro ku Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go, któ ry zda niem dzia∏ kow -
ców mia∏ cha rak ter po li tycz ny. Jest bo wiem zbie˝ ny z gru pa mi in -
te re sów i uk∏a dem po li tycz nym w na szym kra ju, któ ry chcà li kwi do -
waç ogro dy, g∏ów nie w du ̋ ych mia stach, na ce le ko mer cyj ne. Za -
bie ra jà cy g∏os oce ni li, ˝e nie jest praw dà ja ko by wy rok TK ude rza∏
je dy nie w PZD, ale jest on krzyw dzà cy dla wszyst kich dzia∏ kow ców.

Zda niem de le ga tów Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny swo im wy ro kiem
na ru szy∏ Kon sty tu cj´ RP. Swo je stwier dze nia po pie ra li zda nia mi od -
r´b ny mi s´ dziów Mar ka Ko tli now skie go oraz An drze ja Wró bla. Kry -
tycz nie oce ni li in sty tu cje i oso by do któ rych przez  po nad dwa  la -
ta kie ro wa li swo je li sty, sta no wi ska, ape le w spra wie obro ny  usta -
wy o ROD, ogro dów i Zwiàz ku (mo wa m.in. o Mar sza ∏ek Sej mu,
Mar sza∏ ku Se na tu, po s∏ach, se na to rach, Pre mie rze, Mi ni strze Tran-
s por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Wod nej). Kil ka ty si´ cy li stów,
pod któ ry mi pod pi sa ∏o si´ set ki  ty si´ cy lu dzi po zo sta wio nych zo -
sta ∏o bez od po wie dzi. De le ga ci wy ra zi li pe∏ ne po par cie dla oby-
watelskiego pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych,
de kla ru jàc go to woÊç z∏o ̋ e nia pod nim swo ich pod pi sów. 

Wi´ cej in for ma cji na te mat Zjaz du oraz ga le ri´ zdj´ç mo˝ na zna -
leêç na stro nie: www.pzd.pl Za ch´ ca my do od wie dzin.           (mz)

CO DA LEJ Z OBY WA TEL SKIM 
PRO JEK TEM USTA WY O ROD?

Dzia∏ kow cy ak cep tu jà zwiàz ko wy pro jekt usta wy o rod
Nad zwy czaj ny X Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Zwiàz ku

przy jà∏ pro jekt no wej usta wy o rod, któ ry do ce lo wo ma mieç cha -
rak ter oby wa tel ski. W opi nii de le ga tów przed sta wio ny pro jekt jest
do brze przy go to wa ny i spe∏ nia wszel kie wy mo gi wy ni ka jà ce z wy -
ro ku Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.

Po wo ∏a no Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej 
Pro jek tu Usta wy 

o Ro dzin nych Ogro dach Dzia∏ ko wych
Pod czas Zjaz du po wsta∏ Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro -

jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dzia∏ ko wych, któ re go ce lem
jest ze bra nie pod pi sów pod pro jek tem zwiàz ko wej usta wy. Do Ko -
mi te tu ∏àcz nie przy stà pi ∏y 193 oso by. Ko mi tet zo bli go wa ny by∏ do
wy zna cze nia pe∏ no moc ni ka. Na t´ funk cj´ wy bra ny zo sta∏ – Bar t∏o -
miej Piech, a je go za st´p cà zo sta∏ To masz Ter lec ki.

Ko mi tet usta wo daw czy z∏o ̋ y∏ pro jekt usta wy 
do Mar sza ∏ek Sej mu

W dniu 12 paê dzier ni ka br. pe∏ no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dzia∏ ko -
wych, za wia do mi∏ Mar sza ∏ek Sej mu o utwo rze niu te go Ko mi te tu 
i z∏o ̋ y∏ pro jekt usta wy wraz z uza sad nie niem. Z∏o ̋ o no rów nie˝ nie -
zb´d ne za ∏àcz ni ki, w tym wy kaz 1280 pod pi sów osób z ca ∏ej Pol -
ski, któ re wy ra zi ∏y swo je po par cie dla pro jek tu usta wy. Za wia do -
mie nie o utwo rze niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej nie
ozna cza jesz cze roz po cz´ cia ogól no pol skiej ak cji zbie ra nia
pod pi sów pod pro jek tem.

Dzia ∏a nia Ko mi te tu i zbie ra nie pod pi sów 
pod pro jek tem usta wy

Te raz Mar sza ∏ek Sej mu zo bo wià za na jest wy daç w cià gu 14 dni
po sta no wie nie w przed mio cie przy j´ cia po wy˝ sze go za wia do mie -
nia. Je ̋ e li tak si´ sta nie, wów czas Ko mi tet b´ dzie mu sia∏ pu blicz -
nie og∏o siç o na by ciu oso bo wo Êci praw nej, ad re sie oraz miej scu
udo st´p nie nia pro jek tu usta wy do pu blicz ne go wglà du. Do pie ro


