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NADZWYCZAJNY X KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZD
6 paêdziernika br. w Warszawie odby∏ si´ Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W Zjeêdzie wzi´∏o udzia∏ 238 z 250 delegatów wybranych na konferencjach okr´gowych co oznacza, ˝e
frekwencja wynios∏a 95,2%. Obecni byli tak˝e przedstawiciele Biura
Mi´dzynarodowego Ogrodów Dzia∏kowych i Rodzinnych z siedzibà
w Luksemburgu - prezydent Biura Chris Zijdeveld oraz przewodniczàcy Zarzàdu Biura Wilhelm Wohatschek.
Przyczyny zwo∏ania Zjazdu?
Zorganizowanie Nadzwyczajnego Zjazdu by∏o konieczne ze
wzgl´du na wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z 11 lipca br. w wyniku którego podwa˝one zosta∏y 24 zapisy ustawy o ROD. S´dziowie
TK wyznaczyli zaledwie 18 miesi´cy na przyj´cie nowej ustawy
o rod. Decyzjà Krajowej Rady PZD przygotowany zosta∏ projekt
obywatelski ustawy o ROD, który uwzgl´dnia treÊç wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego, a tak˝e prawa dzia∏kowców, dorobek ogrodów
i tradycyjne wartoÊci ruchu ogrodnictwa dzia∏kowego. Projekt ten
by∏ konsultowany ze Êrodowiskiem dzia∏kowców tak, by jego ostateczna wersja mog∏a zostaç przyj´ta podczas Zjazdu. Nadzwyczajny Zjazd oceni∏ te˝ aktualnà sytuacj´ ogrodów i Zwiàzku oraz okreÊli kierunki dzia∏aƒ na przysz∏oÊç.
Wr´czenie sztandarów
Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki wr´czy∏ sztandar OZ Podkarpackiemu i Rodzinnym Ogrodom Dzia∏kowym po∏o˝onym na terenie dzia∏ania Delegatury Rejonowej Okr´gowego Zarzàdu Âlàskiego PZD w Bielsku-Bia∏ej. „Niech ten sztandar zawsze Was jednoczy i gromadzi pod swoim skrzyd∏em. Niech zawsze dowodzi naszej jednoÊci, skutecznoÊci ale równie˝ potrzeby istnienia ruchu
ogrodnictwa dzia∏kowego i Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców. Niech
Was integruje, bo warto walczyç o ogrody, które sà potrzebne spo∏eczeƒstwu” – mówi∏ Prezes.
Referat Prezesa KR PZD
W swoim wystàpieniu Prezes KR PZD odniós∏ si´ do najwa˝niejszych problemów z jakimi obecnie zmaga si´ Zwiàzek. Podsumowa∏ dzia∏ania KR PZD po wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego przypominajàc, ˝e Zwiàzek jako jedyny podjà∏ polemik´ z TK. Przygotowa∏ i rozes∏a∏ setki tysi´cy ulotek i informatorów, by powiadomiç
dzia∏kowców o tym, co si´ sta∏o i co wyrok TK oznacza dla pojedynczego dzia∏kowca. „Opierajàc si´ na mediach dzia∏kowiec by∏ przekonany, ˝e nic mu nie grozi. By∏o to celowe dzia∏anie, aby uÊpiç
dzia∏kowców, ale te˝ przeciwstawiç ich w∏asnej organizacji” – mówi∏
Eugeniusz Kondracki.
Organizowane w ca∏ej Polsce narady da∏y odpowiedê na pytanie,
czego oczekujà dzia∏kowcy. „Dzia∏kowcy chcà mieç w∏asnà organizacj´, chcà mieç prawa gwarantowane przez ustaw´ – stàd zrodzi∏
si´ pomys∏ o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej – aby Zwiàzek
opracowa∏ jak najszybciej w∏asny projekt ustawy” – wyjaÊnia∏ Prezes
KR PZD. – „Tylko zjednoczeni, zintegrowani, mo˝emy obroniç ogrody dzia∏kowe i mamy szans´ odnieÊç sukces” – podkreÊla∏ wielokrotnie w swoim przemówieniu Eugeniusz Kondracki.
Prezes KR PZD mówi∏ o zasadniczych za∏o˝eniach projektu zwiàzkowej ustawy o rod oraz o nowych rozwiàzaniach, które majà dostosowaç przepisy do oczekiwaƒ Trybuna∏u w zakresie pluralizmu,
wolnoÊci zrzeszania oraz uwzgl´dnienia praw w∏aÊcicieli gruntów.
„Mimo wyraênych sugestii Trybuna∏u, projekt odrzuca mo˝liwoÊç likwidacji Zwiàzku. O losie swojej organizacji niech zadecydujà sami
dzia∏kowcy!” – mówi∏ Prezes Eugeniusz Kondracki. Wyrazi∏ te˝ nadziej´, ˝e zebranie pod zwiàzkowym projektem ustawy wymaganej
liczby podpisów nie sprawi wi´kszego k∏opotu. „Bo Polski Zwiàzek
Dzia∏kowców to milion dzia∏kowców, których – jak uczy historia – kiedy sà razem nikt, ani nic, nie z∏amie i nie pokona” – tymi s∏owami zakoƒczy∏ swoje przemówienie Prezes KR PZD.
Dyskusja
Podczas dyskusji g∏os zabra∏o 21 delegatów. Do protoko∏u swój
g∏os z∏o˝y∏o 11 osób. Zgodnie z regulaminem obrad wystàpienia
z∏o˝one do protoko∏u traktowane sà na równi z wyg∏oszonymi. Jako pierwsi w dyskusji na temat najwa˝niejszych spraw dla dalszego

istnienia ruchu ogrodnictwa dzia∏kowego zabrali przedstawiciele
Mi´dzynarodowego Biura Ogrodów Dzia∏kowych i Rodzinnych
z siedzibà w Luksemburgu – Prezydent Biura Chris Zijdeveld oraz
przewodniczàcy biura Wilhelm Wohatschek. Obaj przypomnieli,
˝e dzia∏kowcy w ca∏ej Europie sà jednà wielkà rodzinà, dlatego
z milionem polskich dzia∏kowców, solidaryzujà si´ dwa miliony
dzia∏kowców z ca∏ej Europy. Zapewnili tak˝e, ˝e Biuro Mi´dzynarodowe podejmie wszelkie mo˝liwe wysi∏ki na arenie mi´dzynarodowej, aby zapewniç dalsze istnienie i funkcjonowanie ogrodów
dzia∏kowych w Polsce.
Jeden z najcz´Êciej poruszanych przez delagatów tematów dotyczy∏ wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego, który zdaniem dzia∏kowców mia∏ charakter polityczny. Jest bowiem zbie˝ny z grupami interesów i uk∏adem politycznym w naszym kraju, który chcà likwidowaç ogrody, g∏ównie w du˝ych miastach, na cele komercyjne. Zabierajàcy g∏os ocenili, ˝e nie jest prawdà jakoby wyrok TK uderza∏
jedynie w PZD, ale jest on krzywdzàcy dla wszystkich dzia∏kowców.
Zdaniem delegatów Trybuna∏ Konstytucyjny swoim wyrokiem
naruszy∏ Konstytucj´ RP. Swoje stwierdzenia popierali zdaniami odr´bnymi s´dziów Marka Kotlinowskiego oraz Andrzeja Wróbla. Krytycznie ocenili instytucje i osoby do których przez ponad dwa lata kierowali swoje listy, stanowiska, apele w sprawie obrony ustawy o ROD, ogrodów i Zwiàzku (mowa m.in. o Marsza∏ek Sejmu,
Marsza∏ku Senatu, pos∏ach, senatorach, Premierze, Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej). Kilka tysi´cy listów,
pod którymi podpisa∏o si´ setki tysi´cy ludzi pozostawionych zosta∏o bez odpowiedzi. Delegaci wyrazili pe∏ne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych,
deklarujàc gotowoÊç z∏o˝enia pod nim swoich podpisów.
Wi´cej informacji na temat Zjazdu oraz galeri´ zdj´ç mo˝na znaleêç na stronie: www.pzd.pl Zach´camy do odwiedzin.
(mz)

CO DALEJ Z OBYWATELSKIM
PROJEKTEM USTAWY O ROD?
Dzia∏kowcy akceptujà zwiàzkowy projekt ustawy o rod
Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Zwiàzku
przyjà∏ projekt nowej ustawy o rod, który docelowo ma mieç charakter obywatelski. W opinii delegatów przedstawiony projekt jest
dobrze przygotowany i spe∏nia wszelkie wymogi wynikajàce z wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.
Powo∏ano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych
Podczas Zjazdu powsta∏ Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych, którego celem
jest zebranie podpisów pod projektem zwiàzkowej ustawy. Do Komitetu ∏àcznie przystàpi∏y 193 osoby. Komitet zobligowany by∏ do
wyznaczenia pe∏nomocnika. Na t´ funkcj´ wybrany zosta∏ – Bart∏omiej Piech, a jego zast´pcà zosta∏ Tomasz Terlecki.
Komitet ustawodawczy z∏o˝y∏ projekt ustawy
do Marsza∏ek Sejmu
W dniu 12 paêdziernika br. pe∏nomocnik Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych, zawiadomi∏ Marsza∏ek Sejmu o utworzeniu tego Komitetu
i z∏o˝y∏ projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Z∏o˝ono równie˝ niezb´dne za∏àczniki, w tym wykaz 1280 podpisów osób z ca∏ej Polski, które wyrazi∏y swoje poparcie dla projektu ustawy. Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie
oznacza jeszcze rozpocz´cia ogólnopolskiej akcji zbierania
podpisów pod projektem.
Dzia∏ania Komitetu i zbieranie podpisów
pod projektem ustawy
Teraz Marsza∏ek Sejmu zobowiàzana jest wydaç w ciàgu 14 dni
postanowienie w przedmiocie przyj´cia powy˝szego zawiadomienia. Je˝eli tak si´ stanie, wówczas Komitet b´dzie musia∏ publicznie og∏osiç o nabyciu osobowoÊci prawnej, adresie oraz miejscu
udost´pnienia projektu ustawy do publicznego wglàdu. Dopiero
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po takim og∏oszeniu Komitet mo˝e rozpoczàç rozpowszechnianie projektu, kampani´ promocyjnà oraz zbieranie podpisów
obywateli popierajàcych ten projekt. Aby projekt móg∏ byç rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebraç pod nim nie mniej ni˝ 100 tys.
podpisów w ciàgu 3 miesi´cy od dnia wydania przez Marsza∏ek Sejmu postanowienia o przyj´ciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. Dlatego te˝ Komitet niezw∏ocznie poinformuje o fakcie otrzymania takiego postanowienia, aby jak najszybciej rozpoczàç akcj´
zbierania podpisów pod projektem ustawy o rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych. Warunkiem skutecznoÊci przedsi´wzi´cia jest masowe poparcie dla projektu, aby to osiàgnàç niezb´dna jest mobilizacja nie tylko dzia∏kowców, ale tak˝e ich rodzin, przyjació∏ i sympatyków ogrodów dzia∏kowych.
Projekt ustawy dost´pny dla ka˝dego
Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych wraz z uzasadnieniem dost´pny jest na stronie internetowej www.pzd.pl Zach´camy do Êciàgni´cia. Projekt zawiera szereg zapisów, które
gwarantujà dzia∏kowcom i ogrodom bezpieczeƒstwo prawne. Najwa˝niejsze z postanowieƒ to: swoboda zrzeszania dzia∏kowców, respektowanie praw nabytych dzia∏kowców, pogodzenie praw gmin
i Skarbu Paƒstwa z potrzebà ochrony ROD, gwarancja dzia∏ek zamiennych przy likwidacji ROD oraz ochrona interesów dzia∏kowców
w przypadku roszczeƒ do terenów ogrodu.
(ah)

UROCZYSTE KRAJOWE OBCHODY DNI DZIA¸KOWCA
W WARSZAWIE
W dniu 18 wrzeÊnia w Warszawie odbywa∏y si´ krajowe obchody
Dni Dzia∏kowca. Do stolicy przybyli prezesi okr´gowych zarzàdów
PZD, pracownicy Krajowej Rady, a tak˝e dzia∏kowcy z nagrodzonych ogrodów i dzia∏ek. Tegoroczne „Dni Dzia∏kowca” zdominowa∏y dyskusje dotyczàce przysz∏oÊci u˝ytkowników dzia∏ek i obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.
Podczas tej donios∏ej i wa˝nej uroczystoÊci przyznano odznaczenia zwiàzkowe oraz wyró˝nienia i nagrody. Prezydium KR PZD w
drodze uchwa∏y nada∏o odznaczenia dzia∏aczom „Za zas∏ugi dla Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców” i Z∏ote Odznaki „Zas∏u˝ony Dzia∏kowiec”. Odznaczenia wr´czy∏ prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki.
Og∏oszeni zostali tak˝e laureaci konkursu Rodzinny Ogród Dzia∏kowy roku 2012. Nagrodzone ogrody otrzyma∏y dyplomy, puchary,
tablice okolicznoÊciowe, wydawnictwa zwiàzkowe i nagrody pieni´˝ne. – „Urzàdziç i zagospodarowaç dzia∏k´ w taki sposób to jest
wielkie dzie∏o. Te dzia∏ki sà kwiatem polskiego ogrodnictwa. Ka˝da
dzia∏ka jest ma∏ym dzie∏em tego, który jà urzàdzi∏. To cz´sto dzie∏o,
które p∏ynie wprost z serca – z mi∏oÊci do ziemi i z umiej´tnoÊci nabytych cz´sto w ciàgu wielu lat, a tak˝e z poÊwiecenia i pracy i z tego powodu mo˝na byç tylko dumnym” – mówi∏ Prezes Eugeniusz
Kondracki. Przedstawieni zostali tak˝e laureaci konkursu krajowego
„Wzorowa Dzia∏ka Roku 2012”. Nagrodzeni dzia∏kowcy otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe, w tym wydawnictwa zwiàzkowe oraz
prenumerat´ miesi´cznika „dzia∏kowiec” na rok 2013.
Na zakoƒczenie g∏os zabierali laureaci konkursów, którzy dzi´kowali za przyznane wyró˝nienia, a tak˝e za prac´ PZD nad projektem
zwiàzkowym ustawy dzia∏kowej.
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MODERNIZUJEMY SWOJE DZIA¸KI!
Na poczàtku 2012 roku Krajowa Rada PZD podj´∏a uchwa∏´
w sprawie Programu modernizacji dzia∏ek w rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych. W ró˝nym stopniu ta modernizacja post´puje, a w∏aÊnie teraz jest odpowiedni czas na to, by poprzez podj´cie odpowiednich dzia∏aƒ modernizacyjnych na dzia∏kach, broniç rodzinne
ogrody dzia∏kowe. ¸atwiej jest o nie walczyç, gdy działki są zadbane, estetyczne i prawid∏owo zagospodarowane. Modernizacja dzia∏ki nie musi tylko polegaç na du˝ych pracach remontowych, czasami wystarczy na nich posprzàtaç, powyrzucaç niepotrzebne rzeczy.
Chodzi tu o zwyk∏y porzàdek, jaki staramy si´ zachowaç w naszych
domach. Dzi´ki podj´ciu niezb´dnych dzia∏aƒ w kierunku poprawy
ich wyglàdu, razem b´dziemy mogli skuteczniej walczyç o naszà
przysz∏oÊç.
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