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– W styczniu organizujemy Nadzwyczajne Walne Zebrania
– Styczeƒ, ostatni miesiàc zbierania podpisów
– Struktury i działkowcy krytycznie o propozycjach 

Platformy Obywatelskiej
– Wystàpienie Krajowej Rady PZD do Strasburga
– Sytuacja ROD warszawskich

Naszym celem milion podpisów  
pod obywatelskim projektem ustawy o ROD!
Wszyscy walczymy o nowe ogrody działkowe!



NASZA RZECZYWISTOÂå

Działkowcom…

Przez ogrody, działki, aleje, ulice
idà wolno dwie dziwne istoty:
Opiekuƒcza Rola Paƒstwa i Prywata.
Ka˝da z nich jest w całkiem innym stanie
i nie w głowach im zwykłe głupoty.

Pierwsza jest osłabiona i omdlała.
Drugà dobry humor rozpiera.
Ka˝da po swojemu prze˝ywa to,
˝e ju˝ od stuleci Polska nierzàdem stoi
i ˝e ten stan, jak dotàd,
˝adnego prawa si´ nie boi,
˝e wszystko ubogim zabiera!

Idà do Sejmu ˝eby spotkaç Rejtana
i z nim piersi w proteÊcie obna˝yç.
Pierwsza dlatego, ˝e umiera.
Druga, bo przy tym nowa korzyÊç
mo˝e jej si´ zdarzyç.

Za nimi kroczà Wiara i Nadzieja.
Starajà si´ t´ pierwszà pobudziç,
zach´ciç do dalszego istnienia!
Wierzà, ˝e warto si´ trudziç
˝eby Naród nie zaznał upodlenia!

Id´ z nimi, we wszystkim je wspieram
˝eby w słusznej sprawie plony zbieraç!
Nie zamierzam cofaç si´ do tyłu
lub koszul´ w proteÊcie rozdzieraç!

Musz´ spełniç si´ w dziejowej roli,
bo przegrana zbyt mocno zaboli!

Jerzy Karpiński

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
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Sy tu acja wszyst kich pol skich dział kow ców jest bar dzo trud na, a przy szłość ogro dów dział ko wych
za gro żo na. Jest to efekt wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Wy rok wcho dzi w ży cie 21 stycz nia
2014 r. i je że li do te go cza su nie bę dzie no wej usta wy o ogro dach dział ko wych, to stra cą one wszyst -
kie do tych cza so we pra wa i pod sta wy funk cjo no wa nia. Dział kow cy stra cą pra wo do dział ki i wszyst -
kie do tych cza so we upraw nie nia zwią za ne z użyt ko wa niem dział ki w ROD. Tak że PZD utra ci
pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia, a skut kiem te go bę dzie wy ga śnię cie praw do grun tów ogro dów. 

Dział kow cy mu szą znać swo ją sy tu ację, dla te go Kra jo wa Ra da na po sie dze niu w dniu 29 li sto pa da
2012 r. pod ję ła Uchwa łę Nr 2/VII/2012 w spra wie wal nych ze brań in for ma cyj nych w ROD, w któ rej
zo bo wią za ła za rzą dy ROD do zwo ła nia tych ze brań w grud niu 2012 r. i stycz niu 2013 r. (Biu le tyn In -
for ma cyj ny Nr 13/2012, str. 8). Na po sie dze niu w dniu 20 grud nia 2012 r. KR uzna ła, że w każ dym
ROD do koń ca stycz nia mu si się od być nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie in for ma cyj ne.

Po nie waż jest to wal ne ze bra nie in for ma cyj ne, nie jest wy ma ga ne za pra sza nie każ de go dział kow ca
na pi śmie, nie jest też wy ma ga ny 14 dnio wy ter min wy sła nia za pro szeń. Dzi siaj cho dzi o to, aby do -
trzeć do dział kow ców i ich ro dzin z in for ma cją, co gro zi ogro dom i jak moż na te mu za ra dzić. Wska -
za ne jest, aby by ły to otwar te wal ne ze bra nia z udzia łem ro dzin dział kow ców, a tak że sym pa ty ków
ogro dów dział ko wych. Aby za pro sić na to wal ne jak naj więk szą ilość dział kow ców i ich ro dzin, moż -
na ko rzy stać ze wszyst kich moż li wo ści do tar cia – pocz tą, pocz tą elek tro nicz ną, ogło sze nia w miej sco -
wej pra sie, lo kal nych roz gło śniach ra dio wych i te le wi zyj nych, a tak że na pla ka tach i ulot kach.

Na wal nym ze bra niu na le ży po in for mo wać uczest ni ków o skut kach wy ro ku Try bu na łu i o ini cja ty -
wie Plat for my Oby wa tel skiej – opra co wa ne przez ze spół po słów PO za ło że nia do no wej usta wy 
o ogro dach dział ko wych nie zo sta wia ją żad nych złu dzeń co do przy szło ści ogro dów – to bę dzie to -
tal na za gła da ogro dów. 

Je dy ną al ter na ty wą jest zgło szo ny do Mar szał ka Sej mu pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej pro mu je ten pro jekt i zbie ra pod pi sy osób, któ re go po -
pie ra ją. Tyl ko roz wią za nia za war te w tym pro jek cie gwa ran tu ją dział kow com za cho wa nie dzi siej szych
praw do dział ki. Każ da in na for ma to ko niecz ność zda nia się na wo lę wła ści cie la grun tu i pod pi sa nie
umo wy na no wych, od płat nych wa run kach. 

Dla te go tak waż ne jest, aby za rzą dy ROD zor ga ni zo wa ły nad zwy czaj ne wal ne ze bra nia in for ma cyj -
ne w stycz niu 2013 r., na któ rych przed sta wio ny zo sta nie pro jekt usta wy Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej, a tak że zbie ra ne bę dą pod pi sy na li stach po pie ra ją cych ten pro jekt. Tyl ko ma so we po par cie
oby wa tel skie go pro jek tu mo że wy wrzeć mo ral ny na cisk na usta wo daw cy, aby ze chciał zre ali zo wać
wo lę spo łe czeń stwa.

Sty czeń to trud ny okres na or ga ni za cję wal nych ze brań, ale czas jest ta ki, że trze ba szu kać roz wią -
zań, któ re to umoż li wią, a więc wejść w kon takt z ogro da mi, któ re ma ją świe tli ce, szu kać wspar cia 
w okrę gu, ale tak że mniej sze ogro dy mo gą zor ga ni zo wać wspól ne wal ne ze bra nie. 

Wszyst ko za le ży od ini cja ty wy za rzą du ROD. Pa mię taj my przy tym, że wa żą się lo sy ogro dów dział -
ko wych, zrób my za tem wszyst ko, aby je obro nić, zrób my wszyst ko, aby każ dy dział ko wiec miał świa -
do mość, że je go głos, je go pod pis po pie ra ją cy oby wa tel ski pro jekt, ma ogrom ne zna cze nie dla ist nie nia
ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Nadzwyczajne walne zebrania informacyjne w ROD

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Uczest ni cy Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców



Sza now ny Pa nie Pre mie rze! 
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko re pre zen tant mi lio no wej spo łecz no ści

użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zwra ca się do Pa na, nie tyl ko ja -
ko do Pre mie ra, ale rów nież li de ra naj więk sze go ugru po wa nia par la men tar ne go w Sej mie, 
z proś bą o za ję cie sta no wi ska w spra wie pro jek tu no wej usta wy re gu lu ją cej sy tu ację pol skich
dział kow ców. 

W kra ju od by ło się wie le spo tkań z par la men ta rzy sta mi Plat for my Oby wa tel skiej, na któ rych
dział kow cy prze ko ny wa li ich do oby wa tel skie go pro jekt usta wy. W od po wie dzi sły sze li zwy -
kle, iż pro jekt po strze ga ją po zy tyw nie, ale po nie waż Plat for ma Oby wa tel ska po wo ła ła ze spół
par la men ta rzy stów, któ ry pra cu je nad wła snym pro jek tem, mu szą wstrzy mać się z za ję ciem
osta tecz ne go sta no wi ska. Uspo ka ja li przy tym dział kow ców, że Pan Pre mier pu blicz nie de kla -
ro wał, iż dział kow com nie mo że stać się krzyw da. 

Sza now ny Pa ni Pre mie rze! 
In for ma cje, któ re do tar ły do dział kow ców w ostat nich dniach wska zu ją, że po mi mo Pań skich

de kla ra cji, przy szłość szy ko wa na im przez ze spół par la men ta rzy stów PO bę dzie wy glą da ła zgo -
ła od mien nie. Prze ka za ne nam za ło że nia do pro jek tu usta wy opra co wa ne pod kie run kiem po -
sła Sta ni sła wa Hu skow skie go, w zgod nej opi nii dział kow ców, ozna cza ją ko niec więk szo ści
ogro dów oraz ra dy kal ne po gor sze nie sy tu acji nie licz nych dział kow ców, któ rym da ne bę dzie
za cho wać dział ki. Czy rze czy wi ście ma ją speł nić się naj czar niej sze prze wi dy wa nia, że wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ROD zo sta nie wy ko rzy sta ny do ogra bie nia
pol skich dział kow ców z do rob ku ich ży cia, a nie rzad ko je dy na ra dość, ja ką jest dla nich dział -
ka, sta nie się przy wi le jem do stęp nym nie licz nym?

Przed sta wio ne przez po sła Sta ni sła wa Hu skow skie go za ło że nia wska zu ją na cał ko wi ty brak
zro zu mie nia isto ty oraz spe cy fi ki ogrod nic twa dział ko we go ze stro ny ich au to ra. Sto ją rów nież
w cał ko wi tej sprzecz no ści z ideą pań stwa pra wa i spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Jak bo wiem
ina czej po strze gać na kła da nie na dział kow ców ob cią żeń fi nan so wych po wo du ją cych, że dział -
ka, ze świad cze nia so cjal ne go, sta je się eks klu zyw nym hob by? Jak ro zu mieć po stu lat za własz -
cze nia przez pań stwo i gmi ny ma jąt ku, któ ry przez la ta dział kow cy wy pra co wa li na
in dy wi du al nych dział kach i w po sta ci in fra struk tu ry ogro do wej? Ja kie świa dec two ugru po wa -
niu, któ re w na zwie od wo łu je się do war to ści oby wa tel skich, da je po mysł ubez wła sno wol nie -
nia or ga ni za cji po za rzą do wych i pod po rząd ko wa nia sto wa rzy szeń dział kow ców wła ści cie lo wi
te re nów, na któ rym są ogro dy? Czym wresz cie, je śli nie jaw ną dys kry mi na cją, jest kon cep cja
ode bra nia mi lio no wi dział kow ców praw na by tych w opar ciu o za pi sy usta wy?!  

To tyl ko nie któ re z ar gu men tów wska zu ją cych, że kon cep cja pro po no wa na przez ze spół po -
sła S. Hu skow skie go, ja ko wy so ce szko dli wa spo łecz nie, nie po win na stać się przed mio tem

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Premier RP 
Pan Donald Tusk 
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prac Sej mu. Po nad to za ło że nia te są sprzecz ne z Kon sty tu cją RP oraz na ru sza ją pod sta wo we
stan dar dy de mo kra tycz ne go pań stwa. Za kła da ją bo wiem przy mu so wą li kwi da cję PZD - jed ne -
go z naj licz niej szych zrze szeń w Pol sce, re pre zen tan ta in te re sów dział kow ców na fo rum ogól -
no pol skim, o któ re go po sia da nie ruch ogrod nic twa dział ko we go za bie gał jesz cze w okre sie
przed wo jen nym. Je że li tak by się sta ło, to uza sad nio ne by ło by stwier dze nie, iż pod rzą da mi
Plat for my Oby wa tel skiej, pań stwo od bie ra dział kow com pra wo, któ re go wy wal cze nie by ło
moż li we je dy nie dzię ki „od wil ży” So li dar no ści  w la tach 1980-81r. 

Czy rze czy wi ście, po 20 la tach de mo kra cji, ma ją więc wró cić cza sy, w któ rych wła dza się ga
po środ ki ad mi ni stra cyj ne (a na wet usta wo daw cze!), aby roz bić ruch oby wa tel ski? Pa nie Pre -
mie rze, roz wa ża jąc tak pre ce den so wą de cy zję, pro si my by pa mię tał Pan, że jej skut ki mo gą być
du żo da lej idą ce. Je że li dziś pro po nu je się od mo wę po sza no wa nia kon sty tu cyj nych praw dział -
kow ców, to nikt nie mo że być pe wien, czy ju tro nie bę dzie na stęp ny w ko lej no ści. Hi sto ria wie -
lo krot nie po ka za ła, że pra wo chro ni wszyst kich, al bo ni ko go. 

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
W swych licz nych wy stą pie niach od wo ły wał się Pan do wi zji Pol ski, w któ rej oby wa te le są

part ne ra mi dla wła dzy, a nie pe ten ta mi. Pol ski, w któ rej oby wa te le, a nie wła dza, wie dzą le piej,
co jest dla nich do bre. 

Spra wa dział kow ców jest oka zją do urze czy wist nie nia tej wi zji. Na sze śro do wi sko opra co -
wa ło pro jekt usta wy sta no wią cy od po wiedź na wy zwa nie, przed któ ry mi po sta wio ny zo stał
Sejm po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pro jekt zgod ny z za le ce nia mi Try bu na łu, ak cep -
to wa ny spo łecz nie – pod pi sa ło się pod nim już po nad 300 000 oby wa te li, w tym licz na rze sza
człon ków władz sa mo rzą dów lo kal nych - i wresz cie pro jekt gwa ran tu ją cy, że dział kow com rze -
czy wi ście nie sta nie się krzyw da. 

Zwra ca my się do Pa na Pre mie ra z proś bą o oso bi ste za in te re so wa nie się spra wą. Ma my na -
dzie ję, że po za po zna niu się z pro po zy cją przed kła da ną Sej mo wi przez dział kow ców, po mo że
Pan zre ali zo wać ich na dzie je i oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
sta nie się w obo wią zu ją cym pra wem. Na to, że na dzie je te są uza sad nio ne, wska zu je sta no wi -
sko licz nych człon ków Klu bu Par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej. Pod czas spo tkań 
z dział kow ca mi de kla ru ją oni go to wość po par cia oby wa tel skie go pro jek tu, jed nak więk szość 
z nich osta tecz ną de cy zję uza leż nia od sta no wi ska władz klu bu. Dla te go tak waż ne jest, aby
Pan, ja ko li der Plat for my Oby wa tel skiej, opo wie dział się za pro jek tem oby wa tel skim.

Jak wska zu ją ba da nia CBOS, 82% Po la ków po pie ra za cho wa nie ogro dów dział ko wych 
w mia stach. Pro si my, aby swo im gło sem po zwo lił Pan po słom Plat for my Oby wa tel skiej, ra zem
z oby wa te la mi, uchwa lić usta wę, któ ra speł ni ocze ki wa nia spo łecz ne.

Pa nie Pre mie rze – Ocal my ogro dy! – ra zem.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

Uczest ni cy Po sie dze nia 
Kra jo wej Ra dy PZD
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Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy.
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców za po zna ła się z za ło że nia mi Plat for my Oby wa tel -

skiej do usta wy o ogro dach dział ko wych. Do ku ment ten, udo stęp nio ny Związ ko wi przez po słów PO,
wy wo łał wśród dział kow ców ogrom ne obu rze nie. Szum ne za po wie dzi po słów Plat for my po ogło sze -
niu 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, że ta
par tia nie skrzyw dzi dział kow ców, oka za ły się nie praw dzi we. 

Za pi sy za war te w do ku men cie ze spo łu po słów PO pra cu ją cych nad pro jek tem no wej usta wy o ogro -
dach dział ko wych od sło ni ły praw dzi we za mia ry tej par tii w sto sun ku do mi lio na dział ko wych ro dzin,
5 ty się cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców – po za rzą do wej, sa -
mo dziel nej or ga ni za cji dział kow ców. W grun cie rze czy, gdy by ta ka usta wa we szła w ży cie jej efek -
tem był by ko niec ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Wiel kie wzbu rze nie na sze go śro do wi ska wy wo ła ły za pi sy, któ re w kon se kwen cji wy własz cza ją
dział kow ców, na cjo na li zu ją ma ją tek or ga ni za cji spo łecz nej i cał ko wi cie ubez wła sno wol nia ją ogro dy
dział ko we i ma ją ce ni mi za rzą dzać sto wa rzy sze nia, po zba wio ne sa mo dziel no ści i w peł ni pod po rząd -
ko wa ne ad mi ni stra cji pu blicz nej.

Kra jo wa Ra da PZD uzna je ten do ku ment za jaw ne dzia ła nie na szko dę mi lio na pol skich ro dzin 
i pro mo wa nie przez par tię rzą dzą cą roz wią zań praw nych sprzecz nych z kon sty tu cją RP i za sa da mi pań -
stwa pra wa. 

Jest to wresz cie do ku ment, któ ry w spo sób nie zwy kle ja sny przed sta wia praw dzi we za mia ry w sto -
sun ku do ogro dów dział ko wych, a wła ści wie do grun tów, któ re one zaj mu ją, bo ani ogród, ani lu dzie
nie ma ją dla au to rów żad ne go zna cze nia.

Chęć prze ję cia grun tów ogro dów do wy łącz nej i ni czym nie skrę po wa nej de cy zji ad mi ni stra cji pu -
blicz nej de ter mi nu je wszel kie dzia ła nia, a moż li we do uzy ska nia nie wy obra żal ne dla nor mal ne go
śmier tel ni ka su my prze sła nia ją już na wet in stynkt sa mo za cho waw czy. 

Lu dzie to wi dzą i lu dzie to oce nią, ale nie któ rzy chy ba o tym już za po mnie li.

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy
Kra jo wa Ra da PZD, pod czas dzi siej szych ob rad, w spo sób ofi cjal ny za ję ła sta no wi sko w sto sun ku

do za ło żeń Plat for my do usta wy o ogro dach dział ko wych. Prze ka zu je my to sta no wi sko oraz przy ję -
ty przez Kra jo wą Ra dę ma te riał na te mat do ku men tu Plat for my. Ma my na dzie ję, że Pan Prze wod ni -
czą cy i po sło wie z Pa na Klu bu po dzie lą po gląd Kra jo wej Ra dy PZD, że do ku ment PO jest szko dli wy
nie tyl ko dla dział kow ców, ale tak że dla pol skich miast i pol skie go spo łe czeń stwa. 

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Po seł Le szek Mil ler 
Prze wod ni czą cy KP So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej
Po seł Ja nusz Pa li kot 
Prze wod ni czą cy KP Ruch Pa li ko ta
Po seł Ma riusz Błasz czak
Prze wod ni czą cy KP Pra wo i Spra wie dli wość
Pan Jan Bu ry 
Prze wod ni czą cy KP Pol skie Stron nic two Lu do we
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pol skich ro dzin dział ko wych do wy pra co wa nej przez nich
wła sno ści, a ich ewen tu al ne uchwa le nie ła ma ło by wszel -
kie stan dar dy pań stwa pra wa. 

Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła uchwa łę w spra wie dzia -
łal no ści Kra jo wej Ra dy PZD w ro ku 2012 wraz z in for ma -
cją w spra wie dzia łań po dej mo wa nych w 2012 ro ku.

Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła uchwa łę i pro gram „Uno -
wo cze śnia nie In fra struk tu ry Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych – ROD XXI wie ku”.

Na po sie dze niu Kra jo wej Ra dy PZD zo stał przy ję ty list
do Pa na Do nal da Tu ska, Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, w któ -
rym człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD zwró ci li się o za ję -
cie sta no wi ska w spra wie pro jek tu no wej usta wy re gu-
lu ją cej sy tu ację pol skich dział kow ców, pro mo wa nej przez
Ko mi tet Ini cja ty wy Oby wa tel skiej.

Po nad to Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią za ła wszyst kie za -
rzą dy ROD do zor ga ni zo wa nia naj póź niej w stycz niu
2013 r. otwar tych nad zwy czaj nych walnych ze brań In for -
ma cyj nych.

I. POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

W dniu 20 grud nia 2012 r. pod prze wod nic twem Pre ze -
sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go, od by ło się po sie dze nie
Kra jo wej Ra dy PZD. W po sie dze niu udział wzię ła rów -
nież prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Ol ga
Ochry miuk.

Kra jo wa Ra da PZD do ko na ła oce ny pro mo cji pro jek tu
usta wy o ROD i zbie ra niu pod pi sów.

W związ ku z prze ka za nym przez po słów PO ma te ria -
łem do ty czą cym pro po zy cji zmian do usta wy o ogro dach
dział ko wych Kra jo wa Ra da PZD, kie ru jąc się do brem
dział kow ców i sta jąc w obro nie pra wa wła sno ści do ma -
jąt ku na dział kach, wy pra co wa ne go przez po ko le nia
człon ków PZD, pod ję ła Sta no wi sko w spra wie za ło żeń do
usta wy o ogro dach dział ko wych pro po no wa nych przez
ze spół par la men ta rzy stów PO pod kie run kiem po sła Sta -
ni sła wa Hu skow skie go. W sta no wi sku przed sta wi ła sy tu -
ację, w ja kiej zna leź li by się dział kow cy i PZD, gdy by
za ło że nia PO we szły w ży cie. Kra jo wa Ra da uzna ła, że
pro po zy cje PO od bie ra ją pra wa mi lio no wej spo łecz no ści

Kra jo wa Ra da PZD w ca łej roz cią gło ści po pie ra i wspie ra Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej zbie -
ra ją cy ak tu al nie pod pi sy pod pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pro jekt ten jest
po wszech nie ak cep to wa ny przez dział kow ców, a Ko mi tet w cią gu krót kie go cza su ze brał już po nad
310 000 pod pi sów po par cia. Pro jekt jest ak cep to wa ny, bo wiem wy peł nia wszyst kie wy mo gi za war te
w wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ale tak że za cho wu je pra wa na by te dział kow ców i jest gwa ran -
tem dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Kra jo wa Ra da PZD, a tak że re pre zen to wa ni przez nią pol scy dział kow cy li czą na po par cie Pań skie -
go Klu bu dla tej ini cja ty wy usta wo daw czej.

Pod li sta mi uczest ni cy zło ży li swo je pod pi sy.

War sza wa, dnia 20 grud nia 2012 r.

Uczest ni cy Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Po rzą dek ob rad:

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Wy ni ki Związ ku w pro mo cji pro jek tu usta wy o ROD
i zbie ra niu pod pi sów.

6. Dzia łal ność Kra jo wej Ra dy PZD w 2012 r.
7. ROD XXI wie ku. Za da nia struk tur Związ ku w spra-
wie pro gra mu uno wo cze śnie nia in fra struk tu ry w ROD.
8. Dys ku sja w ra mach każ de go te ma tu.
9. Pod ję cie uchwał.
10. Spra wy róż ne.

1. Informacja



Kra jo wa Ra da PZD wy bra ła Ko mi sję Uchwał i Wnio sków w skła dzie:

1. Win cen ty Ku lik  – Su dec ki Prze wod ni czą cy
2. Ja ni na Far mas – Gdańsk
3. Jan Gwóźdź  – Zie lo na Gó ra
4. Bar ba ra Ko rol czuk – Wro cław
5. Ma rian Pra czyk  – Pi ła
6. Cze sław Woj sław – War miń sko -Ma zur ski
7. Grze gorz Oracz – Ma zo wiec ki

UCHWAŁA NR 1/VIII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 grud nia 2012 ro ku
w spra wie dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy PZD w ro ku 2012

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK 

War sza wa, dnia 20 grud nia 2012 r. 

Kra jo wa Ra da PZD w 2012 r. od by ła sie dem po sie dzeń
ple nar nych oraz 30 po sie dzeń Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Rok 2012 r. ob fi to wał w wie le wy da rzeń po li tycz nych 
i spo łecz nych ma ją cych ogrom ne zna cze nie dla dal sze go

DZIAŁANOŚĆ KRAJOWEJ RADY PZD W 2012 R.

funk cjo no wa nia ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Nie moż na po wie dzieć, że był to do bry rok dla dział -
kow ców. W koń cu po po nad dwu let nim okre sie ocze -
ki wa nia Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy dał wresz cie wy rok
w spra wie usta wy o ROD, w związ ku z wnio skiem zło żo -

Wszyst kie si ły Związ ku mu szą te raz wspie rać Ko mi tet
Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych, aby sta nąć na wy so ko ści
za da nia zbie ra jąc jak naj więk szą ilość pod pi sów po par cia
pro jek tu wśród oby wa te li RP. 

Kra jo wa Ra da PZD wy peł ni ła po sta wio ne za da nia okre -
ślo ne w pla nie pra cy na rok 2012 i pod ję ła te ma ty me ry -
to rycz ne ma ją ce zna cze nie dla co dzien ne go funk cjo -
no wa nia ogro dów, a tak że ich przy szło ści, po mi mo sku -
pie nia wszyst kich sił na obro nie usta wy i praw dział kow -
ców. Szcze gól ne zna cze nie ma pro gram mo der ni za cji
dzia łek, gdyż od wi ze run ku dzia łek, a więc ogro dów, za -
le ży rów nież po strze ga nie po trze by ist nie nia ogro dów
dział ko wych przez spo łe czeń stwo.

Kra jo wa Ra da PZD, jej Pre zy dium, a tak że biu ro, wy -
peł ni ły wie le za dań wy ni ka ją cych z co dzien nej pra cy ca -
łe go Związ ku, zda rzeń nad zwy czaj nych, do brze i sku-
tecz nie wy peł nia jąc swo je obo wiąz ki.

Kra jo wa Ra da PZD przyj mu je przed sta wio ną in for ma -
cję w spra wie dzia łań po dej mo wa nych w 2012 ro ku.

Mi ja ją cy rok 2012 był wy jąt ko wy dla ca łe go Związ ku.
Jesz cze ni gdy w ca łym okre sie je go funk cjo no wa nia nie
do świad czy li śmy tak trud ne go okre su. Wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, któ ry za padł 11 lip ca 2012 r. był dla nas
wiel kim za sko cze niem. Ca łą pra cę i wszyst kie do stęp ne
si ły skie ro wa li śmy ku wy pra co wa niu sku tecz nej me to dy
da ją cej szan sę obro ny jesz cze funk cjo nu ją cych praw
dział kow ców, ogro dów i Związ ku. Kra jo wa Ra da PZD
pod ję ła wów czas de cy zję o opra co wa niu wła sne go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i zwo -
ła niu Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD, aby po wspól nej oce nie za gro żeń, wska zać nie zbęd -
ne dzia ła nia. Naj waż niej szym z nich by ło opra co wa nie 
i uchwa le nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, któ ry zo stał przy ję ty przez
dział kow ców ja ko naj lep sza dro ga do obro ny ich praw. 
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nych. Kra jo wa Ra da PZD wy da ła prze wod nik po usta wie,
ulot kę „jak zbie rać pod pi sy po par cia” wraz z do łą czo ny -
mi wzo ra mi list, pla kat „ocal my ogro dy.pl” oraz ulot kę
„ocal my ogro dy.pl.” Po nad to pod ję ła ode zwę, w któ rej
wzy wa wszyst kich dział kow ców i sym pa ty ków ROD do
zbie ra nia pod pi sów i po par cia w ten spo sób pro jek tu usta -
wy o ROD, któ ry jest naj lep szym gwa ran tem praw dział -
kow ców.

Ak ty praw ne PZD
Kra jo wa Ra da w dniu 24 lu te go 2012 ro ku zno we li zo -

wa ła re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go, do sto -
so wu jąc go do zmian w sta tu cie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, ale tak że re ali zu jąc po stu la ty zgła sza ne przez
dział kow ców. Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła uchwa łę zmie -
nia ją cą wy so kość wpi so we go, pod wyż sza jąc je go mi ni -
mal ną i mak sy mal na kwo tę. Po wyż sze mia ło na ce lu
pro wa dze nie bar dziej ra cjo nal nej po li ty ki oświa to wej
przez za rzą dy przez za rzą dy ROD i OZ. 

Kra jo wa Ra da by ła rów nież au to rem ape lu do dział kow -
ców „Walcz cie o swo je pra wa! Broń cie swo jej usta wy!”
sze re gu li stów skie ro wa nych do Mar sza łek Sej mu, a tak -
że Pre zy den ta RP, po słów i se na to rów w obro nie dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku.

Zwa żyw szy na sy tu ację, w ja kiej zna lazł się Zwią zek,
Kra jo wa Ra da PZD w dniu 29 li sto pa da 2012 r. pod ję ła
apel skie ro wa ny do wszyst kich ROD o za ję cie sta no wi -
ska w spra wie dal sze go funk cjo no wa nia PZD. Sta ło się to
ko niecz ne ze wzglę du na co raz moc niej sze i sze rzej po dej -
mo wa ne pró by roz bi cia śro do wi ska dział kow ców w Pol -
sce. Do wo dem te go są cho ciaż by pro jek ty ustaw o ogro-
dach dział ko wych opra co wa ne przez „So li dar ną Pol skę”
i „Plat for mę Oby wa tel ską”. Jak się oka za ło re gu la cje
praw ne za war te w tych pro jek tach są nie ko rzyst ne dla
dział kow ców i ogro dów, a ich skut kiem mo że być tak że
za gła da ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Na ra dy PZD
Kra jo wa Ra da PZD zor ga ni zo wa ła 7 na rad z pre ze sa mi

i dy rek to ra mi OZ. Głów ną pro ble ma ty kę na rad sta no wi ła
sy tu acja dział kow ców i ogro dów po wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Oma wia no dzia ła nia, ja kie na le ży pod -
jąć, aby obro nić ist nie nie ogro dów dział ko wych w Pol sce.
Waż nym te ma tem po ru sza nym pod czas na rad sta ły się re -
gu la cje praw ne w za kre sie ogrod nic twa dział ko we go 
w obec nym sys te mie praw nym, jak i te, któ re bę dą obo -
wią zy wa ły w przy szło ści tj. po zre ali zo wa niu się wy ro ku
TK. Pod czas na rad usta la no kie run ki dzia ła nia struk tur
Związ ku w obro nie dział kow ców i ogro dów, a w czwar -
tym kwar ta le te go ro ku do ty czy ło szcze gól nie po par cia
pro jek tu oby wa tel skie go, dzia łań zwią za nych z je go pro -
mo cją w me diach, sa mo rzą dach i wśród po li ty ków i wszy-
st kich par tii.

We wrze śniu 2012 ro ku od by ła się rów nież z ini cja ty wy
Kra jo wej Ra dy PZD na ra da praw ni ków, któ ra do ty czy ła

nym w tej spra wie przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Try bu nał wy dał wy rok 11 lip ca 2012 r i bę dzie to da ta,
któ ra dłu go po zo sta nie w na szej pa mię ci, po nie waż te go
dnia oka za ło się, że więk szość prze pi sów usta wy o ROD
jest nie zgod na z Kon sty tu cją RP, a co za tym idzie dal sze
ist nie nie ogro dów dział ko wych w Pol sce sta nę ło pod zna -
kiem za py ta nia. 

Wy da rze niem zwią za nym z ogło sze niem wy ro ku by ło
ogło sze nie przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców ty go dnia pro te stu pol skich dział kow ców. 
W związ ku z ogło szo nym pro te stem zo sta ły opra co wa ne
ha sła w obro nie ogro dów i dział kow ców, któ re na stęp nie
po ja wi ły się na ba ne rach, pla ka tach i ulot kach. By ła to
sze ro ko za kro jo na ak cja zor ga ni zo wa na w okre sie od 
23 do 29 czerw ca 2012 ro ku, któ ra zo sta ła prze dłu żo na do
dnia 7 lip ca 2012 ro ku ze wzglę du na fakt, iż Try bu nał
Kon sty tu cyj ny pod jął de cy zje o ogło sze niu wy ro ku 
w dniu 11 lip ca 2012 ro ku. W ak cji udział wzię ły pra wie
wszyst kie ROD w Pol sce.

Kra jo wa Ra da PZD, zgod nie z ocze ki wa nia mi dział -
kow ców, nie zwłocz nie po ogło sze niu wy ro ku po sta no wi -
ła zwo łać X Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga tów PZD, aby
de le ga ci mo gli pod jąć de cy zje w spra wie obro ny i dal sze -
go ist nie nia ogro dów i Związ ku. Zjazd zwo ła no na dzień
6 paź dzier ni ka 2012 r. W krót kim okre sie cza su Kra jo wa
Ra da przy go to wa ła wszyst kie do ku men ty me ry to rycz ne,
a tak że za bez pie czy ła de le ga tom bar dzo do bre wa run ki
by to we oraz do prze pro wa dze nia ob rad Zjaz du. Zjazd po -
prze dzi ły kon fe ren cje przed zjaz do we przy go to wa ne w
okrę go wych za rzą dach, w któ rych uczest ni czy li człon ko -
wie Pre zy dium KR i KR.

X Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD wy ty -
czył po li ty kę Związ ku i je go dal sze dzia ła nia w związ ku
z ogło sze niem przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny w dniu 
11 lip ca 2012 r. nie ko rzyst ne go dla dział kow ców i Związ -
ku wy ro ku w spra wie usta wy o ROD.

Zjazd przy jął opra co wa ny przez KR pro jekt no wej usta -
wy o ogro dach dział ko wych i uznał, że na le ży go zło żyć
do Sej mu ja ko pro jekt oby wa tel ski.

Pod czas Zjaz du za wią zał się Ko mi tet Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej Pro jek tu usta wy o ROD, Przy ję ty przez Zjazd
pro jekt usta wy o ROD wraz z 1 280 pod pi sa mi zło żo no 
u Mar sza łek Sej mu.

Po zło że niu do dat ko wych wy ja śnień przez Ko mi tet Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu usta wy o ROD w dniu
5 li sto pa da 2012 r. zgod nie z de cy zją Mar szał ka Sej mu
oso bo wość praw ną uzy skał Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej Pro jek tu usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. Od te go cza su ko mi tet roz po czął sze ro ko za kro -
jo na ak cję zbie ra nia pod pi sów po par cia pod pro jek tem
usta wy o ROD. 

Ko mi tet Ini cja ty wy Oby wa tel skiej do dnia dzi siej sze go
ze brał już po nad 300 000 pod pi sów po par cia. Kra jo wa Ra -
da za an ga żo wa ła się w po moc ko mi te to wi w za kre sie
zbie ra nia pod pi sów oraz wy da nia ma te ria łów pro mo cyj -
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i za py tań od in dy wi du al nych dział kow ców, człon ków or -
ga nów PZD oraz sa mych or ga nów PZD. W prze wa ża ją cej
mie rze treść tych wy stą pień do ty czy ła nie pra wi dło wo ści
w za kre sie dzia ła nia za rzą dów ROD, nie prze strze ga nia
przez dział kow ców prze pi sów pra wa obo wią zu ją ce go 
w PZD, szcze gól nie do ty czy ły one za go spo da ro wa nia
dzia łek, za ka zu za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział -
kach w ROD, tak że kon flik tów są siedz kich.

Od wo ła nia od uchwał
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w 2012 r. roz pa trzy ło

40 od wo łań od uchwał OZ, Pre zy dium OZ. Nie uwzględ -
ni ło 27 od wo łań, uwzględ ni ło 4 od wo ła nia, uchy li ło 3 od -
wo ła nia i stwier dzi ło nie waż ność 6 uchwał.

Po ra dy praw ne
Dy żu ry praw ne peł nio ne przez praw ni ków Kra jo wej

Ra dy PZD ci eszą się nie słab ną cym za in te re so wa niem ze
stro ny dział kow ców oraz człon ków or ga nów PZD. 

Za trud nie nie
Kra jo wa Ra da PZD udzie la ła sze re gu wy ja śnień i po -

rad praw nych do ty czą cych za trud nia nia w biu rach okrę go -
wych za rzą dów PZD oraz ROD. Kra jo wa Ra da PZD na
bie żą co in ter pre to wa ła obo wią zu ją ce w PZD uchwa ły do -
ty czą ce funk cjo no wa nia biur w ROD i OZ, in for mo wa ła
o obo wią zu ją cych prze pi sach Ko dek su pra cy w za kre sie
pro wa dze nia do ku men ta cji pra cow ni czej, cza su pra cy,
urlo pów wy po czyn ko wych oraz zmian za cho dzą cych 
w pra wie pra cy.

Dzia łal ność me dial na PZD
Kra jo wa Ra da PZD wal cząc o pra wa dział kow ców 

w Pol sce oraz za pew nie nie by tu ogro dom dział ko wym
zor ga ni zo wa ła dwie de ba ty w ogól no pol skich dzien ni kach
„ Rzecz po spo li tej” oraz „Dzien ni ku Ga ze cie Praw nej”. Do
de ba ty zo sta li za pro sze ni za rów no zwo len ni cy jak i prze -
ciw ni cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce. Jed -
nak nie wszy scy z za pro szo nych prze ciw ni ków od wa ży li
się sta wić czo ła dzia ła czom PZD w bez po śred niej roz mo -
wie, wo le li gło sić swo je te zy w me diach lub z za ci szy
swo ich ga bi ne tów po li tycz nych. Wy glą da na to, że nie wy -
star czy ło im ra cjo nal nych ar gu men tów, aby uczest ni czyć
w dys ku sji, w związ ku z tym wo le li nie przy jąć za pro sze -
nia. Po wyż sze jed no znacz nie wska zu je na wy ka zy wa nie
do brej wo li i chę ci dia lo gu ze stro ny Kra jo wej Ra dy PZD
ze swo imi ad wer sa rza mi. Jed nak tej wo li nie prze ja wia ła
stro na prze ciw na.

Ko lej nym dzia ła niem Kra jo wej Ra dy PZD w obro nie
dział kow ców i ogro dów by ło zor ga ni zo wa nie dwóch kon -
fe ren cji pra so wych po świę co nych sy tu acji dział kow ców,
ogro dów i PZD w związ ku ze zło że niem przez Pierw sze -
go Pre ze sa Są du naj wyż sze go skar gi do Trybunału Kons-
tytucyjnego w za kre sie zgod no ści usta wy o ROD z Kon -
sty tu cją RP oraz sy tu acji w ja kiej zna leź li się dział kow cy

za gad nień zwią za nych z opra co wa niem no wej usta wy 
o ROD. 

Waż ne by ło tak że zor ga ni zo wa nie dwóch na rad dla in -
spek to rów SSI, in struk to rów eta to wych OZ i wi ce pre ze -
sów OZ od po wie dzial nych za spra wy ogrod ni cze oraz
dwóch na rad dla in spek to rów te re no wo - praw nych. Pod -
czas tych na rad po dej mo wa no te ma ty zwią za ne z dzia ła -
nia mi ogro dów, dział kow ców i Związ ku. Pod czas na rad
pod ję te by ły licz ne sta no wi ska w obro nie ogro dów, 
w spra wie wy ro ku TK, pro jek tu oby wa tel skie go, a tak że
li sty skie ro wa ne do naj waż niej szych władz Pań stwa.

Na to miast w ra mach nad zo ru i współ pra cy w 2012 r.
Kra jo wa Ra da prze pro wa dzi ła dwie na ra dy in struk ta żo -
wo szko le nio we z głów ny mi księ go wy mi OZ PZD.

Pro gram mo der ni za cji dzia łek w ROD
Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła w dniu 24 lu te go 2012 r.

uchwa łę nr 5/II/2012 w spra wie Pro gra mu mo der ni za cji
dzia łek w ROD. Ko niecz ność mo der ni za cji wy ka za ło ba -
da nie son da żo we dzia łek w ROD, któ re po ka za ło pil ną
po trze bę wpro wa dze nia ta kie go pro gra mu do ROD. Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD opra co wa ło za ło że nia do
pro gra mu mo der ni za cji dzia łek. Pro gram zo stał prze ka za -
ny do wszyst kich Okrę go wych Za rzą dów PZD. Kra jo wa
Ra da PZD pod ję ła tak że uchwa łę w spra wie wdro że nia
pro gra mu szko le nia dla no wych dział kow ców.

In we sty cje i re mon ty
Kra jo wa Ra da PZD do ko na ła ana li zy prze sła nych przez

okrę go we za rzą dy PZD spra woz dań z re ali za cji pla nów
in we sty cji i re mon tów w ROD przy ję tych przez okrę go we
za rzą dy PZD w 2011 ro ku. Po wyż szy ma te riał zo stał
przed sta wio ny na po sie dze niu Pre zy dium KR PZD w dniu
31 lip ca 2012 roku. Ko mu ni kat do ty czą cy re ali za cji za -
dań zo stał opu bli ko wa ny w Biu le ty nie In for ma cyj nym 
(BI 10/2012).

Kra jo wa Ra da PZD usta li ła, iż w 2011 ro ku w 1425 ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych zre ali zo wa no 1940 za -
dań in we sty cyj no-re mon to wych. Prze pro wa dze nie wszy-
st kich za dań kosz to wa ło po nad 38 mln, z cze go 98% środ -
ków prze zna czo nych na ten cel po cho dzi ło z wła snych
środ ków fi nan so wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
okrę go wych za rzą dów PZD oraz Kra jo wej Ra dy PZD.
Na to miast za le d wie 2% środ ków po cho dzi ło z tzw. źró -
deł ze wnętrz nych.

W 2012 ro ku Kra jo wa Ra da PZD do ko na ła ba da nia pla -
nów in we sty cji i re mon tów w ROD na rok 2012. Te mat
ten zo stał przed sta wio ny człon kom Pre zy dium KR PZD 
w dniu 17 paź dzier ni ka 2012 roku, a tak że sze ro ko omó -
wio ny na na ra dzie dy rek to rów biur i pra cow ni ków Związ -
ku, któ ra od by ła się w dniu 18 paź dzier ni ka 2012 ro ku 
w War sza wie. 

Skar gi i za py ta nia praw no-or ga ni za cyj ne
Do Kra jo wej Ra dy PZD wpły nę ło w 2012 r. 916 skarg
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wych. Wspar cie fi nan so we z Fun du szu Sa mo po mo co we -
go PZD w 2012 roku w po sta ci po ży czek otrzy ma ło z Kra -
jo wej Ra dy PZD 20 ROD z te re nu dzia ła nia 12 okrę-
go wych za rzą dów PZD na łącz ną kwo tę wy no szą cą 
521 292 zł. 

Li kwi da cje ROD
Do Kra jo wej Ra dy PZD wpły nę ło 178 wnio sków 

w spra wie li kwi da cji ca ło ści bądź czę ści ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Z po wyż szych wnio sków, Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD pod ję ło 84 uchwa ły li kwi da cyj ne w
sto sun ku do 73,5966 ha. Po nad to, Pre zy dium KR PZD
pod ję ło 8 uchwał nie zbęd nych do osta tecz ne go za koń cze -
nia pro ce dur li kwi da cyj nych, w sto sun ku do któ rych de -
cy zje Pre zy dium KR PZD za pa dły w la tach ubie głych, jak
i zwią za nych ze zmia na mi wa run ków li kwi da cyj nych.

45,3126 ha znaj do wa ło się w użyt ko wa niu wie czy stym
PZD, na to miast 28,284 ha by ło w użyt ko wa niu zwy kłym.
Ogó łem li kwi da cją ob ję tych zo sta ło 1 049 dzia łek ro dzin -
nych w 87 ROD. Tyl ko w czte rech przy pad kach li kwi da -
cje ob ję ły ca łe ogro dy, z cze go dwa zo sta ły skre ślo ne 
z Re je stru ROD, z uwa gi na utra tę swych pod sta wo wych
funk cji.

Od zna cze nia związ ko we
Ko mi sja Od zna czeń Związ ko wych Kra jo wej Ra dy PZD

w 2012 r. zaj mo wa ła się ana li zą wnio sków zgło szo nych
przez okrę go we za rzą dy PZD o nada nie od zna czeń związ -
ko wych, opi nio wa ła po zy tyw nie lub zwra ca ła wnio ski do
OZ ce lem uzu peł nie nia, w po je dyn czych przy pad kach in -
for mo wa ła OZ o nie pra wi dło wo po dej mo wa nych uchwa -
łach w za kre sie nada wa nia od zna czeń oraz przy go to -
wy wa ła od po wied nie wy stą pie nia na ze bra nia Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD. W 2012 r. na pod sta wie wnio sków
Ko mi sji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy zna ło łącz -
nie 399 od znak „Za Za słu gi dla PZD” oraz 1 232 zło te od -
znak „Za słu żo ne go Dział kow ca”.

Ju bi le usze związ ko we
W PZD tra dy cją sta ły się uro czy ste ob cho dy ju bi le uszy

po wsta nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Po dob nie
jak w la tach po przed nich rów nież i w ro ku 2012 r. na rę -
ce Pre ze sa PZD z ca łej Pol ski na de szło wie le za pro szeń na
uro czy sto ści z oka zji po wsta nia ogro du, po cząw szy od ju -
bi le uszu 20-le cia do 110-le cia. 

W 2012 r. dla ju bi la tów Pre zes Związ ku ufun do wał łącz -
nie 121 oko licz no ścio wych pu cha rów oraz dy plo mów. 

Kon kur sy w PZD
Po za tym Kra jo wa Ra da PZD by ła ini cja to rem i or ga ni -

za to rem ni żej wy mie nio nych kon kur sów:
1) Kon kurs na naj cie kaw szą i naj ak tyw niej szą stro nę in -

ter ne to wą ROD i OZ.
2) Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2012
3) Wzo ro wa dział ka ROD ro ku 2012 r.

po wy da niu nie ko rzyst ne go dla nich wy ro ku i skut kach
ja kie ten wy rok za so bą nie sie.

Kra jo wa Ra da PZD uru cho mi ła no wą stro nę in ter ne to -
wą KR PZD, kie ru jąc się m.in. ocze ki wa nia mi użyt kow -
ni ków stro ny in ter ne to wej. No wa stro na in ter ne to wa KR
PZD jest przej rzy sta, za wie ra naj waż niej sze in for ma cje
do ty czą ce KR PZD, ogro dów i dział kow ców, któ re są na
bie żą co ak tu ali zo wa ne.

Kra jo wa Ra da PZD przy go to wa ła rów nież film z IX
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, któ ry tra fi do wszyst -
kich OZ oraz za ło że nia do do ku men tu „Wy rok na dział -
kow ców”, któ ry nie ba wem tra fi do wszyst kich OZ. 

Kra jo wa Ra da PZD wie lo krot nie od no si ła się do nie -
praw dzi wych fak tów do ty czą cych funk cjo no wa nia
Związ ku, ogro dów oraz sa mej Kra jo wej Ra dy za miesz -
cza nych w ar ty ku łach, któ re uka zy wa ły się m. in. w: „Ga -
ze cie Wy bor czej” – „U Pa na bo ga w ogród ku”, „ Ktoś ten
bu bel o dział kach na pi sał”, w New swe ek -u” – „Ogród ki
ze sta li” oraz w „Expre sie Byd go skim” – „Prze po czwa -
rza się cza pa PZD?”. Wszyst kie spro sto wa ni zo sta ły za -
miesz czo ne w biu le ty nie in for ma cyj nym PZD oraz
prze sła ne do od po wied nich re dak cji.

Po li ty ka fi nan so wa PZD
Kra jo wa Ra da PZD w za kre sie re ali zo wa nia za dań z za -

kre su po li ty ki fi nan so wej Związ ku przy go to wa ła zbior cze
spra woz da nia i pre li mi na rze fi nan so we z okrę go wych za -
rzą dów. Po szcze gól ne spra woz da nia fi nan so we prze sy ła -
ne przez OZ by ły szcze gó ło wo ba da ne przez Kra jo wą
Ra dę PZD. Po nad to Kra jo wa Ra da PZD opra co wa ła dru -
ki i wy tycz ne do spra woz dań fi nan so wych jed no stek PZD.
Kra jo wa Ra da PZD do ko ny wał rów nież roz li czeń do ta -
cji, a tak że sze re gu dzia łań w za kre sie prze ka zy wa nia 
i roz li cza nia po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go.

Środ ki fi nan so we
Kra jo wa Ra da PZD wy li czy ła, iż za rzą dy ROD za pla no -

wa ły wy dat ki na łącz ną kwo tę po nad 46 mln zł, z cze go
99% sta no wić bę dą środ ki wła sne ROD oraz z do ta cji
udzie lo nych przez okrę go we za rzą dy PZD i Kra jo wą Ra -
dę PZD, a za le d wie 1% po cho dzić bę dzie z in nych źró deł
ze wnętrz nych. 

Po moc fi nan so wa w po sta ci do ta cji po wo dzio wych 
w 2012 r. zo sta ła udzie lo na przez Kra jo wą Ra dę PZD dla
3 ROD z te re nu dzia ła nia 3 okrę go wych za rzą dów PZD
na łącz ną kwo tę wy no szą cą 19 700 zł. Z kon ta „Po wódź
2010” do tych czas wspar cie otrzy ma ło 141 ROD na łącz -
ną kwo tę wy no szą cą 1 841 026 zł.

Kra jo wa Ra da PZD roz pa trzy ła 28 wnio sków za rzą -
dów ROD (w tym 1 ROD przy słał 3 wnio ski), z te re nu
dzia ła nia 13 okrę go wych za rzą dów PZD w spra wie
udzie le nia po życz ki dla ROD ze środ ków Fun du szu Sa -
mo po mo co we go PZD, bę dą ce go w dys po zy cji Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD. Z po wyż szych wnio sków, Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję ło 20 uchwał po życz ko -
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Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 20 grud nia 2012 r.

UCHWAŁA NR 2/VIII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 grud nia 2012 r.
w spra wie pro gra mu „Uno wo cze śnia nie In fra struk tu ry Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 

- ROD XXI wie ku”

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 pkt. 10 Sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Przy jąć pro gram „Uno wo cze śnia nie In fra struk tu ry

Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI wie ku”,
zwa ny da lej „Pro gra mem”.

2. Pro gram sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
1. Re ali za cję Pro gra mu po wie rzyć za rzą dom ro dzin nych

ogro dów dział ko wych, któ ra win na być wy ko ny wa na przy
współ udzia le i za an ga żo wa niu władz sa mo rzą do wych.

2. Pro gra my za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, o któ rych mo wa w ust. 1, win ny być uwzględ nia ne
przy pla no wa niu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w
ROD.

3. Okrę go we za rzą dy PZD po win ny ini cjo wać kie run ki
roz wo ju i mo der ni za cji ROD oraz udzie lać za rzą dom
ROD re ali zu ją cym Pro gram wszech stron nej po mo cy me -
ry to rycz nej, a tak że spra wo wać nad zór nad je go pra wi -
dło wym wy ko ny wa niem. 

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES 
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 20 grud nia 2012 r.

Pre zy dium KR PZD jak i Praw ni cy Kra jo wej Ra dy
uczest ni czy li w na ra dach ak ty wu OZ PZD oraz w ze bra -
niach ple nar nych OZ. Praw ni cy KR PZD pod czas na rad
OZ PZD oraz ze brań ple nar nych szcze gó ło wo oma wia li
oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD, a tak że przed sta wia -
li naj waż niej sze za ło że nia pro jek tów ustaw o ROD za pre -
zen to wa nych przez SLD, So li dar ną Pol skę i PO. 

Ko lej ny rok rów nież za po wia da się, ja ko rok cięż kiej 
i wy tę żo nej pra cy dla Kra jo wej Ra dy PZD oraz dla ca łe -
go ak ty wu. W związ ku z tym mu si my być sil ni i zin te gro -
wa ni jak ni gdy do tąd, bo od te go za le ży przy szłość ogro-
dów w Pol sce.

Kra jo wa Ra da do ło ży wszel kich sta rań, aby tę wal kę 
w obro nie ogro dów wy grać, po nie waż wy gra na bę dzie
suk ce sem wszyst kich dział kow ców w Pol sce. Jed nak do
te go suk ce su po trzeb na jest po moc ca łe go ak ty wu PZD, 
a tak że wszyst kich dział kow ców w Pol sce.

Uro czy ste pod su mo wa nie dwóch ostat nich kon kur sów
mia ło miej sce pod czas uro czy stych ob cho dów Kra jo wych
Dni Dział kow ca zor ga ni zo wa nych przez KR PZD.

Mi mo, że rok 2012 był ro kiem szcze gól nie in ten syw nej
pra cy, to Kra jo wa Ra da wy wią za ła się ze wszyst kich za -
ło żeń ja kich się pod ję ła, co wię cej jak wy ni ka z po wyż sze -
go ma te ria łu zre ali zo wa ła sze reg do dat ko wych pro jek tów,
któ re by ły od zwier cie dle niem wy da rzeń ja kie przy niósł
ze so bą rok 2012 r. Na le ży pod kre ślić, iż Kra jo wa Ra da
Polskiego Związku Działkowców po dej mu je wciąż sze -
reg dzia łań ma ją cych na ce lu obro nę dział kow ców i ogro -
dów przed nie ko rzyst ny mi dla nich zmia na mi w pra wie,
for so wa ny mi przez nie któ re par tie po li tycz ne, na cze le 
z par tią rzą dzą cą PO. Wciąż re ali zu je sze reg dzia łań pro -
mu ją cych ogro dy dział ko we, a tak że zwięk sza ją cych po -
ziom wie dzy na te mat ogro dów i Związ ku wśród spo-
łe czeń stwa w Pol sce. Za rów no Pre zes PZD, człon ko wie
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PROGRAM „UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY 
RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH – ROD XXI WIEKU”

I. Wpro wa dze nie i za ło że nia pro gra mo we

II. Za da nia pro gra mo we

a) bu do wa no wych do mów dział kow ca w ogro dach nie -
po sia da ją cych żad nych wła snych bu dyn ków, z wy ko rzy -
sta niem w tym ce lu no wo cze snych tech nik i ma te ria łów,
któ re „wy dłu żą” moż li wo ści eks plo ata cyj ne tych obiek tów, 

b) wpro wa dza nie in no wa cyj nych uno wo cze śnień w ist -
nie ją cych do mach dział kow ca i bu dyn kach, któ re nie tyl -
ko pod nio są wa lo ry es te tycz ne, ale tak że wpły ną na
zwięk sze nie war to ści użyt ko wej tych obiek tów,

c) bie żą ca kon ser wa cja do mów dział kow ca i in nych bu -
dyn ków, któ ra ochro ni te obiek ty przed nisz cze niem,  

d) od świe ża nie znisz czo nych ze wnętrz nych po wierzch -
ni obiek tów znaj du ją cych się w ROD, ce lem po pra wy wi -
ze run ku ROD, 

e) ma lo wa nie i mo der ni za cja po miesz czeń we wnętrz -
nych,

f) wy mia na da chów do mów dział kow ca, świe tlic, bu -
dyn ków ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych po kry tych eter ni -
tem, gdyż za wie ra on szko dli wy dla zdro wia ludz kie go
azbest,

g) sto so wa nie przy bu do wie, re mon tach i mo der ni za cji
in fra struk tu ry ogro do wej ma te ria łów bu dow la nych, któ re
są pro eko lo gicz ne oraz po sia da ją od po wied nie ate sty i cer -
ty fi ka ty,

h) sto so wa nie tech no lo gii ener go osz częd nych [za pew -
nie nie do brej izo la cji ter micz nej w do mach dział kow ca,
świe tli cach, bu dyn kach ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych,
sto so wa nie do oświe tle nia świe tló wek kom pak to wych,
wy mia na urzą dzeń na ener go osz częd ne – o naj wyż szej
kla sie ener ge tycz nej (A, A+)],

i) do ko ny wa nie prze glą dów sta nu tech nicz ne go do mów
dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych
i w ra zie po trze by ini cjo wa nie po stę po wa nia roz biór ko -
we go, gdy obiek ty te za gra ża ją bez pie czeń stwu lu dzi 
i mie nia,

j) za opa trze nie w sprzęt prze ciw po ża ro wy,
k) do sto so wa nie po miesz czeń do mów dział kow ca 

i świe tlic do moż li wo ści or ga ni zo wa nia w nich spo tkań 
i im prez z dział kow ca mi i ich ro dzi na mi,

l) wy go spo da ro wy wa nie w do mach dział kow ca i świe -
tli cach du żych po miesz czeń do urzą dza nia wy staw i wer -
ni sa ży z wy ko rzy sta niem kro nik dział ko wych, fo to gra fii
ogro dów i dzia łek, ma lar stwa i po ezji o te ma ty ce ogrod -
ni czej oraz ze bra nych owo ców i wa rzyw po cho dzą cych 
z upraw ogrod ni czych,

m) ada pta cja po miesz czeń do mów dział kow ca i świe -
tlic ce lem stwo rze nia moż li wo ści po wsta wa nia i dzia ła -

A. Do my Dział kow ca, bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne i go spo dar cze:

ist nie nia. Har mo nij ny wy gląd ca łe go ogro du dział ko we go
wpły nie tak że po zy tyw nie na wi ze ru nek ca łej miej sco wo -
ści, w któ rej ogród się znaj du je. Ro dzin ne ogro dy dział ko -
we to urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, jak i wie le
in nych obiek tów funk cjo nu ją cych na te re nie miast i gmin,
któ re słu żą ogó ło wi miesz kań ców, a tak że re ali zu ją waż -
ną ro le spo łecz ną, za pew nia jąc wy po czy nek, re kre ację 
i in ne po trze by so cjal ne człon ków spo łecz no ści lo kal nej.
Dla te go też słusz ne – a na wet ko niecz ne – jest wy stę po wa -
nie o po moc do jed no stek sa mo rzą dów te ry to rial nych, któ -
re win ny udzie lać ogro dom dział ko wym po mo cy na
każ dym eta pie urze czy wist nia nia po niż szych za ło żeń.

Wy ni kiem re ali za cji pro gra mu win no być do pro wa dze -
nie in fra struk tu ry do wy so kie go po zio mu es te tycz ne go,
funk cjo nal ne go, eko lo gicz ne go oraz wi ze run ko we go, aby
ro dzin ne ogro dy dział ko we moż na by ło okre ślić mia nem
– ROD XXI wie ku. 

Ce lem pro gra mu jest uno wo cze śnie nie in fra struk tu ry ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych po przez bu do wę no wej
in fra struk tu ry, re mont i mo der ni za cję ist nie ją cej oraz do -
sto so wa nie jej do po trzeb zwią za nych z ochro ną śro do wi -
ska, bez pie czeń stwem, edu ka cją oraz kon cep cją „otwar-
tych ogro dów”. 

Za da nia po dej mo wa ne z ini cja ty wy za rzą dów ROD i
przy współ pra cy i za an ga żo wa niu gmin, win ny być na kie -
ro wa ne przede wszyst kim na dzia ła nia, któ re za pew nią
dział kow com wyż szy stan dard prze by wa nia na działkach,
jak i umoż li wią spo łecz no ści lo kal nej ko rzy sta nie z uro ków
i do bro dziejstw, ja kie da ją ro dzin ne ogro dy dział ko we. Cią -
głe pod no sze nie funk cjo nal no ści in fra struk tu ry w ROD
wpły nie ko rzyst nie na ich użyt ko wa nie przez dział kow ców.

Za dba ne i no wo cze sne ogro dy dział ko we sta no wią naj -
lep szą wi zy tów kę go spo dar no ści Związ ku i je go człon -
ków, a tak że są waż nym ar gu men tem dla ich dal sze go
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a) bu do wa no wo cze snych, trwa łych ogro dzeń o wy so -
kiej ja ko ści i wy trzy ma ło ści, któ re nie tyl ko bę dą wi zy -
tów ką ROD, ale tak że przez la ta bę dą słu żyć dział kow com
chro niąc ich mie nie, 

b) kon ser wa cja ist nie ją cych ogro dzeń, ce lem za bez pie -
cze nia przed ko ro zją,

c) od na wia nie ogro dzeń po przez od rdze wia nie i ma lo -
wa nie,

d) do sto so wa nie wy so ko ści ogro dzeń do zgod no ści 
z Re gu la mi nem ROD,

e) nie zwłocz ne re mon to wa nie uszko dzo nych ogro dzeń,
w szcze gól no ści wy mia na za rdze wia łej siat ki i li kwi da cja

B. Ogro dze nia:

ubyt ków w par ka nach, co po zwo li unik nąć prze do sta niu
się na te ren ogro du bez pań skich psów, zło dziei oraz za po -
bie gnie nie szczę śli wym wy pad kom, któ rym mo gą ulec
dzie ci ba wią ce się ob rę bie uszko dzo ne go ogro dze nia
(ostre ele men ty i po wy ła my wa ne de ski),

f) mon to wa nie w furt kach i bra mach wy trzy ma łych
zam ków z od po wied nim ate stem lub wy mia na ze psu tych
zam ków,

g) do sto so wy wa nie ogro dzeń ze wnętrz nych w ROD 
w ta ki spo sób, by moż na by ło za wie szać na ich ele men -
tach ba ne ry in for ma cyj ne upo wszech nia ją ce ideę ogrod -
nic twa dział ko we go wśród spo łecz no ści lo kal nych.

C. Dro gi i ale je ogro do we:

a) utwar dza nie ist nie ją cych dróg i alej ogro do wych,
b) bie żą ca kon ser wa cja i re mon ty dróg i alej ogro do -

wych,
c) po sze rza nie dróg i alej ogro do wych tak, aby za pew -

nić swo bod ny do jazd  do dzia łek po jaz dów me cha nicz -
nych do wo żą cych m.in. na wo zy czy ma te ria ły bu dow la ne, 

d) do sto so wa nie dróg i alei ogro do wych do swo bod ne -
go przej ścia w ra zie ko niecz no ści ewa ku acji, 

e) przy sto so wa nie dróg i alei ogro do wych do moż li wo -

ści do jaz du stra ży po żar nej, po go to wa nia ra tun ko we go,
po li cji, po go to wa nia ener ge tycz ne go i wo do cią go we go,

f) bu do wa no wych dróg i alej ogro do wych,
g) od po wied nie ozna ko wa nie ogro du (umiesz cze nie na

ta bli cy in for ma cyj nej pla nu ogro du z na nie sio ną in fra -
struk tu rą), a w szcze gól no ści dróg ogro do wych,

h) bu do wa lub prze bu do wa par kin gów ogro do wych, 
w ce lu do sto so wa nia miejsc po sto jo wych do licz by dzia -
łek i po sia da nych sa mo cho dów.

D. Sieć wo do cią go wa, ka na li za cyj na i elek tro ener ge tycz na:

a) bu do wa no wych urzą dzeń i sie ci na wod nie nio wych,
z ma te ria łów za pew nia ją cych od por ność che micz ną, a tak -
że chro nią cą przed ko ro zją i in ny mi czyn ni ka mi ze wnętrz -
ny mi. In we sty cja w no wo cze sną tech no lo gię wy dłu ża
trwa łość ukła dów na okres znacz nie prze wyż sza ją cy pro -
gno zo wa ny czas użyt ko wa nia,

b) wy mia na sie ci wo do cią go wej w tych ROD, któ re po -
sia da ją prze sta rza łą, kil ku dzie się cio let nią sieć, na urzą -
dze nia wy ko na ne z no wo cze snych two rzyw sztucz nych
za pew nia ją cych znacz nie niż szą awa ryj ność w po rów na -
niu z in ny mi gru pa mi ma te ria łów, 

c) wy mia na bądź bu do wa no wych sie ci ener ge tycz nych
tzw. in te li gent nych sie ci, któ re wy po sa żo ne są w no wo -

cze sne licz ni ki, prze łącz ni ki i re je stra to ry, któ re w efek -
cie skut ko wać bę dą zmniej sze niem utra ty ener gii pod czas
prze sy łu, a tak że za pew nią zrów no wa żo ne, eko no micz ne
i nie za wod ne za si la nie,

d) re mon ty i bie żą ca kon ser wa cja urzą dzeń i sie ci wo do -
cią go wej, ka na li za cyj nej i ener ge tycz nej,

e) przy łą cza nie ogro dów do miej skich sie ci ka na li za cyj -
nych i li kwi da cja szamb, w ce lu ogra ni cze nia zrzu tu nie -
oczysz czo nych ście ków, któ re są szko dli we dla wód
po wierzch nio wych i grun to wych,

f) bu do wa przy do mo wych oczysz czal ni ście ków w
miej sce bez od pły wo wych zbior ni ków na nie czy sto ści cie -
kłe (szamb), o ile nie jest moż li we przy łą cze nie ogro du do

cyj no -go spo dar czych na bi blio te ki i czy tel nie,
p) uwzględ nie nie przy bu do wie no wych bu dyn ków ad -

mi ni stra cyj no -go spo dar czych, do mów dział kow ca i świe -
tlic lub przy prze bu do wie już ist nie ją cych two rze nia
po miesz czeń słu żą cych do prze cho wy wa nia zbio rów li te -
ra tu ry dział ko wej dla edu ka cji eko lo gicz nej i ogrod ni czej.

nia w nich klu bów se nio ra i kół spe cja li stycz nych,
n) wy go spo da ro wa nie po wierzch ni w do mach dział -

kow ca lub świe tli cach na two rze nie bi blio tek i ką ci ków
czy tel ni ka umoż li wia ją cych ko rzy sta nie z li te ra tu ry fa cho -
wej - za rów no w do mu, jak i na miej scu w czy tel ni,

o) ada pta cja nie wy ko rzy sta nych bu dyn ków ad mi ni stra -
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E. Ta bli ce in for ma cyj ne:

a) mon to wa nie no wych ta blic in for ma cyj nych przed
bra ma mi pro wa dzą cy mi na głów ną ale ję do ROD,

b) wy ko rzy sta nie już ist nie ją cych ta blic in for ma cyj nych

w ROD do po pu la ry za cji wie dzy ogrod ni czej i eko lo gicz -
nej oraz hi sto rii ogro dów i ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce i na świe cie.

F. Te re ny ogól ne:

a) two rze nie te re nów ogól nych w tych ROD, któ re ich
nie po sia da ją,

b) two rze nie izo la cyj nych pa sów zie le ni wo kół ogro du,
par kin gów, sa ni ta ria tów i śmiet ni ków, któ re tłu mią ha łas,
ni we lu ją za pa chy, za trzy mu ją kurz i ga zy oraz two rzą za -
po ry prze ciw wia tro we,

c) wy po sa że nie ogro dów w od po wied nią licz bę śmiet ni -
ków i sy tu owa nie ich na te re nach ogól nych w od po wied -
niej od le gło ści od dzia łek, za pew nie nie na te re nie
ogro dów po jem ni ków do se gre ga cji śmie ci oraz za chę ca -
nie, aby od pa dy zie lo ne by ły skła do wa ne w kom po stow -
ni kach na dział kach,

d) wy po sa że nie ogro dów w od po wied nią licz bę sa ni ta -
ria tów, w za leż no ści od licz by dzia łek w da nym ogro dzie,

e) umiesz cza nie na drze wach na te re nach ogól nych bu -
dek lę go wych i karm ni ków w ce lu do kar mia nia pta ków 
i za pew nie nia im schro nie nia,

f) sa dze nie na te re nach ogól nych drzew i krze wów, któ -
re pro du ku ją po trzeb ny do ży cia tlen, po chła nia ją od po -
wie dzial ny za zmia ny kli ma tycz ne dwu tle nek wę gla,

zmniej sza ją za nie czysz cze nie po wie trza, tłu mią ha łas oraz
wspo ma ga ją re ten cję wod ną,

g) wy dzie le nie czę ści par kin gów na par kin gi dla ro we -
rów i sy tu owa nie na nich sto ja ków na ro we ry,

h) sys te ma tycz ne do ko ny wa nie prze glą du sta nu drzew 
i krze wów i ini cjo wa nie pro ce du ry ich wy cin ki w przy -
pad ku, gdy sta no wią one za gro że nie dla lu dzi lub mie nia,

i) do sto so wa nie te re nów ogól nych w ROD do aran żo -
wa nia na nich im prez edu ka cyj nych i te ma tycz nych dla
róż nych grup spo łecz no ści lo kal nej ce lem bu do wa nia po -
przez to wię zi mię dzy po ko le nio wych i spo łecz nych; po -
przez np. re gu lar ne prze świe tla nie drzew i krze wów,
ko sze nie tra wy oraz strzy że nie ży wo pło tów,

j) wy ko rzy sta nie te re nów ogól nych w ROD do prze pro -
wa dza nia na nich lek cji przy ro dy dla dzie ci z przed szko li
i w wie ku wcze snosz kol nym oraz wy cho wan ków do mów
dziec ka, na pod sta wie przy go to wa nych sce na riu szy za -
baw z przy ro dą, ce lem za pew nie nia im roz wo ju po znaw -
cze go, spo łecz ne go, emo cjo nal ne go i psy chicz ne go;
po przez np. two rze nie ra bat edu ka cyj nych.

G. Two rze nie tzw. „otwar tych ogro dów”:

a) pro wa dze nie sze ro kiej kam pa nii pro mo cyj nej ogro -
dów dział ko wych w spo łe czeń stwie po przez or ga ni zo wa -
nie w ro dzin nych ogro dach dział ko wych dni otwar tych
dla miesz kań ców miast i osie dli w ce lu po ka za nia spo łe -
czeń stwu, jak wy glą da i funk cjo nu je ogród oraz ja kie ma
zna cze nie dla spo łe czeń stwa, a tak że jak wy glą da i ja ką
ro lę peł ni w ży ciu ro dzi ny dział ka ro dzin na, 

b) po dej mo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu przy sto so -
wa nie te re nów ogól nych w ROD w kie run ku za pew nie -
nia im funk cjo nal no ści i wy po sa że nia w in fra struk tu rę,
któ ra bę dzie do stęp na dla ca łej spo łecz no ści lo kal nej, 

c) na wią zy wa nie przez za rzą dy ROD sze ro kiej współ -
pra cy z mia sta mi i gmi na mi w ce lu po dej mo wa nia wspól -
nych przed się wzięć po le ga ją cych na two rze niu no wej oraz

mo der ni za cji ist nie ją cej in fra struk tu ry na te re nach ogól -
nych w ROD, by stać się ona mo gła wi zy tów ką sa mo rzą -
du lo kal ne go i za spo ka ja ła po trze by spo łecz no ści lo kal nej;
współ pra ca win na od by wać się na każ dym eta pie przed -
się wzię cia i obej mo wać je go pro jek to wa nie, fi nan so wa -
nie oraz wy ko na nie,

d) ra cjo nal ne prze kształ ca nie nie za go spo da ro wa nych te -
re nów w ROD na dział ki szkol ne wy po sa żo ne np. w ra ba -
ty edu ka cyj ne bądź na te re ny ogól ne,

e) pod nie sie nie atrak cyj no ści te re nów ogól nych ROD
po przez:

➢ mon to wa nie na nich sto li ków z krze sła mi bądź ław ko -
sto łów, ła wek, la ta re nek,

➢ urzą dza nie na nich no wych pla ców za baw i ką ci ków

funk cję w ochro nie prze ciw po wo dzio wej oraz sys te mach
na wad nia nia i od wad nia nia,

i) od po wied nie ozna ko wa nie sie ci użyt ko wych po przez
umiesz cze nie ta blic: trans for ma tor, wy so kie na pię cie, uję -
cie wo dy.

sie ci ka na li za cyj nej, a wa run ki tech nicz ne i praw ne ze -
zwa la ją na od pro wa dza nie ście ków do grun tu lub wo dy, 

g) za opa try wa nie ogro dów w no wo cze sne sys te my na -
wad nia ją ce lub od wad nia ją ce,

h) utrzy ma nie ka na łów i ro wów me lio ra cyj nych w sta -
nie spraw no ści tech nicz nej, bo wiem speł nia ją one istot ną
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Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 20 grud nia 2012 r. 

Wy stą pie nia OZ w spra wie ROD XXI wie ku

III. Pod sta wy praw ne

Wy kaz ak tów praw nych, któ re bę dą mia ły za sto so wa -
nie przy re ali za cji i fi nan so wa niu za dań zwią za nych 
z uno wo cze śnia niem in fra struk tu ry ro dzin nych ogro dów
dział ko wych:

➢ Uchwa ła nr 1/XVIII/2005 KR PZD z dnia 8.12.2005 r.
w  sprawie Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz -
wo ju i Mo der ni za cji ROD;

➢ Uchwa ła nr 2/XVIII/2005 KR PZD z dnia 8.12.2005 r.
w spra wie za sad fi nan so wa nia Otwar te go i Dłu go fa lo we -
go Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD ze środków
PZD;

➢ Uchwa ła nr 3/XXI/2011 KR PZD z dnia 21.06.2011 r.
w spra wie zin ten sy fi ko wa nia in we sty cji i re mon tów w
ROD;

➢ Uchwa ła nr 4/XXI/2011 KR PZD z dnia 21.06.2011 r.
w spra wie in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych;

➢ Uchwa ła nr 44/2011 Pre zy dium KR PZD z dnia
30.03.2011 r. w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań z pla -
nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD;

➢ Uchwa ła nr 4/XXIII/2002 KR PZD z dnia 10.10.2002 r. 
w spra wie utwo rze nia w PZD Fun du szu Sa mo po mo co -
we go;

➢ Uchwa ła nr 80/2003 Pre zy dium KR PZD z dnia
2.07.2003 r. w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu
Sa mo po mo co we go PZD;

➢ Uchwa ła nr 15/2006 Pre zy dium KR PZD z dnia
9.02.2006 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji i po -
ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon to wych
ob ję tych Otwar tym i Dłu go fa lo wym Pro gra mem Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD;

➢ Uchwa ła nr 2/XVII/2005 KR PZD z dnia 16.11.2005 r.
w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

➢ Uchwa ła nr 33/2007 Pre zy dium KR PZD z dnia
21.03.2007 r. w spra wie za sad go spo da ro wa nia Fun du -
szem Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych;

➢ Uchwa ła nr 14/2011 Pre zy dium KR PZD z dnia
2.02.2011 r. w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go
za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych;

➢ Uchwa ła nr 46/2012 Pre zy dium KR PZD z dnia
14.03.2012 r. w spra wie za sad udzie la nia przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD do ta cji dla ROD z Fun du szu Roz wo -
ju Kra jo wej Ra dy PZD i ich roz li cza nia.

OZ PZD we Wro cła wiu

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE XXI w

Sza now ne ko le żan ki i ko le dzy.
Obo wiąz kiem Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest

dbać o ogro dy dział ko we, o nie ustan ny ich roz wój, by jak
naj le piej słu ży ły pol skim ro dzi nom. Pod no sze nie na wyż -

➢ za kła da nie na nich ogro dów jor da now skich – spe cja -
li stycz nych te re nów zie le ni prze zna czo nych dla dzie ci 
i mło dzie ży,

➢ urzą dza nie na nich te re nów re kre acyj nych i spor to -
wych np. bo iska spor to we do gier ze spo ło wych,

➢ za opa try wa nie je we wzbu dza ją ce cie ka wość i za in te -
re so wa nie obiek ty ma łej ar chi tek tu ry tj. tre ja że, per go le,
mur ki kwia to we, ogród ki skal ne czy na wet rzeź by.

dla naj młod szych (pia skow ni ce, huś taw ki, ka ru ze le, grzyb -
ki, bu ja ki sprę ży no we i in ne obiek ty słu żą ce do za ba wy),

➢ two rze nie na nich te re nów spe cjal nych np. ro sa rium,
➢ wy po sa ża nie je w urzą dze nia re kre acyj ne tzw. ma łe

ze wnętrz ne si łow nie,
➢ two rze nie na nich stref rzad kich ga tun ków ro ślin oraz

ra bat edu ka cyj nych słu żą cych do na uki roz po zna wa nia
kwia tów, wa rzyw i owo ców,
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OZ PZD Ma ło pol ski w Kra ko wie

ROD XXI wie ku. Za da nia struk tur Związ ku w spra wie 
pro gra mu uno wo cze śnia nia in fra struk tu ry w ROD

Ogrod nic two dział ko we po sia da dłu gą hi sto rię, któ ra
roz po czę ła się od re wo lu cji prze my sło wej. Ów cze sny sys -
tem pra cy w fa bry kach roz bu dził w czło wie ku chęć po -
wro tu do na tu ry. I tak zro dzi ły się ogro dy dział ko we, gdzie
czło wiek pra cy mógł wró cić do swo ich ko rze ni. 

W dzi siej szych cza sach – stre su i szyb kie go ży cia – po -
trze ba ogrod nic twa dział ko we go zda je się być waż niej sza
niż kie dy kol wiek. Nie mniej wy ma ga nia dzi siej sze go
dział kow ca, przy zwy cza jo ne go do okre ślo nych stan dar -
dów ży cio wych, są o wie le wyż sze. Jest to po wód, dla któ -
re go war to zwró cić uwa gę na in fra struk tu rę ogro dów
dział ko wych i pod jąć sta ra nia w za kre sie jej po pra wy.

ROD XXI wie ku po wi nien ofe ro wać dział kow co wi wy -
so ki stan dard pod każ dym wzglę dem. Roz po czy na jąc od

do mu dział kow ca, przez po sia da nie sie ci elek trycz nej, wo -
do cią go wej i ka na li za cyj nej, na ogro dze niu, alej kach i te -
re nach ogól nych koń cząc. 

Do my dział kow ca, któ re nie gdyś by ły miej scem spo -
tkań i za baw dział kow ców, dziś wy ma ga ją od no wy, czę -
sto nie tyl ko od ma lo wa nia, ale zmia ny da chu, okien,
ocie ple nia czy w koń cu zmia ny wy stro ju wnętrz, od no -
wie nia urzą dzeń czy za ku pu no wych sprzę tów. Dom
dział kow ca to nie tyl ko bu dy nek, po wi nien stać się on
miej scem tęt nią cym ży ciem. Zna leźć się  tu po win no miej -
sce nie tyl ko dla biu ra Za rzą du ROD, ale rów nież miej sce
dla bi blio te ki dział ko wej, prze strzeń dla or ga ni zo wa nych
spo tkań i im prez wraz z za ple czem go spo dar czym i sa ni -
tar nym, a tak że wy da rzeń ar ty stycz nych oraz dział ko -

dzia łań do ma ga ją się rów nież sa mi dział kow cy. Chcą by
ogro dy dział ko we by ły jak naj le piej wy po sa żo ne i za dba -
ne, a na szą ro lą ja ko or ga nów Związ ku jest wska zy wa nie
nie tyl ko na ce le, ale też na me to dy, spo so by i sa mą re ali -
za cję za dań in we sty cyj nych i re mon to wych. Dą żyć mu si -
my za tem do te go, by stan urzą dzeń ogro do wych był nie
tyl ko na co raz wyż szym po zio mie tech nicz nym, ale że by
urzą dze nia by ły w cią głym użyt ko wa niu, by by ły kon ser -
wo wa ne i utrzy ma ne w do brym sta nie tech nicz nym. 

Re ali za cji roz licz nych za dań in we sty cyj no -re mon to -
wych oraz wy ko ny wa nie za dań sta tu to wych sprzy jać bę -
dzie ba za ogro do wa, obiek ty ad mi ni stra cyj ne, do my dział-
kow ca, gdzie bę dzie się kon cen tro wać pra ca or ga nów
Związ ku ale tak że współ pra ca i kon tak ty z dział kow ca mi.
Za dba ne i do brze wy po sa żo ne ogro dy dział ko we, two rzo -
ne miej sca re kre acyj ne, ba za wy po czyn ko wa sprzy jać bę -
dzie kon tak tom z szer szą spo łecz no ścią lo kal ną, z miesz-
kań ca mi miast, dziel nic i osie dli. Ogro dy dział ko we ja ko
te re ny otwar te bę dą swo im wy po sa że niem i atrak cyj ny mi
miej sca mi przy cią gać po zo sta łych miesz kań ców, któ rzy
bę dą po dzi wiać do ro bek dział kow ców, osią gnię cia ogro -
dów i pięk no dział ko wej przy ro dy. Ogro dy otwar te już są
a bę dą jesz cze więk szą chlu bą na szych miast i gmin i nikt
nie po wi nien wów czas dą żyć do ich li kwi da cji a po par cie
spo łecz ne dla ogro dów bę dzie jesz cze więk sze.

Cie szyć na le ży, że mo że my dać no wy im puls na szym
dzia ła niom i uchwa lić Pro gram „Uno wo cze śnia nia in fra -
struk tu ry ROD” tak by na sze ro dzin ne ogro dy dział ko we
w peł ni za słu ży ły na mia no ogro dów XXI wie ku i tym sa -
mym speł nia ły ocze ki wa nie spo łecz ne.

Pre zes OZ PZD we Wro cła wiu
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

szy po ziom in fra struk tu ry ogro dów wy ni ka rów nież z co -
raz szyb sze go roz wo ju in fra struk tu ry ogól no miej skiej,
wpro wa dza nia no wych roz wią zań tech nicz nych, tech no lo -
gii szcze gól nie po wej ściu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.
Ro dzin ne ogro dy dział ko we mu szą za tem do sto so wać się
do tej ogól nej ten den cji wzro stu i po pra wy ja ko ści ży cia.
Mu szą wiec re ali zo wać pro gra my uno wo cze śnia nia urzą -
dzeń ogro do wych oraz uzu peł nia nia in fra struk tu ry. 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we nie mo gą bo wiem po zo sta -
wać w ty le w sto sun ku do szyb ko po stę pu ją cych zmian
po pra wia ją cych wi ze ru nek na szych miast. Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców od wie lu już lat wska zu je na ko niecz -
ność do ko ny wa nia zmian w wi ze run ku ogro dów. Przy -
po mnieć na le ży przy ję ty w 2005 ro ku Otwar ty i Dłu go fa -
lo wy Pro gram Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD. W ra mach
te go Pro gra mu re ali zo wa ne go ze szcze gól ną su mien no -
ścią zre ali zo wa no tyl ko w okrę gu wro cław skim po nad
1000 za dań i to tych szcze gól nie waż nych dla dział kow -
ców, wzbo ga ca ją cych in fra struk tu rę, uła twia ją cą „ży cie”
dział ko we i przy cią ga ją cą no we rze sze ro dzin. Cie szy ze -
lek try fi ko wa nie w tym okre sie kil ku dzie się ciu ogro dów
czy wy bu do wa nie licz nych wo do cią gów, przy łą czy ener -
ge tycz nych, wod nych i ka na li za cyj nych. In we sty cje te
wprost prze kła da ją się na po pra wę sta nu za go spo da ro wa -
nia i wy po sa że nia dzia łek zwłasz cza w sta łe ele men ty. Za -
tem mo der ni za cja, uzu peł nia nie in fra struk tu ry ma rów nież
ści sły zwią zek z przy ję tym i re ali zo wa nym Pla nem Mo -
der ni za cji Dzia łek. Zbli ża ją ca się rocz ni ca wstą pie nia Pol -
ski do Unii Eu ro pej skiej przy pa da ją ca na dzień 1 ma ja
2014 r. tak że ob li gu je Zwią zek do ak tyw no ści w roz wo ju
i w po pra wie in fra struk tu ry. Pod kre ślić na le ży, iż ta kich
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Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu 

ROD XXI wie ku. Za da nia struk tur Związ ku w spra wie uno wo cze śnia nia in fra struk tu ry w ROD” – Kon cep -
cje do pro wa dze nia in fra struk tu ry ROD do po zio mu XXI wie ku:

– każ dy ogród dział ko wy po wi nien po sia dać dom
dział kow ca wraz z biu rem za rzą du

Dom Dział kow ca ma bar dzo istot ne zna cze nia dla spo -
łecz no ści dział ko wej lu dzi z da ne go ROD. Jest do brym
miej scem nie tyl ko do prze pro wa dza nia wal nych ze brań,
ale tak że uro czy sto ści oraz ju bi le uszy, któ re od by wa ją się
na te ra nie da ne go ogro du.

No wo cze sny ogród dział ko wy po wi nien sta nąć na wy -
so ko ści za da nia stwo rze nia ta kie go miej sca spo tkań dla
swo jej spo łecz no ści dział ko wej. 

– re mon ty ist nie ją cych już do mów dział kow ca oraz
biur za rzą du

Dom dział kow ca jest miej scem re pre zen ta tyw nym dla
ca łe go ogro du dział ko we go, dla te go je go wy gląd, za rów -
no ze wnątrz bu dyn ku, jak i je go wnę trze nie po win no bu -
dzić za strze żeń.

– bi blio te ki ogro do we
Two rze nie w do mach dział kow ca do stęp nych dla człon -

ków da ne go ogro du bi blio tek ogrod ni czych, tak aby dział -
kow cy mo gli za czerp nąć nie zbęd nych in for ma cji na te mat
pra wi dło wej upra wy ro ślin ogrod ni czych na swo ich dział -
kach, wzbo ga ca nie ist nie ją cych bi blio tek ogro do wych 

o no we po zy cje li te ra tu ro we, za rów no wy da wa ne przez
wy daw nic two „dział ko wiec”, jak i in ne.

– głów ne ale je ogro do we po win ny być utwar dzo ne,
wpro wa dze nia tzw. „tra wia stych ale jek” na węż szych
ale jach ogro do wych

Utwar dze nie alei oraz wy sia ne tra wy uła twi w znacz ny
spo sób po ru sza nie się po tre nach ogól nych ROD, np. 
w cza sie nie ko rzyst nych wa run ków at mos fe rycz nych
(deszcz).

– roz bu do wa miejsc do par ko wa nia na te re nach
ROD

W dzi siej szych cza sach pra wie wszy scy dział kow cy po -
sia da ją wła sne sa mo cho dy, dla te go też ko niecz ne jest
stwo rze nie im moż li wo ści po zo sta wie nia sa mo cho du pod -
czas po by tu na dział ce w bez piecz nym miej scu. 

– każ dy ROD po wi nien posiadać co naj mniej jed ną
ta bli cę in for ma cyj ną, a tak że szyld ogro du po wi nien
sta no wić wi zy tów kę ogro du.

Szyld ogro du jest je go wi zy tów ką, dla te go nie zbęd na
jest je go sta ła kon ser wa cji lub w wie lu ROD wy mia na na
no wy. 

elek trycz nej po zwo li na ca ło rocz ne dzia ła nie do mu dział -
kow ca. 

Struk tu ry Pol skie go Związ ku Dział kow ców ma ją sze -
ro ki wa chlarz moż li wo ści, aby po pra wić in fra struk tu rę
ogro dów. Wie le za le ży od Za rzą dów ogro dów i sa mych
dział kow ców, któ rzy po dej mu ją na wal nych ze bra niach
te ma ty do ty czą ce in we sty cji w ogro dzie dział ko wym. Za -
rzą dy ma ją moż li wość in we sto wa nia środ ków zgro ma -
dzo nych na fun du szu roz wo ju, usta le nia na wal nym
ze bra niu par ty cy pa cji dział kow ców w kosz tach in we sty -
cji, a tak że zwró ce nia się do or ga nów wyż sze go stop nia 
o do ta cję czy po życz kę na da ne za da nie in we sty cyj ne. Po -
trze by ogro dów są du że, a moż li wo ści fi nan so we za zwy -
czaj nie wy star cza ją ce. Dla te go ogro dy dział ko we chęt nie
wy stę pu ją o do ta cję. Do ta cje na uno wo cze śnie nie in fra -
struk tu ry w ROD by ły by za chę tą do po pra wia nia in fra -
struk tu ry w ogro dach. Ogro dy te po win ny być ob ję te
opie ką fa chow ca, któ ry mógł by w pierw szej ko lej no ści
za pro po no wać za da nie na pod sta wie prze glą du ogro du, 
a na stęp nie nad zo ro wać eta py wy ko na nych prac w da nym
ROD.

Pre zes OZ PZD Ma ło pol skie go
/-/ Ha li na Kmie ciak

wych. Tęt nią cy ży ciem dom dział kow ca po wi nien być
miej scem jed no czą cym spo łecz ność dział ko wą lecz rów -
nież być otwar ty dla spo łe czeń stwa lo kal ne go. 

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy nie za pro si no wych dział -
kow ców ani nie za chę ci oko licz nych miesz kań ców do
wej ścia, je śli ogród nie bę dzie wy po sa żo ny w es te tycz ne,
trwa łe ogro dze nie oraz furt ki i bra my pla ce za baw i te re -
ny wspól ne go wy po czyn ku. Jest to ele ment in fra struk tu -
ry, któ ry już z ze wnątrz mó wi, co mo że za ofe ro wać da ny
ogród – mo że za chę cić, za cie ka wić lub od stra szyć od
ogro dów dział ko wych. Ogro dze nie to nie tyl ko spo sób na
ochro nę przez zło dzie ja mi, ale tak że waż na wi zy tów ka
ogro du.

No wo cze sny ogród dział ko wy nie ty le po wi nien, co mu -
si po sia dać spraw ną sieć elek trycz ną, wo do cią go wą i ka -
na li za cję sa ni tar ną. Jest to wy móg współ cze sno ści, któ ry
uła twi pra cę i od po czy nek na dział ce oraz za chę ci no we
oso by do ko rzy sta nia z dzia łek. Jed no cze śnie wy ma ga do -
bre go nad zo ru, za sto so wa nia do brych ma te ria łów, kon ser -
wa cji i re mon tów oraz za bez pie czeń na czas zi my.
Jed no cze nie wy bu do wa nie sie ci wod no -ka na li za cyj nej i
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OZ PZD w Lu bli nie

Za da nia struk tur Związ ku w pro gra mie „Uno wo cze śnia nia In fra struk tu ry ROD”

Wie le ro dzin nych ogro dów dział ko wych w wo je wódz -
twie lu bel skim wy ma ga mo der ni za cji in fra struk tu ry ogro -
do wej oraz re wi ta li za cji te re nów ogól nych, aby le piej
mo gły one słu żyć dział kow com oraz spo łecz no ści lo kal -
nej.

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie bę dzie ini cjo wać i
słu żyć po mo cą fa cho wą Za rzą dom ROD w mo der ni za cji
urzą dzeń i bu dyn ków do wspól ne go użyt ku człon ków
PZD, bę dą cych wła sno ścią Związ ku zgod nie prze pi sa mi
PZD oraz ak ta mi praw ny mi pań stwo wy mi i lo kal ny mi,
wy mo ga mi urba ni stycz ny mi oraz z za cho wa niem es te ty -
ki te re nów zie lo nych ja ki mi są ogro dy, obej mu ją ce m. in.:

Ogro dze nia ze wnętrz ne ogro dów:
➢ wy mia na zu ży tych ogro dzeń ze wnętrz nych,
➢ bu do wa ogro dzeń we wnętrz nych w ROD we współ -

pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi uła twia ją ce lub za pew -
nia ją ce cią gi pie sze po mię dzy są sied ni mi osie dla mi
miesz ka nio wy mi,

➢ kon ser wa cja ist nie ją cych ogro dzeń w ce lu za bez pie -
cze nia przed ko ro zją,

➢ mo der ni za cja bram i fur tek po pra wia ją cych funk cjo -
nal ność i bez pie czeń stwo.

Dro gi i ale je ogro do we:
➢ mo der ni za cja dróg głów nych i par kin gów,
➢ utrzy my wa nie alei bocz nych tra wia stych,
➢ po sze rza nie wą skich alei ogro do wych za pew nia ją cych

ruch służ bom ra tun ko wym,
➢ mo der ni za cja par kin gów i miejsc po sto jo wych do sto -

so wa nych  do ak tu al nych po trzeb, ob sa dze nie ich zie le nią
ochron ną.

Sie ci wo do cią go we, elek tro ener ge tycz ne i ka na li za cyj ne:
➢ wy mia na zu ży tych tech nicz nie sie ci wo do cią go wych,
➢ bu do wa lub roz bu do wa sie ci elek tro ener ge tycz nych,
➢ re mon ty i bie żą ca kon ser wa cja ist nie ją cych sie ci wo -

do cią go wych i elek tro ener ge tycz nych,
➢ pod łą cza nie to a let do ist nie ją cych sie ci ka na li za cyj -

nych,
➢ bu do wa oczysz czal ni je że li nie ma moż li wo ści pod łą -

czeń do sie ci ka na li za cyj nych,

wy mian znisz czo nych ogro dzeń, któ re nie na da ją się już
do re no wa cji oraz sta ła, okre so wa kon ser wa cja już ist nie -
ją cych. No wo cze sną for mą są bra my au to ma tycz ne oraz
pi lo ty, w któ re po win ni być wy po sa że ni wszy scy dział -
kow cy, aby nie stwa rzać im pro ble mów pod czas wy jaz du
na te ren ogro du.

– te re ny ogól ne ogro du
Za go spo da ro wa nie te re nów ogól nych ogro dów, two rze -

nie bo isk, miejsc wy po czyn ku – ła wek, ze wnętrz nych si -
łow ni. Waż nym ele men tem jest two rze nie cie ka wych
kom po zy cji ro ślin nych na terenach ogól nych, np. przy le -
ga ją cych do do mu dział kow ca. 

Ład ne i es te tycz ne te re ny ogól ne sta no wią wi zy tów kę
ogro du oraz mo gą być za chę tą dla dział kow ców do es te -
tycz ne go za go spo da ro wy wa nia ich dzia łek. 

– wpro wa dze nie ka na li za cji na wszyst kich ogro dach
dział ko wych

No wo cze sny ogród dział ko wy po wi nien po sia dać sieć
ka na li za cyj ną, a przy naj mniej każ da z dzia łek w ROD po -
win na po sia dać szam bo. W dzi siej szych cza sach bar dzo
waż ną kwe stią jest ochro na śro do wi ska, roz wią za nia wy -
żej opi sa ne w znacz nym stop niu ogra ni czą za nie czysz cze -
nia gleb oraz wód grun to wych. 

OZ PZD w Po zna niu

Ta bli ca in for ma cyj na jest nie zbęd nym ele men tem każ -
de go ROD, ko niecz nym do prze ka zy wa nia in for ma cji dla
dział kow ców. Z te go też po wo du bar dzo waż ne jest, aby
by ła ona za dba na i es te tycz na. War to, aby w ogro dach
two rzyć kil ka ta blic in for ma cyj nych oraz aby jed na z nich
by ła tzw. ta bli ca ogrod ni cza, aby dział kow cy zna leź li w
niej ak tu al ne po ra dy ogrod ni cze nie zbęd ne do re ali za cji
w da nym okre sie w ro ku.

– każ dy ogród dział ko wy po wi nien być wy po sa żo ny
w plac za baw dla dzie ci

Ze wzglę du na znacz ną ilość mło dych lu dzi chęt nych
do człon ko stwa w Związ ku oraz przy dzia łu dzie łek ko -
niecz ne jest, aby stwo rzyć miej sce za baw dla ich dzie ci.
Nie zbęd na jest re no wa cja ist nie ją cych już pla ców za baw
oraz two rze nie no wych, bez piecz nych ele men tów. War to,
aby każ dy plac za baw był ubez pie czo ny. Mi mo, iż no wo -
cze sne pla ce za baw po sia da ją ate sty bez pie czeń stwa wia -
do me jest, iż pod czas za ba wy dzie ci mo że dojść do
wy pad ku. Ubez pie cze nie pla cu za baw jest więc do brym
roz wią za niem w ra zie nie bez pie czeń stwa ewen tu al nych
od szko do wań. 

– ogro dze nia ogól ne ogro du
Ogro dze nie ROD jest jed nym z naj waż niej szych ele -

men tów świad czą cych o es te ty ce ogro du. Ko niecz na jest
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OZ PZD Gdańsk

Za da nia struk tur Związ ku w spra wie pro gra mu uno wo cze śnia nia in fra struk tu ry w ROD XXI wie ku

1. Pro po zy cje w za kre sie zwięk sze nia po zio mu es te ty ki

Na po ziom es te ty ki ogro du zna czą cy wpływ ma stan je -
go ogro dze nia ze wnętrz ne go oraz cią gów ko mu ni ka cyj -
nych (alei) w ogro dzie. Za da niem struk tur Związ ku jest
pro pa go wa nie wi ze run ku ogro dów ja ko czy stych, schlud -
nych i upo rząd ko wa nych ele men tów prze strze ni pu blicz -
nej.

Szcze gól ny na cisk na le ży po ło żyć na:
• Utrzy ma nie ogro dze nia w na le ży tym sta nie tech nicz -

nym. Dba łość o je go wy so ki po ziom es te tycz ny (ma lo wa -
nie, na ciąg siat ki, wy mia na uszko dzo nych ele men tów).

• Utrzy ma nie za dar nio nych alei ogro do wych. Li kwi da -
cja tzw. „przed ogro dów”, czy li na sa dzeń wy cho dzą cych
na ale ję ogro do wą.

• Po pra wa es te ty ki ta blic z na zwa mi ogro dów. Wpro wa -
dze nie jed no li te go wzo ru dla ogro dów zrze szo nych 
w PZD. Ewen tu al nie or ga ni za cja gru po wych za mó wień
na te go ro dza ju ta bli ce w ce lu ogra ni cze nia kosz tów. 

Ko lej nym bar dzo waż nym ele men tem es te ty ki ogro dów
ja ko ca ło ści jest stan in dy wi du al nych dzia łek ogrod ni -
czych. W tym za kre sie struk tu ry Związ ku po win ny pre -
mio wać:

• Utrzy ma nie po rząd ku na dział kach, li kwi da cja skła do -
wisk od pa dów, gru zo wisk, nie po trzeb nych sprzę tów na
dział ce.

• Wła ści wą dba łość o drze wo stan, wy cin ka sta rych
drzew owo co wych.

➢ uzu peł nie nie miejsc i wy po sa że nie w po jem ni ki do se -
gre ga cji od pa dów,

➢ kom po sto wa nie od pa dów or ga nicz nych w kom po -
stow ni kach na dział kach, 

➢ do sto so wa nie licz by sa ni ta ria tów do licz by dzia łek 
w ogro dzie,

➢ do sto so wa nie te re nów ogól nych dla moż li wo ści or ga -
ni za cji spo tkań in te gra cyj nych, grup za in te re so wań,

➢ re wi ta li za cja lub bu do wa te re nów re kre acyj nych do -
sto so wa nych dla dzie ci, mło dzie ży oraz se nio rów,

➢ wy po sa że nie w po trzeb ne urzą dze nia re kre acyj ne.

Otwar cie ogro dów dla spo łe czeń stwa lo kal ne go:
➢ we współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi urzą dze nie

wy dzie lo nych przejść i miejsc spa ce ro wych mię dzy sek -
to ra mi ogro dów dla dział kow ców oraz miesz kań ców są -
sied nich osie dli miesz ka nio wych,

➢ kon ty nu acja współ pra cy ogro dów z przed szko la mi 
i szko ła mi do od by wa nia za jęć edu ka cyj nych,

➢ umoż li wie nie pro wa dze nia upraw dy dak tycz nych dla
szkół na wol nych dział kach,

➢ współ pra ca z ra da mi osie dli, or ga ni za cja mi sa mo rzą -
do wy mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność so cjal ną,

➢ udzie la nie po mo cy przez OZ PZD w Lu bli nie Za rzą -
dom ROD w przy go to wy wa niu wnio sków do sa mo rzą -
dów lo kal nych o do ta cje fi nan so we na nie zbęd ną mo der-
ni za cję in fra struk tu ry po pra wia ją cą bez pie czeń stwo i eko -
lo gię w ROD.

Pre zes OZ PZD w Lu bli nie
/- / Sta ni sław Cho dak

➢ bie żą ca kon ser wa cja ro wów me lio ra cyj nych.

Do my dział kow ca:
➢ prze glą dów tech nicz nych ist nie ją cych bu dyn ków, 
➢ sys te ma tycz ne pro wa dze nie re mon tów i ich mo der ni -

za cje, 
➢ rozbiórki zu ży tych tech nicz nie i zbęd nych obiek tów

ku ba tu ro wych,
➢ wy ko rzy sta nie do sto so wa nych sal do mów dział kow -

ca dla spo tkań dział kow ców i spo łecz no ści  lo kal nej.

Ta bli ce in for ma cyj ne
➢ mo der ni za cja i uzu peł nie nie ta blic i ga blot ogło sze -

nio wych.

Eko lo gia
➢ usu wanie azbe sto wych po kry ć da chów,
➢ pro pa go wanie wy ko rzy sty wa nia wo dy desz czo wej do

pod le wa nia,
➢ uzu peł nia nie zie le ni ochron nej i ozdob nej o ga tun ki

ro ślin mio do daj nych,
➢ za cho wa nie  sto ków i wą wo zów les so wych, na tu ral -

nych oczek wod nych, grup ro ślin no ści.

Te re ny ogól ne:
➢ za kła da nie pa sów zie le ni izo la cyj nej od ulic, par kin -

gów, sa ni ta ria tów, śmiet ni ków,
➢ bie żą ce utrzy my wa nie ist nie ją cych ży wo pło tów i zie -

le ni na te re nach ogól nych,
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2. Pro po zy cje w za kre sie zwięk sze nia funk cjo nal no ści in fra struk tu ry ROD

Na po ziom funk cjo nal no ści ogro du wpływ ma przede
wszyst kim prze pu sto wość cią gów ko mu ni ka cyj nych, wy -
po sa że nie w in fra struk tu rę (wo da bie żą ca, ener gia elek -
trycz na).

Na le ży za dbać o utrzy ma nie prze jezd no ści alei ogro do -

wych. Udzie la jąc do ta cję na in we sty cje na le ży w pierw -
szej ko lej no ści pre mio wać in we sty cje po le ga ją ce na za -
kła da niu no wej in fra struk tu ry ener ge tycz nej lub
wo do cią go wej, tam gdzie jej do tąd nie by ło.

3. Pro po zy cje w za kre sie zwięk sze nia po zio mu eko lo gii

• Wpro wa dze nie sor to wa nia śmie ci w ROD, umiesz cze -
nie od po wied nich po jem ni ków na po sor to wa ne śmie ci.

• Ogra ni cza nie wjaz du sa mo cho da mi na te ren ogro dów
po przez or ga ni zo wa nie miejsc po sto jo wych na obrze żach

ogro dów.
• Wpro wa dze nie no wych wy tycz nych na te mat bu do wy

zbior ni ków bez od pły wo wych oraz „przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków”.

4. Pro po zy cje w za kre sie po pra wy wi ze run ku

Po pra wę wi ze run ków ogro dów moż na uzy skać z jed nej
stro ny po przez zwięk sze nie ich es te ty ki, z dru giej, po przez
sze reg ak tyw no ści pro mu ją cych ogro dy w spo łecz no -
ściach lo kal nych miast, dziel nic i osie dli. 

Po zy tyw nie na wi ze ru nek ogro dów wpły nie pro mo wa -
nie kon cep cji „Otwar tych ogro dów”. W tym ce lu pro po -
nu je my:

• Urzą dze nie alei ogro do wych ja ko miejsc spa ce ro wych
po przez otwar cie bram, umiesz cze nie ła wek dla spa ce ro -
wi czów na ale jach, ewen tu al nie w mia rę moż li wo ści bu -
do wa oświe tle nia.

• Na wią zy wa nie i za cie śnia nie współ pra cy z sa mo rzą -
dem lo kal nym i ra da mi dziel nic/osie dli. Or ga ni zo wa nie
wspól nych uro czy sto ści i fe sty nów na te re nie ogro dów lub
z wy ko rzy sta niem bu dyn ków „Do mów Dział kow ca”

• Or ga ni za cja „Dnia Dział kow ca” ja ko otwar te go spo -
tka nia, rów nież dla oko licz nych miesz kań ców.

• Na wią zy wa nie i za cie śnia nie współ pra cy z pla ców ka -
mi oświa to wy mi. Or ga ni za cja „zie lo nych lek cji”, za pra -
sza nie uczniów szkół pod sta wo wych i przed szko li do
ogro dów. 

• Bu do wa pla ców za baw dla dzie ci.

Pre zes OZ PZD w Gdań sku
/-/ Cze sław Smo czyń ski

OZ PZD To ruń sko -Wło cław ski w To ru niu

Ogro dy XXI wie ku. Za da nia struk tur Związ ku w spra wie pro gra mu 
uno wo cze śniania in fra struk tu ry w ROD

Przy szło ścio we urzą dza nie ogro dów dział ko wych po -
win no uwzględ niać współ cze sne stan dar dy tech nicz ne i
prze pi sy praw ne obo wią zu ją ce w Pol sce i w ca łej Unii Eu -
ro pej skiej. 

Roz miesz cze nie no wo za kła da nych ogro dów po win no
być opar te na miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go miast i gmin, tak aby w przy szło ści nie ko -
li do wa ły one z ich roz wo jem. Ogro dy dział ko we są miej -

sca mi uży tecz no ści pu blicz nej i czę ścią sys te mów zie le ni
miej skiej, tak więc ich zna cze nie dla spo łecz no ści jest
ogrom ne, za rów no pod wzglę dem ko rzyst ne go wpły wu
na zdro wie ogól ne i ca ły eko sys tem miast, jak rów nież 
na moż li wo ść co dzien ne go wy po czyn ku dla sze ro kiej gru -
py spo łecz nej. Dla lud no ści miesz ka ją cej w blo kach za -
pew nie nie do stę pu do kon tak tu z na tu rą jest nie zbęd ne, 
a ogro dy dział ko we, tak sa mo jak par ki czy pla ce za baw,

• Za chę ca nie do zaj mo wa nia wol nych dzia łek, po przez
ogło sze nia w pra sie lub na stro nach in ter ne to wych ogro -
dów i okrę go we go za rzą du.

• Roz wój szko leń dla kan dy da tów na dział kow ców. 

• Zwięk sze nia na ci sku na dzia łal ność in struk ta rzo wą
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej.

• Spraw ne sto so wa nie pro ce dur sta tu to wych zwią za nych z
po zba wie niem człon ko stwa z po wo du po rzu ce nia dział ki.
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miej sca mi na wią zy wa nia zna jo mo ści i wza jem nej po mo -
cy oraz wy mia ny do świad czeń. 

Ko niecz na jest rów nież cią gła edu ka cja dział kow ców 
w za kre sie wie dzy ogrod ni czej, a tak że po sze rza nie umie -
jęt no ści prak tycz nych przez or ga ni zo wa nie szko leń i po -
ka zów. Waż ną ro lę ma ją tu do speł nie nia jed nost ki
nad rzęd ne za rzą dza ją ce ogro da mi, zna ją ce spe cy fi kę
upraw na dział kach. Co raz czę ściej dział ki zmie nia ją cha -
rak ter z upraw nych na ty po wo ozdob ne, a oso by nie do -
świad czo ne mo gą po peł niać ma sę błę dów przy ich
za go spo da ro wy wa niu, je śli nie zna ją za sad do bo ru ro ślin
i kom po no wa nia po szcze gól nych ele men tów. Przy ogrom -
nej ofer cie szkół kar skiej w licz nych cen trach ogrod ni -
czych, trud no jest po cząt ku ją cym dział kow com wy brać
od po wied nie ro śli ny tak, aby w przy szło ści nie roz ro sły
się nad mier nie czy nie za głu szy ły in nych ga tun ków. Ko -
niecz na jest po moc fa cho wych in struk to rów w ogro dach,
któ rzy po tra fią do ra dzić jak za go spo da ro wać pu sty te ren
lub jak prze pro jek to wać ist nie ją cy układ. Pod no sze nie es -
te ty ki dzia łek to też sto so wa nie od po wied nich ma te ria łów
bu dow la nych i uni ka nie cha osu w na sa dze niach. Cza sa -
mi „mniej zna czy le piej”. Zbyt du ża ilość ele men tów lub
zbyt du ża róż no rod ność ma te ria łów wpły wa nie ko rzyst -
nie na od biór ca łej kom po zy cji. Nie moż na na to miast to -
le ro wać ewi dent ne go ła ma nia za sad za go spo da ro wa nia 
i ko rzy sta nia z dzia łek, ta kich jak po nadnor ma tyw ne bu -
dow le czy za miesz ki wa nie. W ta kich przy pad kach po win -
ny in ter we nio wać wszyst kie służ by od po wie dzial ne za
nad zór w ob rę bie gmin.

Ko lej nym, waż nym aspek tem jest za rzą dza nie ogro da -
mi. Do tej po ry od by wa ło się ono po przez oso by wy bra -
ne spo śród dział kow ców do za rzą du ogro du. Nie za wsze
by ły to oso by o od po wied nim przy go to wa niu me ry to rycz -
nym, stąd po peł nia ły mnó stwo błę dów for mal nych. 
W XXI wie ku na le ży sta wiać na spe cja li stów. Za rzą dza -
nie ogro da mi po win no być po wie rza ne oso bom o od po -
wied nim wy kształ ce niu lub zle ca ne fir mom ze wnętrz nym,
na to miast człon ko wie ogro du mo gli by wy bie rać swo ich
przed sta wi cie li do rad ogro do wych i usta lać wspól ne ce -
le i kie run ki dzia ła nia dla za rzą dza ją cych.

W mo men cie trud nych dla ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych prze mian na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na
wpro wa dze nie ta kich roz wią zań praw nych aby umoż li wić
ogro dom ist nie nie, roz wój i współ fi nan so wa nie z róż nych
środ ków, a spo łecz no ści jak naj szer szy do stęp do upra wy
dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pre zes OZ PZD
/ –/ Ry szard Cho dy nic ki

mu szą być sy tu owa ne w po bli żu osie dli, aby mia ło do nich
do stęp jak naj wię cej osób. Na le ży za tem dą żyć do pod -
nie sie nia świa do mo ści szcze gól nie wśród par la men ta rzy -
stów i sa mo rzą dow ców, aby nie mar gi na li zo wa li ro li
ogro dów spy cha jąc je na obrze ża miast. Nie do pusz czal ne
jest rów nież sy tu owa nie ogro dów na te re nach o pod wyż -
szo nym za gro że niu np. w roz le wi skach rzek czy miej -
scach o du żym ska że niu śro do wi ska. 

Gmi ny ma ją obo wią zek słu żyć miesz kań com m.in. 
w za spo ka ja niu po trzeb spo łecz nych, dla te go po win ny
brać udział w świa do mym kształ to wa niu prze strze ni oraz
wspo ma gać funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych, m.in.
po przez za pew nie nie ko mu ni ka cji miej skiej, do pro wa dze -
nie nie zbęd nej in fra struk tu ry do no wo za kła da nych ogro -
dów oraz współ fi nan so wa nie funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

Obec nie ist nie ją ce ogro dy dział ko we wy ma ga ją mo der -
ni za cji i po pra wy ich es te ty ki. Kosz ty ta kich in we sty cji są
ogrom ne, dla te go nie jest moż li we pro wa dze nie ich wy -
łącz nie ze skła dek człon ków PZD. Ja ko sa mo dziel ne ogni -
wa or ga ni za cyj ne – ogro dy mu szą mieć moż li wość
ko rzy sta nia z ze wnętrz nych źró deł fi nan so wa nia in we sty -
cji np. do ta cji UE, za so bów Wo je wódz kich Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska czy pań stwo wych fun du szy ce lo -
wych. Środ ki te umoż li wią pod no sze nie stan dar du ROD 
i wy po sa że nie w in fra struk tu rę tech nicz ną np. bu do wę
oczysz czal ni ście ków, a tak że or ga ni zo wa nie przed się -
wzięć spo łecz nych, ta kich jak im pre zy czy kon kur sy. 

Ogro dy dział ko we peł nią jesz cze jed ną, bar dzo waż ną
ro lę – są miej scem in te gra cji spo łecz nej, a więc po win ny
być przy ja zne dla wszyst kich grup wie ko wych oraz być
miej scem pod trzy my wa nia tra dy cji i po ka zy wa nia do rob -
ku po ko leń. W obec nych cza sach trud no zmo bi li zo wać
mło dych, za pra co wa nych lu dzi do ak tyw ne go wy po czyn -
ku na świe żym po wie trzu. Ogrom ną ro lę ma ją tu ogro dy
dział ko we, gdzie nie du żym kosz tem mo gą wy po czy wać
ro dzi ny z dzieć mi na świe żym po wie trzu, jed no cze śnie
ucząc się czer pa nia ko rzy ści z sa mo dziel nej ho dow li 
ro ślin. 

Do brym po my słem by ło by wy róż nia nie się po szcze gól -
nych ogro dów po przez przyj mo wa nie pa tro nów, czy dba -
nie o wy jąt ko wy cha rak ter ko lek cjo ner ski – zbie ra nie
przez dział kow ców od mian kon kret nych ga tun ków ro ślin
– np. ma gno lii czy tu li pa nów. Wspól na ini cja ty wa po zwa -
la jesz cze bar dziej so li da ry zo wać się ze śro do wi skiem,
przez co ogro dy na bie ra ją cha rak te ru spo łecz ne go, bę dąc
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OZ PZD w Szcze ci nie

ROD XXI wie ku – za da nia struk tur PZD w spra wie pro gra mu uno wo cze śnia nia in fra struk tu ry ogro do wej 
w szcze ciń skim okrę gu

wo cze sny mi wy ma ga nia mi,
– po praw ny i wła ści wy plan za go spo da ro wa nia ogro du.
Te nie zbęd ne ele men ty w wie lu ogro dach szcze ciń skie -

go okrę gu już ist nie ją, jed nak po ziom utech nicz nie nia i
stan in fra struk tu ry ogro do wej jest moc no zróż ni co wa ny.

Na le ży przy jąć ty po wy, wzor co wy mo del, ja ko cel do
któ re go na le ży dą żyć, aby osią gnąć pod sta wo we mi ni -
mum dla ogro du XXI wie ku. W tym ce lu na le ży:

– ska so wać te re ny nie za go spo da ro wa ne w ogro dzie
przez od da nie wła ści cie lo wi lub zna le zie nie spo so bu na
ich ra cjo nal ne za go spo da ro wa nie (szkół ki le śne),

– przy jąć i po pu la ry zo wać ty po wą, es te tycz ną bu do wę
na dział kach,

– wy ko rzy stać ist nie ją ce lo kal ne wa run ki do two rze nia
swo iste go kli ma tu dla każ de go ogro du (ścież ki ro we ro -
we, ba se ny, wia tra ki, fon tan ny itp.),

– two rzyć mi kro kli mat ogro do wy przez wy róż nia ją ce
się oto cze nie, es te ty kę, po pu la ry za cję ogro du,

– na wal nych ze bra niach przed sta wić dłu go fa lo wy plan
dzia łań, w któ rym ująć należy gro ma dze nie środ ków, li -
kwi da cję zbęd nych urzą dzeń, uwzględ nić kosz ty amor ty -
za cji urzą dzeń, od płat ność za ko rzy sta nie z in fra struk tu ry,
wska zać źró dła po zy ski wa nia fun du szy zwłasz cza na
urzą dze nia ogól ne go użyt ku.

Pod sta wo we dzia ła nie na le ży kie ro wać na ogro dy, któ -
re po win ny mieć po wo ła ny ze spół, plan i har mo no gram
dzia łań.

Okrę go wy Za rząd po wi nien par ty cy po wać w kosz tach
na okre ślo nych za sa dach, ini cjo wać po zy ski wa nie fun du -
szy, na stęp nie pro wa dzić po pu la ry za cję wzo ro wych ogro -
dów przez or ga ni zo wa nie w nich szko leń, na rad itp.

Ogro dy mu szą wejść sze rzej w po ro zu mie nia z or ga ni -
za cja mi po za rzą do wy mi przez or ga ni zo wa nie wspól nych
przed się wzięć, z po pu la ry za cją ta ko wych dla in nych ogro -
dów.

Istot nym dzia ła niem jest pra ca z mło dzie żą, za rów no
we wnątrz śro do wi ska mło dzie żo we go (Ra da mło dzie żo -
wa) oraz na ze wnątrz (ko or dy na cja prac ze szko ła mi, pla -
ców ka mi oświa to wy mi, ZHP, ośrod ka mi re ha bi li ta cji).
For my są do wol ne, ale trze ba je ro bić i po pu la ry zo wać 
w ce lu  osią gnię cia  okre ślo nych stan dar dów przy ję tych
w pla nach  na dłu gi okres cza su.

Pre zes OZ PZD w Szcze ci nie
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

Do brze zor ga ni zo wa ny ogród dział ko wy, otwar ty na po -
trze by spo łe czeń stwa oraz zmie nia ją ce się wy ma ga nia cy -
wi li za cyj ne nie bę dzie miał prze ciw ni ków, a bę dzie
bro nio ny za rów no przez użyt kow ni ków dzia łek, jak też
przez ota cza ją ce śro do wi sko.

Pod sta wo wym ele men tem, sta no wią cym ba zę dla funk -
cjo no wa nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest je go
tech nicz na in fra struk tu ra ogro do wa. Jej ele men ty w spo -
sób wy mier ny wpły wa ją na po ziom kom for tu ko rzy sta nia
z dział ki w każ dym ogro dzie.

Ogro dy obec nie funk cjo nu ją ce two rzo ne by ły na prze -
strze ni dłu gie go cza su i w róż nych wa run kach go spo dar -
czych i po li tycz nych. Dzi siaj wy stę pu je ogrom ne zróż-
ni co wa nie w za kre sie in fra struk tu ry w ogro dach, za tem
ko niecz na jest peł na ana li za sta nu ist nie ją ce go oraz przy -
ję cie na naj bliż sze 5 lat okre ślo ne go pro gra mu dzia ła nia.

Wy ła nia się ko niecz ność:
1. prze ana li zo wa nia sta nu fak tycz ne go każ de go ogro du

pod ką tem po sia da nej in fra struk tu ry tech nicz nej i nie zbęd -
nych po trzeb do je go uno wo cze śnie nia (peł na in wen ta ry -
za cja),

2. opra co wa nia pro gra mu z czy tel nym har mo no gra mem
pro wa dzo nych dzia łań przez OZ i ROD,

3. za bez pie cze nia środ ków fi nan so wych lub wska za nia
źró dła ich po zy ski wa nia na po trze by mo der ni za cji,

4. spre cy zo wa nia pod sta wo wych kry te riów, któ re po wi -
nien speł niać każ dy ogród, aby moż na go uznać za ogród
XXI wie ku.

Do pod sta wo wych nie zbęd nych wy ma gań na le ży za li -
czyć:

– na wod nie nie ogro du,
– ze lek try fi ko wa nie ogro du,
– dom dział kow ca,
– za ple cze sa ni tar ne,
– es te tycz ne i trwa łe ogro dze nia, zwłasz cza od stro ny

ulic,
– za ple cze so cjal ne na uży tek dział kow ców, ale rów nież

speł nia ją ce ba zę dla po trzeb otwar te go ogro du, dla śro do -
wi ska mło dzie ży, spor tu i re kre acji,

– wła ści we za bez pie cze nie ogro du oraz środ ki łącz no ści
i in ter net,

– pra wi dło we za go spo da ro wa nie dzia łek zgod ne z no -
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STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 grud nia 2012 r.
w spra wie za ło żeń do usta wy o ogro dach dział ko wych pro po no wa nych przez ze spół par la men ta rzy stów

PO pod kie run kiem po sła Sta ni sła wa Hu skow skie go

War sza wa, dnia 20 grud nia 2012 r.

dzie więc stać na utrzy ma nie dział ki. Za mknie to rów nież
do stęp do dzia łek dla osób naj bar dziej ich po trze bu ją cych,
tj. naj uboż szych. 

Pro po zy cja ta do wo dzi, że jej au to rzy w ogro dach dział -
ko wych wi dzą je dy nie grun ty. W ogó le nie do strze ga ją lu -
dzi, któ rym one słu żą oraz funk cji peł nio nych na rzecz
spo łe czeń stwa. Osob ną kwe stią jest, że wpro wa dze nie
czyn szów dzier żaw nych ozna cza zła ma nie za ka zu dzia ła -
nia pra wa wstecz. Wy ma gać bo wiem bę dzie unie waż nie -
nia praw do nie od płat ne go ko rzy sta nia z dzia łek, na by tych
przez dział kow ców na pod sta wie usta wy. 

Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD od bie ra do ku ment pro -
mo wa ny przez po sła Sta ni sła wa Hu skow skie go, ja ko pró -
bę wy ko rzy sta nia wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do
roz pra wy z ogro da mi dział ko wy mi w Pol sce.  Pro po no -
wa ne roz wią za nia ra dy kal nie po gor szy ły by sy tu ację praw -
ną dział kow ców i ogro dów, a w nie da le kiej per spek ty wie
do pro wa dzi ły by do ich ma so wej li kwi da cji. Efekt ten zo -
stał by spo tę go wa ny po zba wie niem dział kow ców po czu cia
sta bil no ści - ogro dy z za ło że nia mia ły by cha rak ter cza so -
wy, zaś pro po no wa ne me cha ni zmy ochro ny ich ist nie nia,
ma ją cha rak ter fa sa do wy i ilu zo rycz ny. 

Z po wyż szych wzglę dów Kra jo wa Ra da PZD stwier -
dza, iż przed sta wio ne przez ze spół po słów PO za ło że nia
do pro jek tu usta wy są dla dział kow ców nie do przy ję cia.
Ich ewen tu al ne uchwa le nie ła ma ło by wszel kie stan dar dy
pań stwa pra wa. Dla te go wzy wa my Klub Par la men tar ny
PO do ich na tych mia sto we go od rzu ce nia. 

Jed no cze śnie w imie niu mi lio na pol skich dział kow ców,
ape lu je my do wszyst kich po słów na Sejm, o do trzy ma nie
obiet ni cy, któ re skła da li po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go – „że nie po zwo lą by dział kow com sta ła się
krzyw da”. Pro po zy cje po sła Sta ni sła wa Hu skow skie go
wska zu ją, że nie wszy scy po li ty cy za mie rza ją trzy mać się
tej za sa dy. 

Po nad to zwra ca my się do wszyst kich par la men ta rzy -
stów o po par cie opra co wa ne go przez dział kow ców pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ry
ma tra fić do la ski mar szał kow skiej ja ko pro jekt oby wa -
tel ski. Pro jek tu, któ ry – w od róż nie niu od pro po zy cji po -
sła Sta ni sła wa Hu skow skie go – po go dził ko niecz ność
re ali za cji wy tycz nych Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, z po -
trze bą po sza no wa nia praw mi lio na pol skich ro dzin ko rzy -
sta ją cych z dzia łek. Pro jek tu, u któ re go pod staw le gło
prze sła nie, „Ogro dy dział ko we to lu dzie, nie grun ty!”.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

W związ ku z prze ka za nym przez po słów PO ma te ria -
łem za ty tu ło wa nym „Pro po zy cje do usta wy o ogro dach
dział ko wych”, nad któ rym pra cu je ze spół po słów pod kie -
run kiem Pa na Sta ni sła wa Hu skow skie go, Kra jo wa Ra da
PZD stwier dza, iż do ku ment ten jest prze ja wem nie spo ty -
ka nej w kul tu rze eu ro pej skiej pró by po gwał ce nia praw
mi lio nów oby wa te li przez wła dzę pu blicz ną. Pro po zy cje
ozna cza ją ce ode bra nie dział kow com na by te go na pod sta -
wie usta wy pra wa wła sno ści do ma jąt ku na dział kach, za -
własz cza nia przez Pań stwo ma jąt ku or ga ni za cji wy pra -
co wa ne go przez kil ka po ko leń jej człon ków, wresz cie ode -
bra nia dział kow com praw na by tych przez ich ro dzi ny do
dzia łek, przy wo dzą na myśl do ko na nia wła dzy z prze ło mu
lat 40-tych i 50–tych XX w. Czyż by po sło we par tii, któ -
rej na zwa od wo łu je się do idei spo łe czeń stwa „oby wa tel -
skie go”, za nic mie li za sa dy ochro ny praw na by tych 
i wła sno ści oraz po sza no wa nia sa mo dziel no ści i sa mo -
rząd no ści or ga ni za cji po za rzą do wych? Czy wg po słów PO
zgod ny z du chem pań stwa de mo kra tycz ne go jest po stu lat
ubez wła sno wol nie nia sto wa rzy szeń sku pia ją cych dział -
kow ców i pod po rząd ko wa nia ich wła dzom pu blicz nym? 

Zda niem Kra jo wej Ra dy PZD za ło że nia do usta wy
przed sta wio ne przez ze spół po sła S. Hu skow skie go wska -
zu ją na cał ko wi ty brak zro zu mie nia dla idei spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go. Spo łe czeń stwa, w któ rym wła dza
jest part ne rem, czy wręcz słu gą dla oby wa te li, a nie su -
per na dzor cą i wład cą, któ ry pra wa swo bod nie przy zna je i
od bie ra. Tyl ko w ta ki spo sób moż na wy ja śnić skła da nie
pro po zy cji, któ re ozna cza ją ode bra nie praw mi lio no wi
pol skich ro dzin. 

Przed kła da jąc ten do ku ment, po seł Sta ni sław Hu skow -
ski dał do wód nie tyl ko lek ce wa że nia za sad pań stwa pra -
wa, ale rów nież nie do strze ga nia lub nie li cze nia się z re al-
ny mi na stęp stwa mi pro po no wa nych roz wią zań. Do bit nym
przy kła dem jest pro po zy cja zo bo wią za nia dział kow ców
do prze bu do wy al tan zgod nie z no wy mi prze pi sa mi. 
W re zul ta cie kil ka set ty się cy oby wa te li ma zo stać zmu -
szo nych do zmniej sza nia po wierzch ni le gal nie po sta wio -
nych al tan oraz „odłą cza nia” ich od grun tu. W imię ja kich
war to ści i ce lów po seł Plat for my for su je ten ab sur dal ny
obo wią zek nie spo sób zro zu mieć.

Rów nie nie zro zu mia ła jest pro po zy cja na ło że nia na
dział kow ców czyn szów, któ rych wy so kość ma kształ to -
wać war tość ryn ko wa grun tu. Dla ty się cy dział kow ców
ozna cza to do dat ko we opła ty li czo ne w set kach, a na wet
ty sią cach zło tych rocz nie. Znacz nej czę ści z nich nie bę -
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II. DZIAŁKOWCY KRYTYCZNIE O ZAŁO˚ENIACH DO
PROJEKTU USTAWY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Bez po śred nio po wy ro ku po sło wie PO de kla ro wa li,
że nie da dzą dział kow com zro bić krzyw dy. Jak to się
ma do za ło żeń usta wy po sła Hu skow skie go?

Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go pra wie wszyst -
kie par tie de kla ro wa ły, że nie po zwo lą aby dział kow com
sta ła się krzyw da. Za pi sy oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ROD speł nia ją te de kla ra cje. Nie ste ty nie da się te -
go po wie dzieć o wszyst kich pro jek tach po sel skich (np.
pro jekt So li dar nej Pol ski) lub pro po zy cjach, ja kie wy ła -
nia ją się z in for ma cji o pra cach pro wa dzo nych przez po -
szcze gól ne ugru po wa nia.

Ostat nio do dział kow ców do tar ły pro po zy cje Plat for my
Oby wa tel skiej. Po ni żej pu bli ku je my za ło że nia do usta wy
o ogro dach dział ko wych opra co wa ne przez spe cjal ny ze -
spół par la men ta rzy stów PO pra cu ją cy pod kie row nic twem
po sła Sta ni sła wa Hu skow skie go (Wro cław). Ma te riał ten
zo stał prze ka za ny przez po słów PO: An drze ja Orze chow -
skie go – dział kow com z okrę gu War miń sko - Ma zur skie -
go oraz Ste fa na Nie sio łow skie go – dział kow com z Zie-
lo nej Gó ry.

Dla dział kow ców nie są to naj lep sze in for ma cje. Pro po -
zy cje ze spo łu po sła S. Hu skow skie go ozna cza ją ogra ni -
cze nie, a wręcz ode bra nie im praw i ra dy kal ne pogor-
sze nie wa run ków funk cjo no wa nia ogro dów. Pro po nu je on
bo wiem:

– wy ga sze nie praw po sia da nych do tych czas przez dział -
kow ców do te re nów ROD (użyt ko wa nie wie czy ste i zwy -
kłe) i za stą pie nie ich od płat ny mi umo wa mi o cha rak te rze
cza so wym (maks. 25 lat) z moż li wo ścią wcze śniej sze go
wy po wie dze nia przez wła ści cie la te re nu (pkt 13 i 40),

– na cjo na li za cję lub ko mu na li za cję in fra struk tu ry ogro -
do wej (brak prze pi sów o od ręb nej wła sno ści in fra struk tu ry),

– li kwi da cję po za rzą do wej or ga ni za cji dział kow ców 
i prze ję cie jej ma jąt ku przez pań stwo (pkt 40 i 41),

– li kwi da cji sa mo rząd nych or ga ni za cji dział kow ców –
ma ją dzia łać je dy nie na szcze blu ogro do wym i to z bar dzo
ogra ni czo ną sa mo dziel no ścią (pkt 11, 15, 23, 24, 38),

– pod po rząd ko wa nie pod mio tów za rzą dza ją cych ogro -
dem wła ści cie lo wi te re nów (pkt 14, 15, 23, 24, 38),

– moż li wość roz wią zy wa nia przez wła ści cie la te re nu
umo wy na pro wa dze nie ogro du z or ga ni za cją dział kow -
ców (pkt 14, 15),

– moż li wość prze ję cia za rzą dza nia ogro dem bez po śred -
nio przez wła ści cie la te re nu lub na rzu ce nia dział kow com
wła sne go za rząd cy ogro du (pkt 15),

– brak re al nych me cha ni zmów chro nią cych ogro dy
przez li kwi da cją (pkt 38) i nad uży wa niem upraw nień wła -
ści cie la te re nu w przy pad ku spo ru z or ga ni za cją dział kow -
ców,

– na ło że nie na dział kow ców opłat za ko rzy sta nie z te re -
nó w u sta la nych w opar ciu o ryn ko wą war tość grun tu, 
a nie spo sób wy ko rzy sty wa nia (pkt 19),

– po dat ki za al ta ny i bu dyn ki na te re nie ogro du (pkt 19
i 28 g),

– ode bra nie dział kow com do tych cza so wych bez ter mi -
no wych praw do dzia łek (pkt 17),

– usu nię cie prze pi sów bę dą cych pod sta wą dla za sa dy,
że ma ją tek na dział ce sta no wi wła sność dział kow ca (na -
cjo na li za cja lub ko mu na li za cja wła sno ści dział kow ca),

– zna czą ce ogra ni cze nie spo so bu ko rzy sta nia z dzia łek,
m.in. zmniej sze nie po wierzch ni al tan we wszyst kich ogro -
dach do 20 m2 oraz wpro wa dza nie ogra ni czeń w ich wy -
po sa że niu (pkt 3 f, 7),

– obo wią zek do sto so wa nia al tan (w prze cią gu 10 lat)do
wy mo gów okre ślo nych w no wej usta wie – zmniej sze nie
po wierzch ni do 20 m2 oraz za kaz trwa łe go po łą cze nia 
z grun tem (pkt 32 w zw. z 7),

– fi nan so wa nie po rząd ko wa nia (re kul ty wa cji) te re nu po
li kwi da cji ogro du ze środ ków dział kow ców (pkt 26),

To tyl ko naj cie kaw sze z po my słów wy pra co wa nych
przez ze spół po sła Sta ni sła wa Hu skow skie go na usta wę,
któ ra ma za gwa ran to wać, że „dział kow com nie sta nie się
krzyw da”. Bio rąc po uwa gę po zy cję klu bu PO w Sej mie,
trze ba trak to wać je po waż nie. Czyż by speł nia ła się prze -

i wie lo let niej pra cy, a tak że za pew nia nia sta bil nej przy -
szło ści i dal szej moż li wo ści ist nie nia oraz roz wo ju ogro -
dów w Pol sce. Dział kow cy są prze ko na ni, że za ło że nia
te go pro jekt są krzyw dzą ce dla ca łe go śro do wi ska dział -
ko we go i ogro dów. 

Po ni żej przy po mi na my naj waż niej sze pro po zy cje za -
war te w pro jek cie oraz pre zen tu je my wy bra ne sta no wi ska
za ję te w spra wie pro jek tu PO.

AH

Pro po zy cje pro jek tu no wej usta wy dział ko wej po cho -
dzą ce od ze spo łu po wo ła ne go przez klub par la men tar ny
PO, na cze le któ re go stoi po seł Sta ni sław Hu skow ski,
spra wi ły, że do KR PZD na pły wa ją w tej spra wie licz ne li -
sty i sta no wi ska. W opi nii dział kow ców, po sło wie PO za -
ło że nia no wej usta wy opra co wa li nie uwzględ nia jąc te go,
co jest naj waż niej sze w idei ogrod nic twa dział ko we go 
– ochro ny wła sno ści dział kow ca, do ce nie nia je go ro li 
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Pod czas VIII po sie dze nia KR PZD (20 grud nia 2012 r.)
przy ję te zo sta ło sta no wi sko w spra wie za ło żeń do usta wy
o ogro dach dział ko wych pro po no wa nych przez ze spół
par la men ta rzy stów PO pod kie run kiem po sła Sta ni sła wa
Hu skow skie go. Sta no wi sko zo sta ło opu bli ko wa ne na 22
stro nie bie żą ce go nu me ru BI. 

Nie zwy kle waż ne sta no wi ska, ze wzglę du na war tość me -

3. Struktury Zwiàzku i działkowcy komentujà projekt PO

ry to rycz ną i za kres po ru sza nych te ma tów, za ję li także: Kra -
jo wa Ko mi sja Roz jem cza, Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na,
Pre zy dium OZ PZD we Wro cła wiu, Zarząd ROD „Fran -
cisz ka Wal cza ka” w Go rzo wie Wiel ko pol skim, dział kow cy
z ROD ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu oraz dział ko -
wicz ka z Wał brzy cha Ja ni na Ra dzy miń ska. Po ni żej pu bli -
ku je my peł ną wer sję wy mie nio nych wy stą pień.

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza w War sza wie

War sza wa, dnia 12.12.2012 r.

STANOWISKO
W SPRAWIE PROPOZYCJI DO USTAWY O OGRODACH DZIAŁKOWYCH
OPRACOWANYCH PRZEZ POSŁÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

My, człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, spo -
łecz nie dzia ła ją ce go or ga nu roz jem cze go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, po wni kli wej ana li zie pro po zy cji

do pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych opra co wa nej
przez spe cjal ny ze spół po wo ła ny w ra mach Klu bu Par la -
men tar ne go PO pod kie row nic twem po sła Sta ni sła wa

– wy własz cze nia or ga ni za cji dział kow ców z praw do
grun tu,

– na cjo na li za cji ma jąt ku or ga ni za cji po za rzą do wej,
– wpro wa dze nia do dat ko wych po dat ków,
– ode bra nia oby wa te lom praw na by tych i po gwał ce nia

za sa dy, że „pra wo nie dzia ła wstecz”.
Dla te go czy ta jąc pro po zy cje po sła S. Hu skow skie go nie

spo sób nie unik nąć re flek sji, że nie któ rzy po li ty cy Plat -
for my Oby wa tel skiej po 6 la tach u wła dzy prze szli naj -
wy raź niej z po zy cji „oby wa tel skej” na „pań stwo wą”,
cho ciaż od po wied niej szym by ło by chy ba okre śle nie „bol -
sze wic ką”.

Przy po mi na my, że szcze gó ło we pro po zy cje PO do
usta wy dział ko wej opu bli ko wa li śmy w po sta ci wkład -
ki, w po przed nim (13/2012) nu me rze Biu le ty nu In for -
ma cyj ne go. 

Opra co wa nie
Biu ro KR PZD

po wied nia, iż znaj dą się po li ty cy dą żą cy do „uwol nie nia”
nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez dział kow ców, by 
– jak to mó wią dzia ła cze Pol skie go Związ ku Firm De -
we lo per skich – „na stą pi ła ra cjo na li za cja wy ko rzy sta nia
te re nów ogro dów”?

Wiel ce cie ka wym po my słem jest rów nież Kra jo wy Fun -
dusz Ogro do wy. Na su wa się py ta nie, czy prze ję cie ma jąt -
ku wy pra co wa ne go przez kil ka po ko leń dział kow ców
przez Pań stwo jest re cep tą na dziu rę bu dże to wą? Czy mo -
że też w związ ku z pry wa ty za cją pań stwo wych spół ek za -
czy na bra ko wać sy ne kur?

Re asu mu jąc, po za otwar ciem dro gi do ma so wej li kwi -
da cji ogro dów, po mysł po sła S. Hu skow skie go spro wa -
dzą się do:

– wy własz cze nia oby wa te li z ich ma jąt ku (np. al ta ny
dział kow ców),
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eme ry ci, co w krót kim okre sie cza su do pro wa dzi do
opusz cza nia dzia łek i wy mie ra nia ogro dów.

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza stoi na sta no wi sku, że pro -
po zy cje do pro jek tu usta wy opra co wa ne przez Plat for mę
Oby wa tel ską są szko dli we dla idei ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce. Two rze nie pro jek tu usta wy znacz nie od -
bie ga ją ce go od skła da nych pu blicz nie za pew nień i obie-
t nic jest wy ra zem po gar dy dla po nad mi lio no wej rze szy
dział kow ców i ich ro dzin. Do wo dzi tak że jaw nej wro go -
ści do Na szej or ga ni za cji związ ko wej – PZD.

Na to miast oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych speł nia ocze ki wa nia spo łecz no ści
dział ko wej, za bez pie cza in te re sy i pra wa dział kow ców
oraz po nad 120-let ni do ro bek wie lu po ko leń dział kow -
ców, z jed no cze snym po sza no wa niem za sad za war tych 
w Kon sty tu cji RP i in nych ak tach praw nych oraz uwzględ -
nia wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca
2011 r.

Hus kow skie go stwier dza my, że za pi sy wspo mnia ne go
pro jek tu wbrew wy gła sza nym za pew nie niom, że „dział -
kow com nie sta nie się krzyw da”, nie zo sta ły stwo rzo ne w
tro sce o roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, lecz
z my ślą o po zba wie niu dział kow ców do tych cza so wych
praw, pod po rząd ko wa niu pod mio tów za rzą dza ją cych
ogro dem wła ści cie lo wi te re nów, umoż li wie nie prak tycz -
nie nie kon tro lo wa ne go roz wią zy wa nia umów na pro wa -
dze nie ogro du przez wła ści cie li, li kwi da cji sa mo rząd nej
or ga ni za cji spo łecz nej oraz na cjo na li za cji jej ma jąt ku.

Skut kiem wej ścia w ży cie pro po no wa nych przez Plat -
for mę Oby wa tel ską roz wią zań praw nych mo że być tyl ko
li kwi da cja ogro dów dział ko wych. Na ło że nie opłat za ko -
rzy sta nie z te re nów przez dział kow ców, któ rych wy so kość
bę dzie usta la na w opar ciu o ryn ko wą war tość grun tu, ob -
cią że nie dział kow ców po dat kiem od al tan i bu dyn ków na
te re nie ogro du spo wo du je ob cią że nia fi nan so we, któ rym
w wie lu przy pad kach nie po do ła ją dział kow cy, zwłasz cza
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Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na w War sza wie

STANOWISKO
W SPRAWIE PROPOZYCJI POSŁÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ DOTYCZĄCYCH

NOWEJ USTAWY O OGRODACH DZIAŁKOWYCH.

War sza wa, dnia 17.12.2012 r.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w War sza wie

Prze wod ni czą ca
Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go
Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
Hen ryk To ma szew ski

Se kre tarz 
Agniesz ka Bie sie kir ska

kow com wszel kich praw na by tych i do te go na by tych w
peł nym za ufa niu do sta no wio ne go pra wa z kon sty tu cyj ną
ochro ną wła sno ści włącz nie. Po sło wie swy mi nie prze my -
śla ny mi a wręcz aspo łecz ny mi pro po zy cja mi chcą, te raz
już jaw nie, do pro wa dzić do znisz cze nia wie lo po ko le nio -
we go do rob ku i tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Po my sła mi ro dem z in nej epo ki chce się w de mo kra -
tycz nym pań stwie pra wa zli kwi do wać na szą sa mo dziel -
ność, sa mo rząd ność, nie za leż ność i de mo kra cję, któ re
kształ to wa ły się przez ca ły okres ist nie nia ogro dów na zie -
miach pol skich.

Po sło wie par tii rzą dzą cej tym sa mym do pro wa dzą do li -
kwi da cji ty się cy ogro dów zaś kosz ta mi tej li kwi da cji do -
dat ko wo chcą jesz cze ob cią żać sa mych dział kow ców.

Na ta kie poj mo wa nie nie mo że być i ni gdy nie bę dzie
zgo dy dział kow ców, pol skich oby wa te li.

Pra gnie my przy po mnieć po słom na Sejm RP, że „Ho -
mi nem cau sa omne ius con sti tu tum sit” – Wszel kie pra wo
win no być sta no wio ne ze wzglę du na czło wie ka oraz „Is
dam num dat, qui iu bet da re” – Ten wy rzą dza szko dę, kto
roz ka zu je ją czy nić.

Chcie li by śmy na dal wie rzyć, że mot to za miesz czo ne na
stro nie in ter ne to wej par tii rzą dzą cej „Plat for ma Oby wa -
tel ska jest par tią roz sąd ku, umia ru, cen trum, a nie sza -
leństw i skraj no ści” jest i bę dzie za wsze ak tu al ne tak że dla
pol skich dział kow ców.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków 
i Związ ku

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po za po zna niu się z pro po zy cja mi
przy go to wa ny mi przez ze spół po wo ła ny przez Klub Par -
la men tar ny PO, na któ re go cze le stoi po seł Sta ni sław Hu -
skow ski wy ra ża ją swój zde cy do wa ny sprze ciw wo bec
tre ści, któ re ma ją zna leźć się w no wej usta wie o ogro dach
dział ko wych.

Obiet ni ce po słów Plat for my Oby wa tel skiej, a wśród
nich i tych pro mi nent nych, że „dział kow com nie sta nie się
krzyw da” są jed nak przy sło wio wo na wo dzie pi sa ne.

Oka zu je się, że pu blicz nie skła da ne obiet ni ce ni jak ma -
ją się to re aliów za war tych w pro po zy cjach z 16 li sto pa da
2012 ro ku.

Po do kład nej ana li zie pro po zy cji oka zu je się, że in te res
nas dział kow ców nie jest już tak waż ny jak kil ka mie się -
cy te mu. Waż niej sze oka zu ją się in te re sy wła ści cie li grun -
tów dzi siaj użyt ko wa nych bez płat nie przez Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we.

Wi dać prze moż ne dą że nie do opa no wa nia nie mal
wszyst kich dzie dzin prze strze ni pu blicz nej, w tym ist nie -
ją cej naj więk szej w Pol sce or ga ni za cji spo łecz nej, ja ką
bez wąt pie nia jest Pol ski Związ ki Dział kow ców, oka za ło
się dla pro jek to daw ców waż niej sze.

Po seł Sta ni sław Hu skow ski kie ru ją cy ze spo łem naj wi -
docz niej za po mniał za po znać się z za pi sa mi Usta wy Za -
sad ni czej i za miast te go pro po nu je ode bra nie dział-
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Ni niej sze sta no wi sko kie ru je my do:
– Klu bu Par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej,
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz,
– Prze wod ni czą ce go Plat for my Oby wa tel skiej Do nal da Tu ska 
oraz prze sy ła my do wia do mo ści:
– człon ków Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Człon ko wie: 
Sta ni sław Bu rzyń ski, Ry szard Do rau, Ja dwi ga Drze wiec ka, Eu ge niusz Lu bosch, Ali cja Pa te rek, 

Do ro ta Ze rba i Ro man Żur kow ski.

Za rząd ROD im. Fran cisz ka Wal cza ka w Go rzo wie Wiel ko pol skim

Pa ni
Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol ski

śmy „so lą w oku” tzw. „Wol nej Pol ski” i no wej de mo kra -
cji w wa szym wy da niu.

Roz dział trze ci roz pra wia się z dział kow ca mi po ka zu jąc
nam gdzie jest na sze miej sce i ja kie ma my pra wa. Jest to
do słow na po wtór ka z hi sto rii tyl ko, że wte dy do ty czy ło to
wsi pe ge erow skiej oraz pań stwo wych za kła dów pra cy.
Po wsta ły set ki ty się cy lu dzi bez środ ków do ży cia, a je dy -
nym roz wią za niem by ła i na dal jest emi gra cja za rob ko wa.
Po lak nada wał się i na dal na da je się na pa rob ka w wiel -
kich ma jąt kach nie miec kich, hisz pań skich, nor we skich
czy bry tyj skich, a po lki z wy kształ ce niem do brze so bie
ra dzą przy sprzą ta niu i pod cie ra niu tył ków przy sta rych
Niem cach, Nas dział kow ców to roz wią za nie nie do ty czy,
je ste śmy zde cy do wa nie za sta rzy, ale mło dych tak.

Roz dział czwar ty nie bu dzi zbyt nich uwag bo ma tyl ko
dwa punk ty. Pierw szy do przy ję cia, a dru gi czy li 37 gro zi
nam pal cem i mó wi co moż na z na mi.

Roz dział pią ty jest kon ty nu acją pierw szych czte rech, 
a szó sty ca łość pod su mo wu je, czy li or dy nar ne drań stwo,
or dy nar na kra dzież do ko na ną na ży wym ogro do wym or -
ga ni zmie chce ubrać w ma je stat pra wa.

Czy ta jąc ten tzw. pro jekt usta wy ma się wra że nie, że pi -
sa li go lu dzie z dość wy so ką tem pe ra tu rą i dla te go to się
do ni cze go nie na da je.

Pa ni Mar sza łek!
Do tej po ry pro si li śmy, ape lo wa li śmy, za pra sza li śmy 

i wsłu chi wa li śmy się w dość okrą głe wy po wie dzi po słów
PO. Cza sa mi zda rzy ło się nam wie rzyć w to co by ło mó -
wio ne. Obec nie PO od sło ni ła wła ści we ob li cze i dla te go
zmie ni my na sze dzia ła nia. Bę dzie my ape lo wać do wszyst -
kich dział kow ców, by sta nęli mu rem prze ciw ko Wa szym
za mia rom. Bę dzie my ape lo wać by ja kie kol wiek po par cie
dla Wa szej Par tii trak to wać ja ko zdra dę in te re sów dział ko -

Pa ni Mar sza łek!
Zwra ca my się do Pa ni ko lej ny raz w tej sa mej spra wie

po przed nim ra zem nie otrzy ma li śmy żad nej od po wie dzi,
być mo że i te raz bę dzie po dob nie.

Zwra ca my się do Pa ni w spra wie usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Mar sza łek Sej mu przy ję ła pro jekt oby wa tel ski o ROD
do któ re go mia ła za strze że nia. Zna ny jest nam wszyst kim
ten pro jekt i czyn nie udzie la my mu po par cia, ale w ostat -
nich dniach da ne nam by ło za po znać się z wy two rem ze -
spo łu po sel skie go PO, któ ry uro dził „po twor ka”, a zna jąc
si łę Par tii, w któ rej Pa ni funk cjo nu je, ten twór uzy ska po -
par cie.

Klub Par la men tar ny PO po wo łał ze spół do opra co wa -
nia pro jek tu usta wy o ROD pod kie row nic twem po sła Sta -
ni sła wa Hu skow skie go z Wro cła wia. Ten ze spół uro dził
wspo mnia ne go „po twor ka”, któ ry przy no si wstyd nie tyl -
ko klu bo wi PO. Ale ca łe mu par la men to wi.

Pa ni Mar sza łek!
Ana li zu jąc po szcze gól ne roz dzia ły, a w nich ko lej ne

punk ty ob ja wia się praw dzi we ob li cze, praw dzi wy cel do
ja kie go dą ży par tia kie ro wa na przez Pa na Do nal da Tu ska.
Roz dział dru gi po ka zu je jak na le ży okraść dział kow ców 
z ma jąt ku, któ ry na zy wa ogro da mi, dział ka mi, a tak że ma -
jąt kiem dział ko wym. Po my sło daw cy wi dzą moż li wość
wej ścia do kie sze ni ogro dów, a war to by by ło pod jąć 
dzia ła nia od wrot ne i spraw dzić szcze gó ło wo po sel skie
kie sze nie.

Ogra ni cza się czas ży cia ogro dów, a one prze trwa ły po -
nad wiek i nie znisz czył ich za bor ca, ani mię dzy wo jen ny
ka pi ta lizm, ogro dów nie zli kwi do wał nie miec ki oku pant,
ani ko lek ty wi za cja okre su po wo jen ne go. Jed nak Par tia, 
w któ rej jest Pa ni człon kiem usi łu je nas znisz czyć. Je ste -
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Go rzów Wiel ko pol ski, 12 grud nia 2012 r.

Dział kow cy z ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu

Prze wod ni czą cy 
Plat for my Oby wa tel skiej RP
Pan Do nald Tusk 

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy
Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej opra co wa li tzw. pro -

po zy cje do no wej usta wy o ogro dach dział ko wych. Z pro -
po zy cji tych do wie się Pan, że opcja po li tycz na, któ rej Pan
prze wo dzi, za mie rza roz pra wić się z dział kow ca mi zrze -
szo ny mi w ogól no pol skiej or ga ni za cji tj. w Pol skim
Związ ku Dział kow ców w spo sób, któ ry sto so wa ny mo że
być tyl ko w to ta li tar nych sys te mach spra wo wa nia wła dzy
pań stwo wej. 

Pro po zy cje do no wej usta wy o ogro dach dział ko wych
za kła da ją li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
zaś dział kow cy ma ją stać się zbio ro wi skiem in dy wi du al -
nych osób dzier ża wią cych dział ki na grun tach gmin nych
lub skar bu pań stwa. Nie bę dzie nam wol no zrze szać się
po za ewen tu al ne sto wa rzy sze nie w ogro dzie, co stoi 
w nie zgo dzie z kon sty tu cyj nie za gwa ran to wa ną wol no -
ścią zrze sza nia się oby wa te li. Ja ko mi lion ro dzin w Pol -
sce, któ rych łą czy je den cel zo sta nie my po zba wie ni
ja kiej kol wiek po zy cji we wła snym pań stwie. Jed nym sło -
wem ma my nic nie zna czyć i nie być part ne rem dla ni ko -
go, a szcze gól nie dla spra wu ją cych wła dzę na wszyst kich
szcze blach w kra ju.

W to miej sce pro po zy cje po słów PO „gwa ran tu ją” nam
obar cze nie sze re giem na ka zów i re stryk cji no i oczy wi -
ście po dat ka mi na wet za swo je wła sne al ta ny, za to co
wspól nie wy bu do wa li śmy na ogro dach dla użyt ku wszyst -
kich dział kow ców. 

Nikt z po słów, któ rzy przy go to wa li pro po zy cje i pra cu -
ją nad pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych, nie
kon sul to wał swo ich nie cnych za mia rów z na szym Związ -
kiem, któ ry jest na dal le gal nym re pre zen tan tem na szych
in te re sów i praw. W ten spo sób po sło wie PO przy go to wu -
ją cy pro po zy cje do usta wy o ogro dach dział ko wych wy -
ka zu ją lek ce wa że nie dla na szej or ga ni za cji, czy li dla
dział kow ców. My dział kow cy wie my, że po sło wie PO nie
„ko cha ją” na sze go Związ ku, tak jak część spo łe czeń stwa
nie ko cha człon ków PO. Jed nak w de mo kra tycz nym pań -

stwie pra wa nie mo że mieć miej sca aro gan cja wła dzy wo -
bec spo łe czeń stwa.

Po wszech nie wia do mym jest, że w grun tach bę dą cych
w użyt ko wa niu wie czy stym Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców pań stwo wi dzi roz wią za nie wie lu pro ble mów m.
in. zwięk sze nie wpły wów do bu dże tów „nie do cho do -
wych” sa mo rzą dów te ry to rial nych, zwłasz cza nie ustan nie
ban kru tu ją cych gmin, za ła twie nie rosz czeń by łych wła -
ści cie li grun tów tzw. de kre tow ców Bie ru ta i wie lu in nych
in trat nych in te re sów ku za do wo le niu ko mer cji. 

To z jed nej stro ny do brze, że wła dza wi dzi te pro ble my,
ale dla cze go chce je roz wią zy wać na szym kosz tem, kosz -
tem po nad mi lio na ro dzin dział kow ców w kra ju? Te go ża -
den dział ko wiec ni gdy nie za ak cep tu je i ni gdy się z tym
nie po go dzi.

Zbęd nym chy ba jest prze ko ny wać Pa na, że mi lion ro -
dzin pol skich dział kow ców to ro dzi ny ubo gie i w więk -
szo ści są to eme ry ci i ren ci ści. Ja też do nich się za li czam
i wiem co nam gro zi, je śli Sejm uchwa li ta ką usta wę o
ogro dach dział ko wych ja kiej chce PO, a nie ta ką ja kiej
chcą dział kow cy. 

To ko niec dla nas, to ogra bie nie nas przez wła dzę ze
wszyst kie go co na sze na dział kach, to ogra bie nie nas z na -
szych oszczęd no ści, któ re przez dzie się cio le cia gro ma dzi -
li śmy w na szym Związ ku po to, aby ogro dy się roz wi ja ły,
mo der ni zo wa ły a tak że po to, aby ra to wać ogro dy, któ re są
nisz czo ne przez ży wio ły. Na te ce le nie wy cią ga li śmy rę -
ki po pie nią dze ani do władz pań stwo wych, ani sa mo rzą -
do wych i spon so rów też nie ma my.

Ogro dy są okra da ne przez zło dziei, któ rzy sta li się ni mi
ja ko ofia ry prze mian ustro jo wo go spo dar czych w pań -
stwie a więc bez ro bot ny mi i aby prze żyć de spe rac ko się -
ga ją po wszyst ko, co się z ogro dów i dzia łek da spie -
nię żyć. Szko dy wy rzą dza ne przez zło dziei po kry wa my
my sa mi. Cie ka we dla cze go przy czy na mi ta kie go zło -
dziej stwa pań stwo się nie zaj mu je. Na wet naj mniej szej
mo wy o tym nie ma w Pro gra mie dla Pol ski, opra co wa -

for mu je my, że zo sta nie ono upu blicz nio ne na na szych
stro nach in ter ne to wych.

Mi mo wszyst ko ape lu je my do Pa ni Mar sza łek o za prze -
sta nie przez Klub Par la men tar ny PO tej nie cnej ro bo ty.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr Al fred Wój to wicz

wych, a po słom i se na to rom wy sta wi my sto sow ne ra chun -
ki. Zmu sza cie nas do te go by czyn nie bro nić na sze go do -
rob ku. Zda je my so bie spra wę z te go, że nad miar obo-
wiąz ków nie po zwo li Pa ni prze czy tać te go pi sma – to in -
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Do wia do mo ści:
1. Klu by Po sel skie – wszyst kie. 
2. Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie.

bor ców, któ rzy da li im man dat za ufa nia dla re ali za cji
szczyt nych za mie rzeń w ich pro gra mach wy bor czych.
Czy te pro gra my mia ły sta no wić tyl ko tzw. przy nę tę dla
zdo by cia elek to ra tu?

Pro si my Pa na Prze wod ni czą ce go, aby przyj rzał się te -
mu, co szy ku ją je go par tyj ni ko le dzy w spra wie ogro dów
dział ko wych, czy li w spra wie mi lio na ro dzin w Pol sce. 

Je śli Sejm uchwa li usta wę o ogro dach dział ko wych po
my śli pro po zy cji PO, to od bie rze nam wszyst kie do tych -
cza so we pra wa zwią za ne z ko rzy sta nie z dzia łek i co naj -
waż niej sze – zo sta nie my po zba wie ni na sze go Związ ku, 
a więc je dy nej gwa ran cji dal sze go ist nie nia i roz wo ju
ogro dów dział ko wych. W ten spo sób pań stwo po zba wi
nie tyl ko nas, ale i w nie da le kiej przy szło ści moż li wo ści
ko rzy sta nia z dzia łek tak że na szych dzie ci i wnu ków. Ko -
mu wła dza w pań stwie ma słu żyć? Sa ma so bie, aby tę wła -
dzę jak naj dłu żej dzier żyć, czy ma słu żyć oby wa te lom?

Zor ga ni zo wa li śmy się w Pol ski Zwią zek Dział kow ców,
do któ re go wy bra li śmy na szych naj lep szych przed sta wi -
cie li – dział kow ców i tak chce my na dal funk cjo no wać.
My dział kow cy nie go dzi my się na li kwi da cję na szej or -
ga ni za cji i wpro wa dze nia prze pi sów, któ re znisz czą ogro -
dy dział ko we. Dla te go opra co wa li śmy swój oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
ry uwzględ nia na sze ocze ki wa nia. Te raz zbie ra my pod pi -
sy wspie ra ją ce ten pro jekt. Wkrót ce zo sta nie on wnie sio ny
wraz z pod pi sa mi do Sej mu RP.

Nie chce my aby zo stał on wrzu co ny do ko sza, tak jak to
więk szość par la men tar na uczy ni ła już z kil ko ma oby wa -
tel ski mi pro jek ta mi ustaw. Dla te go pro si my Pa na, aby
prze czy tał pro po zy cje swo ich par tyj nych ko le gów i te
wła śnie pro po zy cje wy rzu cił do ko sza, bo tam jest ich wła -
ści we miej sce. Te pro po zy cje są pró bą uni ce stwie nia na -
sze go ru chu dział ko we go, zor ga ni zo wa ne go ja ko
sto wa rzy sze nie, co jest ni czym in nym jak prze ja wem dzia -
ła nia wła dzy prze ciw ko spo łe czeń stwu oby wa tel skie mu.
A tak prze cież nie mo że być w de mo kra tycz nym pań stwie
pra wa.

Z po wa ża niem

/-/ Kry sty na Kot
/-/ Jó zef Bo jor

nym i ak tu al nie kon sul to wa nym przez PO. W tym Pro gra -
mie eks po nu je się trzy głów ne za ło że nia po li ty ki PO:  Ro -
dzi na, Pra ca, In we sty cje. W za ło że niach w od nie sie niu do
Ro dzi ny, nie ste ty, nie ma na wet jed ne go zda nia na te mat
roz wią za nia pro ble mu ro dzin bez ro bot nych, pa to lo gicz -
nych, ro dzin w wie ku eme ry tal nym, a tak że ro dzin 
w śred nim wie ku. Pro gram dla Ro dzi ny jest stwo rzo ny dla
mło dych lu dzi. To do brze, ale dla ro dzin bez ro bot nych 
i wy klu czo nych spo łecz nie nie ma w tym pro gra mie żad -
nych per spek tyw. Czy li ta kim ro dzi nom nie da je się żad -
nych szans na od bi cie się od dna. Dzie ciom tych ro dzin
da je się za tem szan sę na dzie dzi cze nie bie dy a przez bie -
dę na zło dziej stwo. Ten pro blem jest w ogó le nie zau wa ża -
ny w Pro gra mie dla Ro dzi ny.

W pro gra mie tym nie ma też żad nej wzmian ki o ro dzi -
nach w wie ku star szym tzw. po pro duk cyj nym. I z tym się
trze ba nam go dzić? I jesz cze w do dat ku za brać nam ogro -
dy, znisz czyć nasz Pol ski Zwią zek Dział kow ców, aby wła -
ści ciel grun tów nie miał prze szkód do li kwi do wa nia
ogro dów na róż ne ce le? Je śli już nas nie uwzględ nia się 
w Pro gra mie dla Pol ski, to przy naj mniej niech wła dza nie
od bie ra nam te go, co sa mi so bie stwo rzy li śmy i zor ga ni -
zo wa li śmy i co nam do brze słu ży.

Dział kow cy w na szym Ogro dzie są za wie dze ni pro po -
zy cja mi PO. Wi dzą bo wiem jak na dło ni jak po sło wie 
z Pa na opcji po li tycz nej gar dzą ubo gim spo łe czeń stwem,
jak okła mu ją nas. 

A przed wy bo ra mi do Sej mu sa mi do na szych ogro dów
przy cho dzi li i obie cy wa li, że mo że my być spo koj ni 
o ogro dy, o nasz Zwią zek i my im wie rzy li śmy. Udzie li li -
śmy w wy bo rach po par cia. Te raz, kie dy Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny za kwe stio no wał prze pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i trze ba uchwa le nia no wych, to ci
sa mi, któ rzy obie cy wa li nam dział kow com, że nic nam
nie gro zi – za cho wu ją się ni czym opraw cy! Czy ta kie za -
cho wa nie przed sta wi cie li wła dzy jest do pusz czal ne w de -
mo kra tycz nym pań stwie pra wa?

Czy po sło wie PO już wy alie no wa li się od na ro du i wy -
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Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu

STANOWISKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu 

z dnia 17 grud nia 2012 r. 
w spra wie pro po zy cji do pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych 

au tor stwa Plat for my Oby wa tel skiej

dat ków na utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści na te re nie
ogro du, ob cią że nia po dat kiem od nie ru cho mo ści czę ści
wspól nej, wpła ty na tzw. fun dusz ogro do wy oraz opła tę
na po kry cie kosz tów pro wa dze nia ogro du.

We dług po słów Plat for my Oby wa tel skiej ogród dział -
ko wy mo że być pro wa dzo ny przez tym cza so we sto wa rzy -
sze nie, gmi nę a na wet przez jed nost kę ze wnętrz ną. Ruj-
no wa niu i de ka pi ta li za cji in fra struk tu ry ogro do wej sprzy -
jać bę dą utrud nie nia w re ali za cji in we sty cji na te re nie
ogro du, bo wiem na każ dą in we sty cję czy re mont mu szą
wy ra zić zgo dę wła dze Gmi ny.

Z pro po zy cji do pro jek tu usta wy ze spo łu po słów Plat -
for my Oby wa tel skiej wy ni ka cał ko wi te ubez wła sno wol -
nie nie dział kow ca, peł ne pod po rząd ko wa nie wła dzom
Gmi ny oraz za po wie dzia ne do dat ko we re stryk cje w po -
sta ci obo wiąz ko we go zmniej sze nia po wierzch ni al tan do
20 m2. Za bu dzą ce zdzi wie nie i swo iste ku rio zum mo że
sta no wić za pis wpro wa dza ją cy obo wią zek po no sze nia
przez sto wa rzy sze nie ogro do we kosz tów re kul ty wa cji
grun tów w przy pad ku li kwi da cji ogro du.

Pro po zy cje ze spo łu po słów Plat for my Oby wa tel skiej
od bie ra my ja ko bez pre ce den so we ła ma nie praw dział -
kow ców, oby wa te li Pań stwa Pol skie go, za pi sa nych w
Kon sty tu cji RP. Wska zać na le ży, że pro po zy cje te nie tyl -
ko od bie ga ją i to za sad ni czo od Wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r. ale sto ją w ra żą cej
sprzecz no ści z je go tre ścią.

Pro po zy cje ze spo łu po słów Plat for my Oby wa tel skiej
msz czą ce po nad 115-let ni do ro bek ogro dów dział ko wych,
nisz czą ce spo łecz ną or ga ni za cję – Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców – a zwłasz cza jej sa mo rząd ność i nie za leż ność są
za prze cze niem ide ałów so li dar no ści ludz kiej ak tyw no ści
spo łecz nej, wol no ści oby wa tel skiej i ro dzin no ści.

Szcze gól nie pro po zy cje te brzmią zło wro go i cał ko wi -
cie sprzecz nie z ży cze nia mi skła da ny mi z oka zji Świąt
Bo że go Na ro dze nia 2012 ro ku przez Pre mie ra Rzą du RP
i Prze wod ni czą ce go Plat for my Oby wa tel skiej Pa na Do -
nal da Tu ska.

Skła da jąc na ekra nie te le wi zyj nym ży cze nia pol skim ro -
dzi nom, skła da je rów nież ro dzi nom dział kow ców tym
naj skrom niej szym. Pan Pre mier mu si mieć jed nak świa do -
mość, że mi lio ny pol skich ro dzin dział kow ców tych ży -
czeń nie bę dą przyj mo wać bo brzmią one w kon tek ście
pro po zy cji Plat for my Oby wa tel skiej aż na zbyt fał szy wie.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu w ca ło ści od rzu ca pro po zy cje ze spo łu po słów
Plat for my Oby wa tel skiej oraz zwra ca się po now nie do po -

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu po za po zna niu się z pro po -
zy cja mi do pro jek tu no wej usta wy o ogro dach dział ko -
wych przy go to wa ny mi przez ze spół po słów Plat for my
Oby wa tel skiej pod kie run kiem Po sła Sta ni sła wa Hu skow -
skie go stwier dza, że pro po zy cje te zmie rza ją do zruj no -
wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych a na stęp nie do
ich cał ko wi tej li kwi da cji.

Na ta ki cel wska zu je pró ba na cjo na li za cji i ko mu na li -
za cji in fra struk tu ry ogro dów dział ko wych, to jest tych
wszyst kich urzą dzeń, któ re z ogrom nym wy sił kiem bu do -
wa li śmy i bu du je my za wła sne pie nią dze, bez ja kie go kol -
wiek wspar cia ze stro ny władz pań stwo wych czy władz
Wro cła wia, Na ta ki cel wska zu je rów nież pro po no wa na
li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, na szej sa mo -
rząd nej i nie za leż nej or ga ni za cji, któ ra przez po nad 30 lat
wnio sła ogrom ny wkład w roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Pro po zy cję prze ję cia przez Pań stwo ma jąt -
ku na sze go Związ ku od bie ra my ja ko jaw ny, wro gi akt ni -
czym nie uza sad nio nej, bez praw nej i nie zgod nej z Kon s-
ty tu cją Rze czy po spo li tej Pol skiej agre sji. Za nie do pusz -
czal ną uzna je my pro po zy cję znie sie nia ochro ny praw nej
ro dzin nych ogro dów dział ko wych w wy ni ku wy ga sze nia
użyt ko wa nia wie czy ste go oraz pra wa użyt ko wa nia grun -
tów ROD przez PZD oraz za pro po no wa nie for my pro wa -
dze nia ogro du dział ko we go na pod sta wie umo wy dzier-
ża wy.

Umo wa dzier ża wy jak wska zu ją pro po no wa ne za pi sy
mo że być w każ dym cza sie wy po wie dzia na, je że li bę dzie
ta ka wo la władz Gmi ny wy ni ka ją ca z usta leń miej sco we -
go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

W sy tu acji okrę gu wro cław skie go, a w szcze gól no ści
ogro dów po ło żo nych we Wro cła wiu Po sło wie Plat for my
Oby wa tel skiej dą żą do wy ga sze nia pra wa wie czy ste go
użyt ko wa nia 1700 ha grun tów ogro dów. W przy pad ku
ogro dów wro cław skich li kwi da cji mo że być pod da ny każ -
dy ogród, gdyż w stu dium i w pla nach za go spo da ro wa nia
wszyst kie ogro dy prze zna czo ne są na in ne ce le, zwłasz cza
ko mer cyj ne.

Ruj no wa niu i li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych po upań stwo wie niu i ko mu na li za cji in fra struk tu ry
ma ją sprzy jać licz ne re stryk cyj ne ob cią że nia fi nan so we
ro dzin dział kow ców w po sta ci opła ty za użyt ko wa ną
dział kę w opar ciu o ce nę ryn ko wą grun tów, opła ty za
użyt ko wa nie czę ści wspól nej, opła ty za ko rzy sta nie z me -
diów a po nad to obo wiąz ko we opła ty na in we sty cje i re -
mon ty, spła tę kre dy tu, po no sze nie zwięk szo nych wy -
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Otrzy mu ją:
1. Pan Bro ni sław Ko mo row ski – Pre zy dent RP,
2. Pan Do nald Tusk – Pre mier Rzą du RP,
3. Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej,
4. Pa ni Ewa Ko pacz – Mar sza łek Sej mu RP,
5. Pan Bog dan Bo ru se wicz – Mar sza łek Se na tu RP,
6. Klub Par la men tar ny SLD,
7. Klub Par la men tar ny PSL,
8. Klub Par la men tar ny „Ruch Pa li ko ta”,
9. Klub Par la men tar ny „So li dar na Pol ska”,
10. Klub Par la men tar ny Pra wo i Spra wie dli wość,
11. Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej okrę gu wro cław skie go,
a) Ewa Wo lak,
b) Ja ro sław Char łam po wicz,
c) Mi chał Ja ros,
d) Ma ciej Zie liń ski,
e) Sta ni sław Hu skow ski,
f) Sła wo mir Pie cho ta,
g) Bog dan Zdro jew ski,
h) Ro man Ka czor,
i) Ma rek Ła piń ski.

Skarb nik
/-/ dr Gra ży na Wa tras

Wi ce pre zes
/-/ Je rzy Kar piń ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ mgr Hen ryk To ma szew ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
/-/ inż. Fran ci szek Skrzyp niak

Wi ce pre zes 
/-/ inż. Je rzy Smo lis

Se kre tarz
/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Ja ni na Ra dzy miń ska, dział ko wicz ka z Wał brzy cha

Pan Do nald Tusk
Prze wod ni czą cy Plat for my Oby wa tel skiej RP

Niech Pan Prze wod ni czą cy ra czy ła ska wie po skro mić
swo ich par tyj nych ko le gów – po słów PO, któ rzy pra cu ją
nad no wym pra wem o ogro dach dział ko wych, któ re we -
dług ich pro po zy cji znisz czy ogro dy, Pol ski Zwią zek
Dział kow ców a tym sa mym nas dział kow ców po zba wi
wszyst kich praw, któ re  na by li śmy i któ re są  dla lu dzi, 
a nie prze ciw ko nim.

Każ dy z nas się py ta: dla cze go za bie rać dział kow com 
i nisz czyć ich kil ku dzie się cio let ni do ro bek?  Nie tyl ko do -
ro bek na dział kach ale i na szą dział ko wą jed ność w Pol -

skim Związ ku Dział kow ców. Dzię ki te mu ist nie je my 
w pań stwie ja ko zor ga ni zo wa na spo łecz ność, któ ra stwo -
rzy ła ogro dy da ją ce dar mo wą zie leń dla wszyst kich lu dzi
w mia stach. 

Dla cze go po sło wie PO chcą to wszyst ko znisz czyć?
Dla cze go my dział kow cy ma my nic nie zna czyć w Pol -
sce, a je dy nie ci cho sie dzieć na ła sce i nie ła sce gmin 
i w oba wie o ju tro, po nie waż , jak wy ni ka z pro po zy cji, 
w każ dym cza sie gmi na ka że nam się wy no sić z dzia łek  
i z ogro dów.  

o ROD, któ ry bę dzie słu żyć Pol sce i pol skim ro dzi nom 
i ja ko je dy ny ma szan sę na je go wdro że nie i re ali za cję.

słów PO o za prze sta nie wła snych prac nad usta wą a o zde -
cy do wa ne po par cie dla pro jek tu oby wa tel skie go usta wy
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Pro po zy cje po słów PO do usta wy o ogro dach dział ko -
wych prze wi du ją tak że za gar nię cie przez pań stwo na szych
wła snych pie nię dzy, któ re przez dzie siąt ki lat Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców gro ma dził na tzw. fun du szu roz wo ju.
Czy nił to z na sze go umo co wa nia, po nie waż to my dział -
kow cy tak za de cy do wa li śmy. A te raz pa no wie po sło wie
PO wbrew na szej wo li chcą prze są dzić w pra wie, że to
skarb pań stwa bę dzie się ty mi fun du sza mi roz po rzą dzać.
Prze cież to jest jaw ny roz bój!

Ani ja, ani moi zna jo mi dział kow cy nie go dzi my się na
ta kie pra wo. 

Co to za pra wo wy my śla ją pa no wie po sło wie z PO? Pra -
wo, któ re ma sta no wić, że to co ma my wła sne go na dział -
kach i w ogro dach to nie jest na sze i jesz cze za to po dat ki
ma my pła cić. Tym spo so bem m.in. my też ma my po no sić
kosz ty na ra to wa nie fi nan sów gmin? To mo że le piej, aby
pa no wie po sło wie PO po my śle li nad zmia ną usta wy o fi -
nan sach pu blicz nych w od nie sie niu do gmin, że by nie za -

bie rać nam eme ry tom i ren ci stom jesz cze po kil ka set zło -
tych rocz nie? 

Pro si my Pa na, aby po sło wie PO zo sta wi li na sze ogro dy
w spo ko ju. Niech nas nie gnę bią i za prze sta ną w ogó le
pra co wać nad pra wem o ogro dach dział ko wych, bo tyl ko
nam za szko dzą.

My dział kow cy nie je ste śmy aż ta ką ciem no tą, jak się
to wy da je pa nom po słom PO i sa mi opra co wa li śmy wła -
sny oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Ten pro jekt ura tu je nam wszyst ko, ca ły nasz
do ro bek, na któ ry pra co wa ły po ko le nia dział kow ców.

Ni gdy nie bę dzie na szej zgo dy na pro po no wa ne przez
po słów PO pra wo o na szych ogro dach.

Ten list prze sy łam do wia do mo ści Pa ni Mar sza łek Sej -
mu, do klu bów po sel skich z na dzie ją, że ktoś mo że go
prze czy ta i prze mó wi do roz sąd ku au to rów pro po zy cji do
usta wy o ogro dach dział ko wych.

/-/ Ja ni na Ra dzy miń ska

Wał brzych, 2 stycz nia 2013 r.

Sta no wi ska w spra wie za ję li tak że: 

Pre zy dium OZ Su dec kie go PZD
OZ PZD w Lu bli nie
OZ PZD w Ka li szu
OZ PZD w Po zna niu
OZ PZD w Lu bli nie
OZ PZD w Zie lo nej Gó rze
OZ PZD w Byd gosz czy
OZ PZD w Czę sto cho wie
OZ PZD Ma zo wiec ki w Warszawie
OZ PZD Su dec ki
OZ PZD w Poznaniu
OZ PZD w Szczecinie
Przewodniczący Kolegiów Prezesów Okręgu
Poznańskiego
Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
we Wro cła wiu
Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu
Ko mi sja Roz jem cza ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu
Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we ROD im. 2 Ar mii WP 
w Po zna niu 

Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we ROD im. 1 Ma ja –Wol ność
w Czę sto cho wie
Marianna i Stanisław Drabnik, działkowcy z ROD
„Podzamcze” w Wałbrzychu
Dział kow cy z ROD „Ko le jarz” w Bia łej Pod la skiej
Ma ria Klim ków z ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu
Je rzy Ko mar nic ki z Zie lo nej Gó ry
Le szek Sa wic ki z ROD „Pod Bo rem” w Prą do ci nie
Elżbieta Paprocka, działkowiczka z Wałbrzycha
Mariusz Kasprowicz działkowiec z Wałbrzycha
ROD „Ja śmin” w Lub sku 
ROD „Sło necz nik” w Lu bli nie
ROD „Dą brów ka” w Dą bro wi cy
ROD „Sło necz nik” w Łu ko wie 
ROD „Przy le sie” w Byd gosz czy
ROD „Sło necz ne Wzgó rze” w Wał brzy chu
ROD „Pod zam cze” Wał brzych
ROD „Sło necz ne Wzgó rze” w Wał brzy chu
ROD „Spo koj na Do li na” we Wro cła wiu 
ROD „Kuź ni ki” we Wro cła wiu

Peł na wer sja sta no wisk opu bli ko wa na zo sta ła na stro -
nie www.pzd.pl, w za kład ce „Dział kow cy ko men tu ją pro -
jekt usta wy Plat for my Oby wa tel skiej”. Za chę ca my do
za po zna nia się z ich tre ścią. Waż ne, by po dob ne sta no wi -
ska w spra wie za ję ło jak naj wię cej dział kow ców. Trze ba

pi sać do po słów o swo ich od czu ciach i re flek sjach i trze -
ba ko men to wać za pi sy te go pro jek tu PO, pó ki jesz cze jest
szan sa i czas na ich zmia nę. Nie po zwól my na to, by de -
cy do wa no o przy szło ści dział kow ców bez dział kow ców
two rząc pra wo ska zu ją ce ogro dy na za gła dę.

mz
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Trwa ak cja zbie ra nia pod pi sów pod oby wa tel skim pro -
jek tem usta wy o ROD.

Na zbie ra nie pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ROD zo stał nam już niecały mie siąc. Termin

upływa 5. lutego 2013 r. Za chę ca my wszyst kich do włą -
cze nia się do ak cji. Po raz ko lej ny przy po mi na my jak
moż na to zro bić. 

III. PODPISY

1. Jak zbie raç pod pi sy – naj wa˝ niej sze za sa dy

1. Pod pi sy zbie ra my na li stach we dług wzo ru (z na zwą
Ko mi te tu i peł nym ty tu łem pro jek tu usta wy).

2. Oso ba po pie ra ją ca pro jekt pod pi su je li stę wła sno ręcz -
nie. 

3. Na li stach wy peł nia my wszyst kie ru bry ki, da ne tak
jak w do wo dzie oso bi stym, imię lub imio na (je śli ktoś ma
dwa), na zwi sko w peł nym brzmie niu, ad res za miesz ka nia,
nu mer PESEL, pod pis.  

4. Pod pi sy mo gą zło żyć wy łącz nie oso by peł no let nie i
po sia da ją ce oby wa tel stwo pol skie.

5. Za ka za ne jest przy mu sza nie do zło że nia pod pi su oraz
zbie ra nie pod pi sów na te re nie urzę dów ad mi ni stra cji rzą -
do wej, sa mo rzą du te ry to rial ne go i są dów.

6. Zbie ra ją cy pod pi sy mu si mieć eg zem plarz pro jek tu
usta wy wraz z uza sad nie niem, pod pi su ją cy mu si mieć
moż li wość wglą du w ich tekst.

7. Dru ki list (pu ste) moż na po wie lać.
8. Na li stach nie wol no two rzyć do dat ko wych ru bryk

(do ry so wy wać). 

9. Przy wy peł nia niu li sty uni ka my po pra wek lub skre -
śleń, je że li zaj dzie ta ka ko niecz ność, po praw ka win na być
pa ra fo wa na pod pi sem oso by udzie la ją cej po par cia.

10. Waż ne są tyl ko ory gi na ły pod pi sa nych list (ko pia
jest bez war to ścio wa).

11. Nie moż na prze sy łać list fak sem ani pocz tą ema il.
12. Nie moż na two rzyć ko pii pod pi sa nych list. 
13. Na li stach nie do ko nu je my żad nych opie czę to wań

czy ad no ta cji. 
14. Dru gą stro nę li sty po zo sta wia my nie na ru szo ną (czy -

stą). 
15. Li sty z pod pi sa mi prze sy ła my pocz tą lub ku rie rem

do Ko mi te tu lub je go re gio nal ne go przed sta wi cie la (ad re -
sy na stro nie www.ocal my ogro dy.pl).

16. For mu la rze z pod pi sa mi przed do star cze niem do
przed sta wi cie la czy wy sła niem pocz tą trze ba prze cho wy -
wać w bez piecz nym miejsc.

17. Na ze bra nie pod pi sów ma my tyl ko 3 mie sią ce. Ter -
min mi ja 5 lu te go 2013 r. 

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej 
Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00-728 War sza wa

2. Ze bra ne pod pi sy

350 ty się cy – ty le pod pi sów w cią gu po nad 50 dni uda -
ło ze brać się dział kow com pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ROD. Oce nia jąc okres na ja ki przy pa da ca ła ak -
cja, moż na uznać to za nie ma ły suk ces. W okre sie zi mo -
wym dział kow ców nie ma bo wiem na dział kach. Okrę-
go we Za rzą dy i za rzą dy ogro dów pra cu ją więc wy jąt ko wo
in ten syw nie, or ga ni zu ją licz ne spo tka nia, by do trzeć do
jak naj więk szej licz by dział kow ców i sym pa ty ków  ogrod -
nic twa dział ko we go. Za suk ces na le ży uznać też to, że w
cią gu nie speł na czte rech ty go dni pod oby wa tel skim pro -
jek tem usta wy o ROD pod pi sa ło się 100 ty się cy osób, co
już w tym mo men cie po zwo li ło na zło że nie go w Sej mie.
Po nie waż pro jekt cie szy się du żym po par ciem, pod pi sy

zbie ra ne są da lej i tak bę dzie przez ko lej ne 36 dni. Za chę -
ca my wszyst kich, dla któ rych waż ne jest dal sze ist nie nie
ogro dów dział ko wych, by włą czy li się do na szej ak cji.
Każ dy, na wet je den pod pis, jest naj lep szym no wo rocz nym
pre zen tem ja ki moż na po da ro wać dział kow com. Rok
2013 bę dzie naj waż niej szym w hi sto rii ca łe go ogrod nic -
twa dział ko we go Pol sce. Od te go bo wiem, czy no wa usta -
wa dział ko wa przy ję ta zo sta nie w Sej mie, za le ży  dal sze
ist nie nie ogro dów dział ko wych w Pol sce. Je że li tak się nie
sta nie, to za dwa na ście mie się cy dział kow cy obu dzą się
w zu peł nie no wej rze czy wi sto ści. Nie po zwól my, by tak
się sta ło. Za chę ca my wszyst kich, do po pie ra nia oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.  

(mz)

Dział kow cy za koń czy li rok z wy ni kiem 350 ty się cy pod pi sów



IV. DZIAŁKOWCY POPIERAJÑ OBYWATELSKI
PROJEKT USTAWY O ROD

Sta no wi ska w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD za ję li:

1. Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu
2. Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu 
3. Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie 
4. Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy
5. Okrę go wy Za rząd w Opo lu
6. Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie
7. Okrę go wy Za rząd PZD w Szczaw nie Zdro ju 
8. Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze
9. Okrę go wy Za rząd PZD Su dec ki
10. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza
11. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go 
12. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych i księ go wych
ROD OZ PZD w Byd gosz czy
13. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Po zna niu
14. Człon ko wie Ko mi sji Roz jem czej ROD „Obroń ca”

we Wro cła wiu
15. Ko le gium Pre ze sów ROD w Lu bliń cu
16. Ko le gium Pre ze sów ROD w Pi le
17. Ko le gium Pre ze sów ROD Sol ca Ku jaw skie go
18. Ko le gium Pre ze sów w Lesz nie
19. Pre ze si ROD oraz Człon ko wie Ko mi sji Sta tu to wych
OZ Świę to krzy skie go
20. Pre ze si ROD w Puł tu sku
21. Człon ko wie or ga nów sta tu to wych PZD w ROD 
na te re nie dzia ła nia De le ga tu ry Re jo no wej PZD 
w Tar no brze gu
22. De le ga tu ra Re jo no wa Okrę go we go Za rzą du 
Pod kar pac kie go PZD w Prze my ślu 
23. De le ga tu ra Re jo no wa Okrę go we go Za rzą du 
Pod kar pac kie go PZD w Prze my ślu do Klu bów 
Par la men tar nych
24. Człon ko wie or ga nów sta tu to wych PZD w ROD 
na te re nie De le ga tu ry Re jo no wej w Prze my ślu

25. In struk to rzy kra jo wi i okrę go wych SSI przy OZ
PZD w Po zna niu
26. Służ by fi nan so wo -księ go we ROD OZ Opol skie go
27. Księ go wi Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
okrę gu byd go skie go
28. Or ga ny sta tu to we w ROD z te re nu dzia ła nia 
De le ga tu ry Re jo no wej w Tar no brze gu
29. Przed sta wi cie le za rzą dów ROD re jo nu Strze lec
Opol skich
30. Dział kow cy z Lub ska i Ja sie nia
31. Dział kow cy z Żar 
32. Dział kow cy z ROD w Bla chow ni
33. Dział kow cy z ROD Łódź - Po le sie
34. Dział kow cy szcze ciń scy 
35. Dział kow cy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
w Bla chow ni
36. Dział kow cy ROD w Bla chow ni do 
Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Bla chow nia
37. Dział kow cy świe bo dziń scy do Klu bów 
Par la men tar nych
38. Dział kow cy ROD  z te re nu Lu bliń ca
39. Dział kow cy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
pra wo brze ża w Szcze ci nie do Po słów RP
40. Dział kow cy ROD „Pra wo brze ża” w Szcze ci nie
41. Dział kow cy po wia tu zło tow skie go 
42. Dział kow cy z ROD w Pi le
43. Dział kow cy i miesz kań cy Ko żu cho wa
44. Dział kow cy ROD w Łob zie
45. Dział kow cy z ROD po wia tu wą gro wiec kie go
46. Dział kow cy z Ma zow sza
47. Dział kow cy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
w Gnieź nie 
48. Dział kow cy ROD w Star gar dzie Szcze ciń skim

się do po li ty ków z proś bą o po par cie pro jek tu, gdy tra fi
on pod ob ra dy Sej mu.

Wie le li stów ma cha rak ter zbio ro wy – pod pi sa li się pod
ni mi człon ko wie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, Ko -
mi sji Roz jem czych i Re wi zyj nych, in struk to rzy SSI,
uczest ni cy wal nych ze brań. 

W po przed nich nu me rach „Biu le ty nu In for ma cyj ne go”
wy mie ni li śmy część au to rów li stów. W tym nu me rze wy -
mie nia my ko lej nych. Z tre ścią wszyst kich li stów moż na
za po znać się na stro nie www.pzd.pl.

Na prze strze ni ostat nich czte rech mie się cy dział kow cy
wy sła li ty sią ce li stów i sta no wisk do naj waż niej szych
przed sta wi cie li na szych władz w spra wie oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD.

Od nie śli się w nich do wszyst kie go, co dzia ło się z pro -
jek tem na róż nych eta pach wpro wa dza nia go w ży cie 
– za czy na jąc od je go po wsta wa nia, po przez re je stra cję
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy 
o ROD, koń cząc na trwa ją cej obec nie ak cji zbie ra nia pod
nim pod pi sów. Co raz czę ściej tak że dział kow cy zwra ca ją
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88. ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej
89. ROD „Sza niec” w Prze my ślu
90. ROD „Nad Wia rem” w Prze my ślu
91. ROD „Na dzie ja” w Prze my ślu do Mar sza łek Sej mu
92. ROD „Na dzie ja” w Prze my ślu do Ja nu sza Pa li ko ta
93. ROD im. Wł. Pu chal skie go w Rze szo wie
94. ROD „Ka mion ka” w Tar no brze gu 
95. ROD „XX-Le cia” w Miel cu
96. ROD "Mie cho cin” w Tar no brze gu 
97. ROD "Siar ko pol” w Tar no brze gu 
98. ROD „Mo krzy szów” w Tar no brze gu 
99. ROD „Mo sto stal” w Sta lo wej Wo li 
100. ROD „Pod le sie” w Miel cu 
101. ROD im. "No wy Sad" w Star gar dzie Szcze ciń skim
102. ROD „Irys" w Cie cho cin ku
103. ROD im. W. Wi to sa w Tcze wie
104. ROD „Wy po czy nek” w Mysz ko wie 
105. ROD im. „1-go Ma ja” w My śli bo rzu
106. ROD „Oa za” w Olsz ty nie
107. ROD „No wy Sad" w Star gar dzie Szcze ciń skim
108. ROD im. Gen. A. Za wadz kie go w Gry fi nie
109. ROD im. In spek to ra So wiń skie go w Ko ścia nie
110. ROD „Kon wa lia” w Sie ra dzu 
111. ROD im. „St. Sta szi ca” w Pi le
112. ROD „Sło necz ne Wzgó rze” w Wał brzy chu 
113. ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu
114. ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej
115. ROD „Win na Gó ra” w Prze my ślu
116. ROD „So li dar ność” w Miel cu
117. ROD „Mal wa” w Prze my ślu do 
Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go PO
118. ROD „Kę pa” w Dę bi cy
119. ROD „Gór nik” w Prze my ślu
120. ROD „Zie lon ka” w Prze my ślu
121. ROD „Mie dar ska Hu ta” w Kę dzie rzy nie Koź le
122. ROD „Bo gat ka” w Wi ślin ce
123. ROD „Len pol” w Szczyt nie
124. ROD „Wia rus” w Ba li cach
125. ROD „Re lax” w Mo ry niu
126. ROD „Bra tek” w Sol cu Ku jaw skim
127. ROD im. 1 Ma ja w Chełm nie 
128. ROD „Nad Wi słą” w Tcze wie 
129. ROD „Przy le sie” w Byd gosz czy
130. ROD „Na Wój to wej Ro li” w Kle bar ku Ma łym
131. ROD „Ga jo wi ce” we Wro cła wiu 
132. ROD „Związ ko wiec” w Ża rach 
133. ROD „Baj ka” w Ża ga niu
134. ROD „Sło necz nik” w Łu ko wie 
135. ROD „Ja rzyn ka” w Bia łej Pod la skiej 
136. ROD im. J.I. Kra szew skie go w Bia łej Pod la skiej
137. ROD „Spo koj na Do li na” we Wro cła wiu
138. ROD „Ga jo wi ce” we Wro cła wiu 
139. ROD „Re lax” w Mo ry niu

49. Dział kow cy z No wo gro du
50. Mie czy sław Król z Olsz ty na
51. Lu cjan Do mżał z ROD „Źró deł ko” w Tur ku
52. Jó zef Hry nie wic ki z ROD „Ja ćwin gów” 
w Su wał kach
53. Je rzy Krzy żań ski z ROD „Ko le jarz” w Ostro wie
Wiel ko pol skim
54. Jan Ka miń ski z ROD „Grząd ka” w Iła wie
55. Ja ni na Ma le szew ska z ROD „Grząd ka” w Iła wie
56. Ka zi mierz Bor kow ski z ROD „Grząd ka” w Iła wie
57. Przed sta wi cie le sa mo rzą dów ROD po wia tu 
czarn kow sko -trzcia nec kie go
58. Przed sta wi cie le wro niec kich ROD 
59. Uczest ni cy na ra dy w Tar no brze gu
60. Uczest ni cy szko le nia dla no wych dział kow ców 
w Po łczy nie Zdro ju
61. Uczest ni cy szko le nia dla no wych dział kow ców 
w Bia ło gar dzie
62. Uczest ni cy re jo no wej na ra dy ak ty wu ROD 
w Kę dzie rzy nie Koź lu 
63. Uczest ni cy na ra dy księ go wych okrę gu 
byd go skie go
64. Uczest ni cy na ra dy księ go wych ROD okrę gu 
byd go skie go
65. Uczest ni cy na ra dy księ go wych ROD woj. 
pod kar pac kie go
66. Uczest ni cy na ra dy szko le nio wej księ go wych 
woj. pod kar pac kie go 
67. Uczest ni cy na ra dy księ go wych z ROD okrę gu 
zie lo no gór skie go
68. Uczest ni cy na ra dy księ go wych z ROD w Szcze ci nie
69. Uczest ni cy szko le nia prze wod ni czą cych Ko mi sji
Re wi zyj nych okrę gu zie lo no gór skie go
70. Przed sta wi cie le sa mo rzą dów ROD po wia tu 
czarn kow sko - trzcia nec kie go
71. Przed sta wi cie le wro nec kich ROD
72. Za rząd, Ko mi sje Sta tu to we ROD „Grząd ka” 
w Iła wie
73. ROD „Se zam” w Kieł czo wie 
74. ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie
75. ROD im. 1-go Ma ja w My śli bo rzu
76. ROD im. 40 le cia w Strzel cach Opol skich
77. ROD „Ar mii Kra jo wej” w Olsz ty nie
78. ROD „Dą brów ka” w Dą bro wi cy
79. ROD „Gór ki Ustow skie” w Szcze ci nie
80. ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu  
81. ROD im. „Bra tek” w Sol cu Ku jaw skim 
82. ROD im. Fry de ry ka Cho pi na w Czę sto cho wie 
83. ROD „Grząd ka” w Iła wie  
84. ROD im. „1-go Ma ja” w My śli bo rzu 
85. ROD „Źró deł ko” w Tur ku 
86. ROD „Na tu ra” w Ostro wie Wiel ko pol skim
87. ROD im. Z. Urba now skiej w Ko ni nie
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Wy rok 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
wy wo łał kon tro wer sje nie tyl ko wśród dział kow ców. Oto
bo wiem Try bu nał wy dał orze cze nie, któ re de fac to ozna -
cza li kwi da cję zrze sze nia dział kow ców, wy ga sze nie praw
chro nią cych ogro dy i (o czym rzad ko się mó wi) wy ga sze -
nie praw, ja kie in dy wi du al ni dział kow cy po sia da ją do
swych dzia łek. 

Nic dziw ne go, że wy rok ten nie za padł jed no myśl nie.
Dwóch sę dziów skła du orze ka ją ce go zgło si ło od nie go
zda nia od ręb ne. 

Spe cy fi ka po stę po wa nia przed Try bu na łem spra wia, iż
na grun cie pra wa kra jo we go orze cze nie to jest nie pod wa -
żal ne. Jed nak od pierw sze go dnia po ogło sze niu wy ro ku
w śro do wi sku dział kow ców zgła sza no po stu lat za skar że -
nia orze cze nia przed sąd mię dzy na ro do wy – tj. Eu ro pej ski
Try bu nał Praw Czło wie ka w Stras bur gu. Try bu nał 
w Stras bur gu nie mo że wpraw dzie uchy lić orze cze nia TK,
jed nak że w ra mach po sia da nych kom pe ten cji mo że skon -
tro lo wać wy rok i za le cić Pań stwu pol skie mu od po wied nie
dzia ła nie, np. zmia nę pra wa zgod nie ze stan dar da mi wy -
ni ka ją cy mi z Eu ro pej skiej Kon wen cji Ochro ny Praw
Czło wiek i Pod sta wo wych Wol no ści. 

Wąt pli wo ści, co do pra wi dło wo ści po stę po wa nia przez
TK oraz sa me go wy ro ku z 11 lip ca 2012 r. po ja wia ją się
na kil ku płasz czy znach. 

Po pierw sze na le ży wska zać na gwa ran to wa ną w art. 11
Kon wen cji ochro nę wol no ści zrze sza nia. Skut kiem wy ro -
ku – jak wska zał w zda niu od ręb nym Sę dzia TK prof. A.
Wró bel – „jest po zba wie nie pod staw praw nych ustro ju 
i funk cjo no wa nia PZD, a w dal szej per spek ty wie „li kwi -
da cja” tej oso by praw nej przez usta wo daw cę.” Po nad to
wej ście w ży cie orze cze nia ozna cza wy ga śnię cie człon -
ko stwa po szcze gól nych dział kow ców w or ga ni za cji oraz
wy ga śnię cie człon ko stwa tej że or ga ni za cji w zrze sze niach
osób praw nych. 

Ko lej nym prze pi sem Kon wen cji, któ re go na ru sze nie
moż na za rzu cić wy ro ko wi, jest art. 1 Pro to ko łu nr 1  – do -
ty czą cy ochro ny mie nia. Wy rok TK nie sie da le ko idą ce
skut ki w za kre sie praw ma jąt ko wych. Mia no wi cie wsku -
tek utra ty pod mio to wo ści praw nej PZD wy ga snąć ma ją
wszel kie pra wa po sia da ne przez or ga ni za cję. Do ty czy to
za rów no praw do te re nów ROD, na by wa nych od płat nie
lub też nie od płat nie, jak i in nych skład ni ków ma jąt ko -
wych. Co istot ne, skut kiem wy ga śnię cia praw przy słu gu -
ją cych PZD, bę dzie rów nież wy ga śnię cie praw przy słu-
gu ją cych je go człon kom do po szcze gól nych dzia łek. 
A więc wy rok, w sto sun ku do jed nej z naj więk szych or ga -
ni za cji spo łecz nych w Pol sce oraz do prze szło mi lio na

pol skich oby wa te li bę dą cych jej człon ka mi, w swej isto -
cie wy wo ła sku tek od po wia da ją cy wy własz cze niu bez od -
szko do wa nia, co sta no wi na ru sze nie ochro ny gwa ran to-
wa nej przez art. 1 Pro to ko łu nr 1.

Wo bec po stę po wa nia przed TK moż na rów nież roz wa -
żyć po sta wie nie za rzu tu na ru sze nia gwa ran cji pro ce so -
wych wy ni ka ją cych z art. 6 i 13 Kon wen cji.  Art. 6 sta-
tu uje pra wo do spra wie dli we go i pu blicz ne go roz pa trze nia
spra wy przez bez stron ny sąd. Tym cza sem w po stę po wa -
niu, któ re go wy nik do ty czy bez po śred nio PZD (po przez
pod wa że nie je go by tu praw ne go i  wy własz cze nie z ogó -
łu praw), PZD zo stał po zba wio ny moż li wo ści peł ne go
pre zen to wa nia ar gu men ta cji na obro nę swych praw. Po -
nad to na le ży wska zać na wąt pli wo ści, co do bez stron no -
ści skła du orze ka ją ce go, wy ni ka ją ce z fak tu uczest nic twa
w skła dzie osób, któ re w trak cie prac Par la men tu nad usta -
wą o ROD by ły człon ka mi klu bów par la men tar nych prze -
ciw nych usta wie lub bra ły udział w gło so wa niach prze -
ciw ko usta wie. Art. 13 Kon wen cji gwa ran tu je z ko lei pra -
wo do sku tecz ne go środ ka od wo ław cze go w po stę po wa -
niu. Jak wska za no wcze śniej, na grun cie pra wa pol skie go
od orze cze nia TK nie ma od wo ła nia. Tym cza sem w tym
kon kret nym przy pad ku, wy rok TK nie jest je dy nie osą -
dem pra wa, ale rów nież osą dem co do oso by – rzu tu je bo -
wiem na byt praw ny PZD oraz ist nie nie praw ma ją-
t ko wych or ga ni za cji i jej człon ków. Z te go wzglę du za -
sad nym jest stwier dze nie, iż brak moż li wo ści zło że nia
środ ka od wo ław cze go od te go orze cze nia na ru sza art. 13
Kon wen cji. 

Po za na ru sze nia mi w/w prze pi sów, za sad nym jest pod -
nie sie nie za rzu tu na ru sze nia wo bec PZD za gwa ran to wa -
nej przez art. 14 Kon wen cji ochro ny przez dys kry mi na cją.
Na ru sze nie to moż na wy ka zy wać w kon tek ście dys kry -
mi no wa nia or ga ni za cji po przez od mo wę przy zna nia jej
pra wa do ko rzy sta nia ze swo bo dy zrze sza nia się i pra wa
do spra wie dli we go roz pa trze nia spra wy przez bez stron ny
sąd. 

Przed mio to we za rzu ty po słu ży ły do opra co wa nia skar -
gi do Try bu na łu w   Stras bur gu, któ rej treść pu bli ku je my
po ni żej. Do ku ment ten prze sła no do ad re sa ta. Or ga ni za cja
dział kow ców cze ka na de cy zję, co do skar gi. Jest jed nak
ma ło praw do po dob ne, aby orze cze nie w tej spra wie za pa -
dło przed 20 stycz nia 2014 r. Dla te go nie za leż nie od po -
stę po wa nia w Stras bur gu, Zwią zek bę dzie dą żył do
prze ko na nia par la men ta rzy stów do oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ROD, któ ry re ali zu je wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, ale w spo sób zgod ny z du chem Eu ro -
pej skiej Kon wen cji Ochro ny Praw Czło wiek i Pod sta wo -
wych Wol no ści.

BP

V. SKARGA PZD DO TRYBUNAŁU W STRASBURGU 
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

Conseil de I'Europe - Council ol Europe - Rada Europy
Strasbourg, France
Strasburg, Francja

REQUETE
APPLICATION

SKARGA

Présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de I'Homme,
ainsi que des artides 45 et 47 du Règlement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47of the Rules of Court

na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
oraz Artykułu 45 i 47 Regulaminu Trybunału

IMPORTANT: La Présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.

This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations

UWAGA: Formularz niniejszy jest oficjalnym dokumentem prawnym i może mieć wpływ na Państwa prawa i obowiązki. 

Voir Note explicative
See Explanatory Note
Zob. Informacja wyjaśniająca (POL)

Numero de dossier
File – number
Numer skargi



(Renseignements à fournir concernant le requérant/la requérante et son/sa représentant(e) éventuel(le)) 

(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any

(Należy przedstawić informacje dotyczące skarżącego/skarżącej i ewentualnie jego/jej 
reprezentanta/reprezentantki

1. Nom de famille POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Surname / Nazwisko

2. Prénom ...........................................................................

First name(s) / Imię (imiona)

Sexe: masculin/féminin Sex: male/female Płeć: mężczyzna/kobieta

3. Nationalité ........................................................................

Nationality / Narodowość

4. Profession ......................................................................

Occupation / Zawód

5. Date et lieu de naissance ...........................................................................................................................................................

Date and place of birth / Data i miejsce urodzenia

6. Domicile 00-728 WARSZAWA, ul. BOBROWIECKA 1
Permanent address / Stały adres zamieszkania

7. Tel. No. / Numer telefonu (48) 22 101 34 44

8. Adresse actuelle (si differente de 6.) .........................................................................................................................................

Present address (if different from 6.) / Aktualny adres (jeśli inny niż podany w pkt 6)

9. Nom et prénom du/de la représentant(e)* .................................................................................................................................

Name of representative* / Imię i nazwisko reprezentanta/reprezentantki*

10. Profession du/de la représentant(e) ...........................................................................................................................................

Occupation of representative / Zawód reprezentanta/reprezentantki

11. Adresse du/de la représentant(e) ...............................................................................................................................................

Address of representative / Adres reprezentanta/reprezentantki

12. Tel. No. / Numer telefonu .............................................. Fax No. /  Numer faksu ..................................................

(Indiquer ci-après le nom de 1'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

(Należy podać nazwę Państwa/Państw, przeciwko któremu/którym skierowana jest skarga

I LES PARTIES 
THE PARTIES 
STRONY

A. LE REQUÉRANTM REQUERMtTE 
THE APPLICANT  
SKARŻĄCY/SKARŻĄCA
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B. LA HAUTE PARTlE CONRACTANTE 
THE HIGH CONTRACTING PARTY
WYSOKA UKŁADAJĄCA SIĘ STRONA

II EXPOSÉ DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO

(Voir chapitre II de la note explicative)

(See Part II of  the Explanatory Note

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część II)

14.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją po za rzą -

do wą, któ ra dzia ła na pod sta wie usta wy z 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2005 r., nr
169, poz. 1419 ze zm., zwa na da lej: usta wą o ROD). We -
dług art. 25 ust. 1 tej usta wy, 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. PZD po sia da oso bo wość
praw ną i dzia ła po przez swo je or ga ny usta no wio ne usta -
wą oraz sta tu tem (art. 27 ust. 1 i 2 usta wy o ROD). Ja ko
oso ba praw na Zwią zek jest za re je stro wa ny w Kra jo wym
Re je strze Są do wym.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców (PZD) jest sa mo rzą dem
użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ja ko or ga ni za cja dział kow ców za kła da, za go spo -
da ro wu je i pro wa dzi ro dzin ne ogro dy dział ko we. W tym
ce lu PZD po sia da okre ślo ne ty tu ły praw ne do grun tów za -
ję tych przez ogro dy, w któ rych przy zna je pra wa do dzia -
łek na rzecz osób fi zycz nych. Ta kie oso by jed no cze śnie
przy stę pu ją do PZD ja ko człon ko wie, dzię ki cze mu zo sta -
ją wy po sa że ni w od po wied nie pra wa i obo wiąz ki or ga ni -
za cyj ne, co po zwa la na wła ści we pro wa dze nie ogro du
przez wszyst kich dział kow ców, któ rzy ma ją wpływ na za -
rzą dza nie swo imi spra wa mi. Prze ja wia się to zwłasz cza
w moż li wo ści uczest nic twa w or ga nach PZD, któ re od po -
wia da ją za bie żą ce pro wa dze nie ogro du dział ko we go. Jest
to roz wią za nie gwa ran tu ją ce sa mo rząd ność, a jed no cze -

śnie ugrun to wa ne w pol skim ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go.

W Pol sce po cząt ki zor ga ni zo wa ne go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go się ga ją ro ku 1897 ro ku. W okre sie mię dzy -
wo jen nym głów nym ce lem or ga ni za cji zrze sza ją cej dział -
kow ców by ło do pro wa dze nie do uchwa le nia swo jej
usta wy. Przy go to wa no i przy ję to na wet jej pro jekt. Wy -
buch woj ny unie moż li wił jed nak uchwa le nie usta wy. Po
woj nie wy da no de kret z dnia 25 czerw ca 1946 ro ku 
o ogro dach dział ko wych opar ty na przed wo jen nych wzor -
cach; do ku ment ten przy czy nił się do za spo ko je nia
ogrom ne go za po trze bo wa nia na dział ki dzię ki stwo rze nia
do brych pod staw praw nych dla re ak ty wo wa ne go związ ku.
Nie ste ty uchwa lo na usta wa z dnia 9 mar ca 1949 ro ku 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych zli kwi do wa ła
ogól no pol ski sa mo rząd dział kow ców. Efek tem by ło wy -
ha mo wa nie roz wo ju ogro dów. Zmia ny na stą pi ły do pie ro
w 1956r. kie dy to, cho ciaż nie w peł ni sa mo dziel ne, struk -
tu ry te zo sta ły od two rzo ne.

Peł ną sa mo dziel ność ruch ogrod nic twa dzia ło we go od -
zy skał do pie ro w 1981 ro ku. Na fa li ru chów spo łecz nych
zwią za nych z „So li dar no ścią” i pod pi sa niem Po ro zu mień
Sierp nio wych, dział kow cy do pro wa dzi li do uchwa le nia
usta wy z dnia 6 ma ja 1981 ro ku o pra cow ni czych   ogro -
dach   dział ko wych. Usta wa ta w peł ni  wy ko rzy sta ła   tra -
dy cje  i do świad cze nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go, 
a tak że po zwo li ła dział kow com po wo łać wła sną nie za leż -
ną or ga ni za cję - Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Spo wo do -

13. RZECZPOSPOLITA POLSKA

* Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e)

* A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed 

* Jeżeli skarżący/skarżąca ustanowił/a adwokata lub inną osobę do reprezentowania go/jej, należy załączyć podpisany formularz
pełnomocnictwa
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wie czy ste wo bec 27 277,2848 ha, na to miast wo bec 16
079,7872 ha Związ ko wi przy słu gu je pra wo użyt ko wa nia,
a 69,5047 ha z tych grun tów sta no wi wła sność PZD. Jed -
no cze śnie - z mo cy usta wy o ROD - Zwią zek jest wła ści -
cie lem trwa łe go ma jąt ku zlo ka li zo wa ne go na po wyż szych
grun tach.

W ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest 967 766 dzia -
łek. Po nie waż dział ka jest przy dzie lo na ro dzi nie tzn. że z
dzia łek ko rzy sta bli sko 1 mi lion pol skich ro dzin. Przyj -
mu jąc wiel kość zwy kłej, pol skiej ro dzi ny ja ko 4 oso by
moż na ob li czyć, że w RP z dzia łek ko rzy sta ok. 4 mi lio -
ny lu dzi. Jest to po nad 10 % pol skie go spo łe czeń stwa. Na -
le ży za zna czyć, że oso by te ko rzy sta ją z dzia łek na
pod sta wie ty tu łu praw ne go usta na wia ne go na ich rzecz
przez PZD. Z tym ty tu łem praw nym zwią za na jest - przy -
słu gu ją ca tym oso bom - od ręb na wła sność ma jąt ku znaj -
du ją ce go się na użyt ko wa nych dział kach.

W dniu 22 lu te go 2010 ro ku I Pre zes Są du Naj wyż sze -
go Lech Gar doc ki zło żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją za pi -
sów art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, Art. 30, Art. 31
ust. 1- 4 usta wy o ROD.

Wnio sek ten zo stał zło żo ny w ce lu uchy le nia trzo nu
usta wy i spo wo do wał za gro że nie dla pod sta wo wych praw
dział kow ców. Pod wa żo no nie tyl ko re gu la cje de ter mi nu -
ją ce utrwa lo ny sys tem or ga ni za cyj ny pol skie go ogrod nic -
twa dział ko we go, ale rów nież prze pi sy gwa ran tu ją ce
dział kow com za rów no ty tuł praw ny do użyt ko wa nych
dzia łek, jak rów nież wła sność ma jąt ku usy tu owa ne go na
tych dział kach. Tyl ko dzię ki tym prze pi som dział kow cy
po strze ga ni są ja ko oso by praw nie wła da ją ce swo imi
dział ka mi, jak i znaj du ją cym się tam do byt kiem (al ta na mi,
na sa dze nia mi itp.). Uchy le nie tych prze pi sów ozna czał by
zu peł ne po zba wie nie mi lio no we go śro do wi ska pol skich
dział kow ców re al nej ochro ny praw nej.

Z po wyż szych wzglę dów zło żo ny przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go był
dla śro do wi ska dział kow ców ol brzy mim za sko cze niem.
Po mi ja jąc fakt, iż do wie dzie li się o niej z pra sy, to co istot -
niej sze, z dzia łal no ści Są du Naj wyż sze go nie pły nę ły żad -
ne sy gna ły, któ re wska zy wał by, iż za skar żo ne za pi sy
usta wy o ROD bu dzą wąt pli wo ści co do zgod no ści z Kon -
sty tu cją.

Stąd też re ak cja dział kow ców by ła na tych mia sto wa. Z
ca łe go kra ju za czę ły na pły wać do Są du Naj wyż sze go oraz
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go set ki in dy wi du al nych i zbio -
ro wych wy stą pień i pro te stów. Dział kow cy pod no si li w
nich sze reg ar gu men tów, za rów no na tu ry praw nej, jak i
spo łecz nej i wnio sko wa li do cof nię cie wnio sku.

W tej spra wie zde cy do wa nie re ago wa ły rów nież struk -
tu ry Pol skie go Związ ku Dział kow ców, łącz nie z Kra jo wą

wa ło to nie spo ty ka ny do tych czas roz wój ogro dów dział -
ko wych. Wy star czy po wie dzieć, że w cią gu pierw szych
pię ciu lat ist nie nia, PZD utwo rzył no we ogro dy na po -
wierzch ni 14 ty się cy ha, w któ rych dział ki otrzy ma ło 360
ty się cy pol skich ro dzin.

Usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych obo -
wią zy wa ła pra wie 25 lat. Si łą rze czy część z jej za pi sów
się zdez ak tu ali zo wa ła, na to miast za cho dzą ce po ro ku
1989 prze mia ny spo łecz no -go spo dar cze i ustro jo we zro -
dzi ły zu peł nie no we pro ble my i za gro że nia, któ rych nie
da ło się roz wią zać na ba zie ów cze snych prze pi sów. Ogro -
dy dział ko we sta ły się bo wiem obiek tem roz ma itych ata -
ków, zmie rza ją cych do uchy le nia prze pi sów chro nią cych
ich ist nie nie oraz li kwi da cji or ga ni za cji zrze sza ją cej pol -
skich dział kow ców. W tym wzglę dzie po wsta ło sze reg
pro jek tów ustaw, któ re spo ty ka ły się za wsze z fa lą ży wych
pro te stów ze stro ny śro do wi ska pol skich dział kow ców.

Dla te go w 2005 ro ku opra co wa no przy ści słej współ -
pra cy z dział kow ca mi pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Ja ko od po wia da ją cy ocze ki wa niom
dział kow ców i uwzględ nia ją cy do ro bek i tra dy cję ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, pro jekt ten zy skał ma so we po -
par cie śro do wi ska dział ko we go, zy sku jąc 235 tys. pod pi -
sów na li stach po par cia. Dzię ki te mu w dniu 8 lip ca 2005
ro ku uchwa lo no usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

Do ku ment ten na da je dział kow com i ich or ga ni za cji
wie le upraw nień, któ re po zwa la ją na wła ści wie funk cjo -
no wa nie ogro dów i ko rzy sta nie z dzia łek. Do naj waż niej -
szych z nich moż na za li czyć:

• pra wo do grun tów prze zna czo nych pod  ogro dy dział -
ko we, a zwłasz cza nie od płat ne go użyt ko wa nie wieczy ste -
go lub użyt ko wa nia;

• za pew nie nia bez płat ne go pra wa do dzia łek (użyt ko -
wa nia), któ re mo że być ujaw nio ne w księ dze wie czy stej;

• od ręb ną wła sność ma jąt ku znaj du ją ce go się na dział -
ce;

• zwol nie nia z po dat ków;
• ochro nę przed do wol ny mi li kwi da cja mi ogro dów

dział ko wych;
• pra wo do dział ki za mien nej w ra zie li kwi da cji ogro -

du;
• pra wo do od szko do wa nia za ma ją tek na dział ce w ra -

zie li kwi da cji ogro du;
• pra wo do de cy do wa nia o spra wach wła sne go ogro du;
• zrze sze nie dział kow ców w sa mo rząd nej,  sa mo dziel nej

i nie za leż nej  or ga ni za cji po za rzą do wej, ja ką jest PZD.

Dzię ki po wyż szym roz wią za niom praw nym na ko niec
2012 ro ku w Pol sce jest 4941 ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. W kon tek ście praw ma jąt ko wych do grun tów za -
ję tych przez te ogro dy PZD przy słu gu je użyt ko wa nie
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sie bie re gu la cji usta wo wych, co sta no wi pod sta wo wy obo -
wią zek pod mio tu wno szą ce go wnio sek do Try bu na łu
Konstytu cyjne go.

Bez za sad ność roz sze rze nia wnio sku na ca łą usta wę po -
twier dzi li po zo sta li uczest ni cy po stę po wa nia - Mar sza łek
Sej mu oraz Pro ku ra tor Ge ne ral ny - któ rzy za ję li jed na ko -
we sta no wi sko praw ne wo bec wnio sku I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go. Uzna li mia no wi cie, że wnio sek ten jest bez -
za sad ny w za kre sie za skar że nia ca łej usta wy, ale przy ję li,
że czte ry prze pi sy są nie zgod ne z Kon sty tu cją i po win ny
być uchy lo ne.

Nie moż ność udzia łu PZD - w imie niu dział kow ców -
ja ko peł no praw ne go uczest ni ka po stę po wa nia, ma ją ce go
roz strzy gnąć o praw nym lo sie pol skie go ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go, spo wo do wa ło, że śro do wi sko dział ko -
we mu sia ło li czyć na re pre zen ta cję swo ich in te re sów
przez przed sta wi cie la Sej mu. Stąd też obu rze nie wśród
dział kow ców wzbu dzi ła in for ma cja, że przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym Sejm bę dzie re pre zen to wa ny przez
dwóch po słów z par tii Pra wo i Spra wie dli wość, któ ra od
wie lu lat dą ży do li kwi da cji sys te mu funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go usta no wio ne go przez usta wę o
ROD.

Dział kow ców szcze gól nie zbul wer so wa ło wy zna cze nie
przez Mar szał ka Sej mu po sła An drze ja De ry ja ko oso by
ma ją cej bro nić za sad ni czych praw dział kow ców za pi sa -
nych w usta wie o ROD. Je go do tych cza so wa po sta wa oraz
wy jąt ko wo ne ga tyw ny sto su nek do usta wy uza sad niał
oba wę, że wy ko rzy sta on sta tus przed sta wi cie la Sej mu do
cał ko wi te go zdys kre dy to wa nia tej usta wy. Oba wa ta wy -
ni ka ła z do świad czeń z 2008 ro ku, kie dy Po seł De ra miał
moż li wość wy stę po wa nia przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym w spra wie usta wy o ROD i wów czas - za miast bro -
nić prze pi sów przy ję tych przez Sejm — pre zen to wał
wy łącz nie su biek tyw ne oce ny świad czą ce na nie ko rzyść
nie tyl ko za skar żo nych prze pi sów, ale rów nież ca łej usta -
wy. W ten spo sób ra żą co wy kro czył po za za kres swo je go
umo co wa nia, za stę pu jąc wręcz wnio sko daw cę, któ ry skie -
ro wał skar gę do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. To wy da rze -
nie zbul wer so wa ło dział kow ców, któ rzy spo dzie wa li się
rze tel ne go i obiek tyw ne go przed sta wi cie la Sej mu, któ ry
uwzględ nił by tak że me ry to rycz ne ar gu men ty prze ma wia -
ją ce na ko rzyść prze pi sów usta wy o ROD. Po wyż sze oko -
licz no ści roz ma ite or ga ny PZD oraz sa mi dział ko wy
przed sta wia li Mar szał ko wi Sej mu, któ ry jed nak nie od -
niósł się do proś by o wy zna cze nie bar dziej obiek tyw ne go
po sła do re pre zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym. Wręcz prze ciw nie, do pie ro pod czas sa mej
roz pra wy przed Try bu na łem w dniu 28 czerw ca 2012 ro -
ku oka za ło się, że Mar sza łek Sej mu wy zna czy ła ko lej ne -
go — już trze cie go — po sła do re pre zen to wa nia Sej mu.
Wbrew ocze ki wa niom dział kow ców, wy zna czo no po słan -

Ra dą, któ re w for mie sta no wisk, pro te stów i ape li wy stę -
po wa ły - w imie niu swo ich człon ków — o za cho wa nie
ko rzyst nych re gu la cji dla mi lio no we go śro do wi ska dział -
ko we go. Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da przy ję ła sze ro kie
sta no wi sko praw ne wo bec wnio sku skie ro wa ne go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ma te riał ten zo stał skie ro wa ny
do wszyst kich stron po stę po wa nia, a więc I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Mar szał ka
Sej mu oraz Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go.

Jed nak że po wyż sze wy stą pie nia by ły kon se kwent nie po -
mi ja ne, gdyż ze wzglę du na spe cy fi kę po stę po wa nia przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym ani Pol ski Zwią zek Dział-

kow ców, ani po szcze gól ni dział kow cy nie mie li moż li wo -
ści na by cia sta tu su peł no praw ne go uczest ni ka w tym
po stę po wa niu, mi mo że do ty czy ło ono bez po śred nio prze -
pi sów de ter mi nu ją cych po zy cję praw ną za rów no Związ -
ku, jak i po szcze gól nych dział kow ców. Z te go wzglę du
PZD wy stą pił o umoż li wie nie mu - ja ko usta wo we mu re -
pre zen tan to wi dział kow ców i ogro dów - udzia łu w po stę -
po wa niu przed Try bu na łem nie ja ko uczest nik, ale w
ułom nej ro li or ga ni za cji mo gą cej przy czy nić się do na le -
ży te go wy ja śnie nia spra wy (art. 38 pkt 4 usta wy o Try bu -
na le Kon sty tu cyj nym). Ten wnio sek po cząt ko wo był
rów nież igno ro wa ny. Po dob nie jak ty sią ce wy stą pień
dział kow ców świad czą cych o sprze ci wie śro do wi ska, któ -
re go praw bez po śred nio do ty czył wnio sek I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, nie do cze ka ły się żad nej od po wie dzi. Zlek -
ce wa żo no więc ten waż ny głos spo łecz ny, bę dą cy wy ra -
zem wo li pod mio tów, któ rych bez po śred nio do ty czył
po wyż szy wnio sek.

Dla te go też tak ogrom nym za sko cze niem dla pol skich
dział kow ców był fakt, że po nad sześć mie się cy po zło że -
niu swo je go wnio sku I Pre zes Są du Naj wyż sze go w dniu
6 wrze śnia 2010 ro ku do ko nał istot nej mo dy fi ka cji te go
wnio sku. Zmia na po le ga ła na za skar że niu ca łej usta wy o
ROD. Jed no cze śnie wnio sko daw ca zgło sił żą da nie al ter -
na tyw ne, na wy pa dek gdy by Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie
po dzie lił tak ra dy kal ne go sta no wi ska. Za żą dał mia no wi cie
uchy le nia za rów no prze pi sów pier wot nie za skar żo nych,
jak rów nież ko lej nych re gu la cji usta wy o ROD. W kon se -
kwen cji pod wa żo no ca ły sys tem funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych w Pol sce, a w tym ist nie nie sa mo rząd nej
or ga ni za cji dział kow ców oraz wszyst kie pra wa im przy -
słu gu ją ce.

Oce na praw na roz sze rze nia wnio sku wska zy wa ła na
bez za sad ność dzia ła nia I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. W
szcze gól no ści kry tycz nie na le ża ło się od nieść do fak tu, że
-wbrew swo je mu obo wiąz ko wi — wnio sko daw ca zu peł -
nie nie uza sad nił za rzu tów wo bec więk szo ści za skar żo -
nych prze pi sów usta wy o ROD, ogra ni cza jąc swo je
roz wa ża nia je dy nie w sto sun ku do wy bra nych przez sie -
bie prze pi sów. Tym sa mym nie pod jął na wet pró by oba le -
nia do mnie ma nia kon sty tu cyj no ści pod wa ża nych przez
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go wy dał wy rok o sygn. akt K 8/10 w tre ści któ re go orze -
kł o nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP 24 prze pi sów usta wy
o ROD. Wej ście w ży cie te go wy ro ku zo sta ło od ro czo ne
o 18 mie się cy od je go wy da nia.

W swo im roz strzy gnię ciu Try bu nał Kon sty tu cyj ny pod -
wa żył przede wszyst kim byt praw ny PZD. Wszyst kie za -
kwe stio no wa ne prze pi sy do ty czą bo wiem — w mniej-
szym lub więk szym za kre sie - Związ ku. Treść po wyż sze -
go roz strzy gnię cia wska zu je jed no znacz nie, że in ten cją
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ło usu nię cie wszyst kich
prze pi sów nor mu ją cych sta tus praw ny PZD.

W kon se kwen cji Try bu nał Kon sty tu cyj ny stwier dził, że
skut kiem przed mio to we go wy ro ku bę dzie po zba wie nie
praw nych pod staw ist nie nia PZD. Try bu nał pod kre ślił, że
w sy tu acji nie uchwa le nia przez wła dzę usta wo daw czą no -
wych re gu la cji w od nie sie niu do ogrod nic twa dział ko we -
go w ter mi nie 18 mie się cy od chwi li ogło sze nia wy ro ku
nastąpi wy ga śnię cie ty tu łów praw nych do grun tów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w po sta ci użyt ko wa nia wie -
czy ste go oraz użyt ko wa nia. Co wię cej, w uza sad nie niu do
wy ro ku Try bu nał su ge ru je wprost usta wo daw cy li kwi da -
cję PZD i zor ga ni zo wa nie struk tur zrze sza ją cych dział -
kow ców od po cząt ku, w opar ciu o in ne za ło że nia i za sa dy.

Od po wyż sze go wy ro ku zda nia od ręb ne zgło si ło dwóch
sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go — An drzej Wró bel
oraz Ma rek Ko tli now ski. Obaj zgło si li po waż ne za strze że -
nia w za kre sie skut ków te go roz strzy gnię cia. W szcze gól -
no ści sę dzia An drzej Wró bel pod dał po wyż szy wy rok
nie zwy kle sze ro kiej kry ty ce me ry to rycz nej, zwłasz cza w
kon tek ście nie do pusz czal nych kon se kwen cji wy ni ka ją -
cych z wy da ne go orze cze nia. Zwró cił szcze gól ną uwa gę
na dra stycz ność środ ków za sto so wa nych przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny, któ ry de fac to do ko nał — od ro czo ną w
cza sie - li kwi da cję or ga ni za cji spo łecz nej, a tym sa mym
— wy ga śnię cie wszyst kich praw ma jąt ko wych PZD, co
w efek cie ozna cza rów nież wy ga śnię cie praw ma jąt ko -
wych i or ga ni za cyj nych człon ków Związ ku, czy li pol skich
dział kow ców. Za uwa żył przy tym sprzecz ność przed mio -
to we go wy ro ku z Kon wen cją o ochro nie praw czło wie ka
i pod sta wo wych wol no ści oraz orzecz nic twem Eu ro pej -
skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka.

Si ne ces sa ire, con ti nu er sur une feu il le se pa ree

Con ti nue on s se pa ra te she et if ne ces sa ry

Moż na kon ty nu ować na osob nej kart ce, je śli jest to ko niecz ne

kę Li dia Sta roń, któ ra - po dob nie jak po seł De ra — nie -
zwy kle kry tycz nie od no si się do usta wy o ROD i dą ży do
ra dy kal nej zmia ny sys te mu funk cjo no wa nia ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Wy stą pie nie po słan ki Sta roń przed
Try bu na łem po twier dzi ło oba wy dział kow ców, gdyż za -
miast pre zen to wać ofi cjal ne sta no wi sko praw ne Sej mu,
Pa ni po seł wy ko rzy sta ła oka zję do za pre zen to wa nia swo -
ją po li tycz ną nie chęć wo bec PZD oraz usta wy o ROD. Ta -
ki do bór przed sta wi cie li Sej mu wska zu je, iż wnio sek 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zo stał wy ko rzy sty wa ny ja ko
pre tekst do zbu rze nia obec ne go ustro ju funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go, dzię ki któ re mu pra wie 5 ty się -
cy ROD słu ży nie mal mi lio no wi pol skich ro dzin.

Jak wspo mnia no, w przed mio to wej spra wie PZD nie
po sia dał sta tu su uczest ni ka. Jed nak PZD wy stę po wał 
z wnio ska mi do Try bu na łu o do pusz cze nie do udzia łu w
po stę po wa niu w ro li or ga ni za cji mo gą cej przy czy nić się
do na le ży te go wy ja śnie nia spra wy (art. 38 pkt 4 usta wy o
Try bu na le Kon sty tu cyj nym). Ko lej ny ta ki wnio sek zo stał
uwzględ nio ny przez Try bu nał, któ ry rów no cze śnie do pu -
ścił z urzę du w tym cha rak te rze in ne or ga ni za cje (sto wa -
rzy sze nia mi), któ rych by tu praw ne go i in nych praw
bez po śred nio po stę po wa nie nie do ty czy ło. W re zul ta cie
PZD miał je dy nie moż li wość od po wia da nia na za da ne py -
ta nia skła du orze ka ją ce go — bez moż li wo ści za pre zen to -
wa nia swo je go sta no wi ska w spra wie na za sa dzie peł no-
praw ne go uczest ni ka po stę po wa nia. PZD nie mógł za tem
bro nić swo ich praw na ogól nych za sa dach.

Po nad to spra wę przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
roz strzy ga ło dwóch sę dziów, któ rzy w prze szło ści ja ko
par la men ta rzy ści sprze ci wia li się uchwa le niu usta wy o
ROD. Ma jąc wie dzę co do tych prze szkód wo bec jed ne -
go z po wyż szych sę dziów, PZD zło żył wnio sek o je go wy -
łą cze nie ze skła du orze ka ją ce go. Wnio sek ten zo stał
jed nak cał ko wi cie zi gno ro wa ny przez Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny, któ ry przy pusz czal nie po mi nął roz po zna nie te go
wnio sku ze wzglę du na fakt, że Zwią zek nie miał sta tu su
uczest ni ka w po stę po wa niu przez Try bu na łem.

W dniu 11 lip ca 2012 r. Try bu nał Kon sty tu cyj ny po roz -
po zna niu wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
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III EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES 
PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L'APPUI 
STATEMĆNTOFALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONYENTION AND/OR 
PROTOCOLSAND OF RELEYANTARGUMENTS 
OŚWIADCZENIE O DOMNIEMANYCH NARUSZENIACH 
KONWENCJI I/LUB PROTOKOŁÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM

(Voir chapitre III de la notę explicative)

(See Part III ofthe Explanatory Notę)

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część 111)

dat ko wym nr 1. W świe de przy to czo nych da lej oko licz -
no ści ist nie je bo wiem wy so kie i re al ne praw do po do bień -
stwo, że pra wa PZD zo sta ną na ru szo ne w bli skiej
przy szło ści. W szcze gól no ści nie unik nio ne wej ście w ży -
cie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wy wo ła ne ga tyw -
ne kon se kwen cje dla by tu praw ne go Związ ku, a w efek cie
— je go praw ma jąt ko wych. Skut ki te bez po śred nio za gra -
ża ją Skar żą ce mu, co wy ni ka z uza sad nie nia do wy ro ku
wy da ne go przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

15.
Na wstę pie Skar żą cy pra gnie pod kre ślić, że o ile skar ga

mo że być za sad ni czo zło żo no przez pod miot, któ re go pra -
wa i wol no ści za gwa ran to wa ne Kon wen cją zo sta ły już na -
ru szo ne, to jed nak z uwa gi na od ro cze nie wej ścia w ży cie
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ta ka sy tu acja nie za -
cho dzi w przy pad ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Dla te go też Zwią zek skła da skar gę ja ko tzw. ofia ra po ten -
cjal na (ofia ra przy szła) na ru sze nia przez Rzecz po spo li tą
Pol ską praw za war tych w Kon wen cji oraz pro to ko le do -
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Na ru sze nie art. 11 Kon wen cji - Ochro na Wol no ści Zrze sza nia

W przed mio to wym orze cze niu Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny za kwe stio no wał byt praw ny PZD z uwa gi na ure gu lo -
wa nie sta tu su Związ ku — ja ko or ga ni za cji spo łecz nej
-ak tem praw nym ran gi usta wo wej, co sa mo przez się, zda -
niem Try bu na łu, po wo do wa ło uprzy wi le jo wa nie tej or ga -
ni za cji w sto sun ku do po zo sta łych zrze szeń dział kow ców.

Po zba wie nie pod staw praw nych funk cjo no wa nia or ga -
ni za cji spo łecz nej w ce lu zrów na nia po zy cji praw nej
wszyst kich zrze szeń dział kow ców sta no wi - w oce nie
Skar żą ce go - na ru sze nie za pi sów Kon wen cji, a zwłasz cza
art. 11. Wy da ne orze cze nie ro dzi sy tu ację, w któ rej wi ną
i sank cja mi za źle usta no wio ne, nie pre cy zyj ne prze pi sy
pra wa, obar cza ni są oby wa te le i ich or ga ni za cja, któ ra sta -
no wi wy ra z re ali zo wa nej przez nich wol no ści zrze sza nia.
W świe tle stan dar dów okre ślo nych w Kon wen cji ta ka sy -
tu acja jest nie do pusz czal na.

Sa ma isto ta „zrze sza nia się” da je gwa ran cje po szcze gól -
nym jed nost kom do łą cze nia się ce lem re ali za cji okre ślo -
nych ce lów i obro ny swych in te re sów bez nie uza sad nio nej
in ge ren cji (prze szko dy) ze stro ny wła dzy pu blicz nej. Co
wię cej, to wła śnie sa mo pań stwo zo bo wią za ne jest do wy -
ra że nia zgo dy na two rze nie i funk cjo no wa nie zrze szeń ja -
ko two ru zbio ro we go — ko lek tyw ne go.

Usta wa o ROD wy raź nie sta no wi, że PZD jest sa mo -
dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją re pre zen tu ją cą i bro nią -

cą praw i in te re sów człon ków z ty tu łu użyt ko wa nych dzia -
łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Nie jest ono
zrze sze niem o cha rak te rze pu blicz no praw nym, mi mo iż
re ali zu je le gi ty mo wa ne i obiek tyw nie uza sad nio ne ce le
spo łecz ne, jak za go spo da ro wy wa nie te re nów zde gra do -
wa nych, ochro na śro do wi ska, kształ to wa nie zdro we go
oto cze nia czło wie ka.

Tak okre ślo ne przez usta wo daw cę przy mio ty PZD nie
po zo sta wia ją wąt pli wo ści o po sia da niu przez tę or ga ni za -
cję cha rak te ru trwa łe go zrze sze nia osób, opar te go na peł -
nej za sa dzie do bro wol no ści i swo bod ne go wy bo ru. In dy -
wi du al na jed nost ka w każ dej chwi li ma pra wo wstą pić w
struk tu ry PZD, oraz w każ dej chwi li z nie go wy stą pić.
Kwe stia człon ko stwa po zba wio na jest przy mu su. Prze pi -
sy usta wy o ROD gwa ran to wa ły każ dej oso bie aspekt ne -
ga tyw ny pra wa do sto wa rzy sza nia się. Przy na leż ność do
PZD by ła w peł ni uza leż nio na od au to no micz nej wo li sa -
mej jed nost ki. Nic nie sta ło na prze szko dzie, by da na oso -
ba użyt ko wa ła dział kę bę dąc zrze szo na w in nej or ga -
ni za cji dział kow ców.

Oczy wi ście błęd ne są więc wnio ski wy snu te przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny, ja ko by Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców był or ga ni za cją przy mu so wą. Fakt, że zo stał on
utwo rzo ny na pod sta wie usta wy 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 



Kon sty tu cyj ny w uza sad nie niu do wy ro ku na le ży stwier -
dzić, że nie do pusz czal ne jest roz wią zy wa nie sto wa rzy sze -
nia bądź li kwi da cja oso by praw nej, ja ką jest PZD mo cą
wy ro ku Try bu na łu, któ ry nie jest są dem po wszech nym.
W tre ści ni niej sze go uza sad nie nia zna la zły się tak że wy -
raź ne su ge stie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP dla wła dzy
usta wo daw czej w Pol sce co do póź niej szych kie run ków i
spo so bów ure gu lo wa nia sto sun ków spo łecz nych w za kre -
sie ogrod nic twa dział ko we go. Try bu nał ja ko „ne ga tyw ny
usta wo daw ca" nie po sia da żad nych kom pe ten cji w przed -
mio cie wska zy wa nia roz wią zań co do przy szłych re gu la -
cji praw nych. W wy da nym wy ro ku i pi sem nym uza -
sad nie niu wska zu je się otwar cie na po trze bę li kwi da cji
funk cjo nu ją cej or ga ni za cji spo łecz nej, któ rej dzia łal ność
w ża den spo sób nie no si cech bra ku le gal no ści czy na ru -
sze nia za pi sów pra wa, tak w kwe stii ce lów jak i sa me go
funk cjo no wa nia.

Roz wią za nie sto wa rzy sze nia i li kwi da cja oso by praw -
nej moż li wa jest w pol skim pra wie wy łącz nie na pod sta -
wie wy ro ku nie za wi słe go, po wszech ne go są du. Su ge stia
li kwi da cji PZD w wy ro ku TK po mi ja zaś cał ko wi cie pro -
ce du rę są do wą w przed mio cie ewen tu al ne go za koń cze nia
je go by tu praw ne go, po mi ja też prze słan ki uza sad nia ją ce
w ogó le po wyż sze dzia ła nia ze stro ny są du po wszech ne -
go. PZD ja ko or ga ni za cja spo łecz na, po wo ła na jest mo cą
usta wy i ko rzy sta nie tyl ko z gwa ran cji zrze sza nia się wy -
ra żo nej w Kon sty tu cji RP - art. 58, ale rów nież z pra wa
do wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych okre ślo nych w
art. 64 Kon sty tu cji RP. Od po wied ni kiem obu po wyż szych
praw jest art. 11 Kon wen cji oraz art. 1 Pro to ko łu Nr 1 do
Kon wen cji.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w sy tu acji nie
uchwa le nia przez wła dzę usta wo daw czą w Pol sce no wych
re gu la cji w od nie sie niu do ogrod nic twa dział ko we go w
ter mi nie 18 mie się cy od chwi li ogło sze nia po wyż sze go
wy ro ku spo wo du je wy ga śnię cie ty tu łów praw nych do
grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych w po sta ci
użyt ko wa nia wie czy ste go oraz użyt ko wa nia zwy kłe go.
Kon se kwen cją ta kiej sy tu acji bę dzie wy ga śnię cie ty tu łów
praw nych do użyt ko wa nych dzia łek przez wszyst kich
człon ków PZD, któ rych pra wa or ga ni za cyj ne - bę dą ce wy -
ra zem ich człon ko stwa w Związ ku - rów nież wy ga sną.
Bę dzie  to  sta no wić  nie zwy kle  do tkli wy,  nie spra wie dli -
wy i nie da ją cy  się  po go dzić  z za sa da mi de mo kra tycz ne -
go pań stwa pra wa sku tek dla po nad mi lio na użyt ku ją cych
swe dział ki Po la ków.

In ter pre tu jąc prze pi sy Kon wen cji zgod nie z du chem
przy świe ca ją cym jej usta no wie niu i sto so wa niu, czy li w
spo sób, w ja ki Pań stwo jest do te go obo wią za ne w ce lu
unik nię cia na ru sze nia prze pi sów Kon wen cji (orzeczenie
Storck v. Niem cy, 16 czerw ca 2005 r., Izba (Sek cja III),
skar ga nr 61603/00, oraz orzeczenie Ma mat ku lov i Aska -

w Kon sty tu cji RP oraz Eu ro pej skiej Kon wen cji Praw
Czło wie ka i Pod sta wo wych Wol no ści. Zrze sze nie przy -
mu so we cha rak te ry zu je się bo wiem tym, iż uczest nic two
w nim jest dla pew nej okre ślo nej ka te go rii osób obo wiąz -
kiem praw nym.

W peł ni za cho wa na by ła też za sa da, w myśl któ rej
człon ko wie zrze sze nia — PZD — mie li wpływ na je go
prze pi sy we wnętrz ne (sta tut PZD), wy bór ka den cyj nych
or ga nów i władz wraz z sys te mem kon tro li dzia łal no ści
tych że or ga nów jak i sa me go zrze sze nia (ko mi sje re wi -
zyj ne na każ dym szcze blu struk tu ry PZD — w peł ni wy -
bie ral ne, ka den cyj ne, tak jak i każ dy in ny or gan te go
zrze sze nia).

Do ko nu jąc ana li zy za pi sów art. 11 Kon wen cji uznać na -
le ży, iż do ty czy on do bro wol nych zrze szeń jed no stek (osób
fi zycz nych i praw nych) cha rak te ry zu ją cych się wspól ny mi
ce la mi, struk tu ra mi or ga ni za cyj ny mi i trwa ło ścią. Wszyst -
kie te prze słan ki od nieść moż na do PZD, któ re ce chu je się,
jak już wy żej wspo mnia no, nie tyl ko swo bo dą i in dy wi du -
al nym uzna niem przy stą pie nia do nie go ale tak że peł ną
moż li wo ścią wy stą pie nia z je go struk tur.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, wy rok Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go do pro wa dził do na ru sze nia przez Rzecz po spo -
li tą Pol ską art. 11 Kon wen cji. Nie ule ga wąt pli wo ści, że w
jej świe tle i tzw. au to no micz nej kon cep cji po jęć w niej za -
war tych, sta tus praw ny PZD mu si być od czy ty wa ny ja ko
sto wa rzy sze nie. Za kwe stio no wa nie sta tu su Związ ku i wy -
raź na su ge stia (by nie po wie dzieć wy tycz ne) je go li kwi da -
cji uczy nio na przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny stoi w jaw nej
sprzecz no ści z za gwa ran to wa nym w Kon wen cji, bę dą cym
wy znacz ni kiem sta nu pań stwo wej de mo kra cji, pra wem do
swo bod ne go sto wa rzy sza nia się.

Wska za ny w wy ro ku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny
tzw. „mo no pol" PZD jest rów nież okre śle niem oczy wi -
ście bez pod staw nym i błęd nym. Po pierw sze, nie ist niał i
nie ist nie je ża den praw ny obo wią zek przy na leż no ści do
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Po dru gie, pod miot ten
nie jest je dy nym w Pol sce, zrze sza ją cym użyt kow ni ków
dzia łek (dział kow ców). Pol skie pra wo w żad nym prze pi -
sie nie za bra nia ani nie utrud nia two rze nia in nych sto wa -
rzy szeń czy or ga ni za cji zrze sza ją cych dział kow ców.
Ist nie nie PZD jest zwy kłym na stęp stwem re ali za cji za sa -
dy wy ra żo nej w art. 11 EKPC. Na mar gi ne sie moż na tak -
że wska zać, że w pol skim sys te mie praw nym ist nie ją in ne
or ga ni za cje spo łecz ne, któ re - w od róż nie niu od PZD —
są praw ny mi mo no po li sta mi i któ rych po zy cji nikt nie
kwe stio nu je. Przy kła dem ta kiej or ga ni za cji jest cho ciaż by
Pol ski Zwią zek Ło wiec ki, któ re go mo no po lu chro ni usta -
wa z dnia 13 paź dzier ni ka 1995 ro ku - Pra wo ło wiec kie.

Od no sząc się zaś do bez względ nej su ge stii li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców za war tej przez Try bu nał
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ral no ści lub ochro nę praw i wol no ści in nych osób. Żad na
z po wyż szych prze sła nek w ni niej szej spra wie nie zo sta -
ła speł nio na, co udo wad nia ra żą ce na ru sze nie przez
Rzecz po spo li tą Pol ską art. 11 ust. 1 i art 11 ust. 2 Kon -
wen cji.

Pra wo do zrze sza nia się gwa ran tu je pra wo do łą cze nia
się w zrze sze nia dla re ali za cji okre ślo nych ce lów, bez
prze szko dy ze stro ny or ga nów pań stwa. Istot nym przed -
mio tem art. 11 jest ochro na pod mio tów przed ar bi tral ną
in ge ren cją wła dzy pu blicz nej w wy ko ny wa nie praw chro -
nio nych tym prze pi sem. Prze pis ten mo że być do dat ko wo
pod sta wą na ło że nia na pań stwo obo wiąz ków po zy tyw ne -
go dzia ła nia w ce lu za pew nie nia efek tyw ne go ko rzy sta -
nia z tych spraw. Tym cza sem wy rok Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go unie moż li wi PZD po dej mo wa nie dzia łań
wspól nie z in ny mi dla re ali za cji wspól nych le gi ty mo wa -
nych in te re sów i ce lów. Skut kiem te go orze cze nia bę dzie
za prze cze nie pra wa chro nio ne go na pod sta wie art. 11
Kon wen cji, gdyż na stą pi nie upraw nio na in ge ren cja ze
stro ny pań stwa w sfe rę ży cia spo łecz ne go ob ję tą sa mo -
rząd no ścią i nie za leż no ścią.

Bez po śred nim skut kiem wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go bę dzie fak tycz na li kwi da cja PZD, co w kon se -
kwen cji do pro wa dzi do utra ty pra wa człon ko stwa
wszyst kich jego do tych cza so wych człon ków. Oso by te –
tra cąc po wyż sze pra wo nie ma jąt ko we – sta ją się ofia ra mi
na ru sze nia za sa dy praw słusz nie na by tych. Przy stą pi li oni
do sa mo dziel ne go, ogól no pol skie go zrze sze nia użyt kow ni -
ków dzia łek, ja kim jest PZD, na za sa dzie au to no micz nej
wo li każ de go z nich. Nie jest praw nie do pusz czal ne, aby
wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zo sta li owe go pra -
wa po zba wie ni, co sta no wi ja skra wy prze jaw na ru sze nia
wol no ści sto wa rzy sza nia się z art. 11 Kon wen cji. Wraz 
z wy ga śnię ciem człon ko stwa w tej że or ga ni za cji, do tych -
cza so wi człon ko wie — z mo cy sa me go pra wa - po zba wie -
ni zo sta ną gwa ran cji i praw z ty tu łu przy na leż no ści do PZD
oraz w kon se kwen cji praw ma jąt ko wych ści śle zwią za nych
z okre ślo nym ty tu łem praw nym do użyt ko wa ne go grun tu
— dział ki. Po przez ochro nę aspek tu ne ga tyw ne go pra wa
sto wa rzy sza nia się, Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP sku tecz -
nie na ru szył (wy ga sił) aspekt po zy tyw ny te goż pra wa.

W oce nie Skar żą ce go na stą pi ło za tem na ru sze nie je go
pra wa gwa ran to wa ne w art. 11 Kon wen cji, gdyż na sku -
tek wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ogra ni czo no swo -
bo dę Związ ku do zrze sza nia się. Utra ta mo cy obo wią -
zu ją cej prze pi sów za kwe stio no wa nych w tym wy ro ku
ozna cza bo wiem po zba wie nie praw nych pod staw ist nie nia
PZD, a więc je go fak tycz ną li kwi da cję ja ko pod mio tu pra -
wa. Po zba wie nie Związ ku je go pod mio to wo ści praw nej
wpły nie w spo sób oczy wi sty na je go sto sun ki w za kre sie
przy na leż no ści do roz ma itych zrze szeń. Nie ule ga bo wiem
wąt pli wo ści, że kon se kwen cją utra ty by tu praw ne go przez

rop v. Tur cja, 4 lu ty 2005 r., Wiel ka Izba, skar ga 
nr 46827/99,) na le ży ka te go rycz nie uznać, że nie do pusz -
czal na jest w de mo kra tycz nym pań stwie praw nym tak da -
le ko idą ca in ge ren cja w wol ność zrze sza nia się i sto wa -
rzy sza nia. Art. 11 Kon wen cji chro ni sa mo zrze sze nie i je -
go człon ków przed ar bi tral nym i uzna nio wym wkra cza -
niem Pań stwa w sfe rę je go dzia ła nia, a sa ma moż li wość
in ge ren cji win na być ro zu mia na w spo sób za wę ża ją cy, 
z ogra ni cze niem mar gi ne su swo bo dy oce ny jej prze sła nek
przez Pań stwo.

Na le ży pod kre ślić, że Kon wen cja chro ni pra wo zrze sza -
nia się przed ogra ni cza ją cy mi lub za ka zu ją cy mi dzia ła -
nia mi ze stro ny pań stwa, a w kon se kwen cji przed te go
ty pu dzia ła nia mi wszyst kich je go or ga nów tj. or ga nów
wła dzy usta wo daw czej, wy ko naw czej i są dow ni czej. Dla
za sto so wa nia art. 11 nie ma zna cze nia czy pań stwo dzia -
ła w wy ko ny wa niu swo ich funk cji pu blicz nych.

Po nad to wol ność gwa ran to wa na w art. 11 Kon wen cji
obej mu je nie tyl ko pra wo two rze nia zrze szeń, ale rów nież
pra wo po ich utwo rze niu do swo bod nej dzia łal no ści. Try -
bu nał po twier dził, że Kon wen cja ma gwa ran to wać pra wa
prak tycz ne i sku tecz ne. Wol ność zrze sza nia się by ła by 
w du żym stop niu ilu zo rycz na i teo re tycz na gdy by ogra ni -
cza ła się do two rze nia or ga ni za cji z moż li wo ścią ich roz -
wią za nia przez wła dze bez ko niecz no ści prze strze ga nia
Kon wen cji. Z te go wy ni ka, że ochro na na pod sta wie 
art. 11 funk cjo nu je przez ca ły okres ist nie nia zrze sze nia.
Je go de le ga li za cja (li kwi da cja) mu si speł niać wa run ki
okre ślo ne w art. 11 ust. 2 Kon wen cji.

War to w tym miej scu przy po mnieć, że roz ma ite zrze -
sze nia nie są wy łą czo ne spod ochro ny Kon wen cji tyl ko
dlate go, że wła dze uwa ża ją, iż ich dzia łal ność osła bia
struk tu ry kon sty tu cyj ne pań stwa i wy ma ga re stryk cji.
Wła dze kra jo we mo gą bo wiem pod jąć dzia ła nia, któ re
uwa ża ją za ko niecz ne dla po sza no wa nia rzą dów pań stwa
lub prze strze ga nia praw kon sty tu cyj nych, ale tyl ko wte -
dy, gdy są one zgod ne z zo bo wią za nia mi wy ni ka ją cy mi 
z Kon wen cji z za strze że niem kon tro li przez jej or ga ny.

Wy da ny wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, skut ku je re -
al ną moż li wo ścią li kwi da cji sa me go zrze sze nia i na cjo na -
li za cji (kon fi ska ty) je go ma jąt ku, w sy tu acji bra ku ja kich-
kol wiek pod staw praw nych do je go roz wią za nia. W oce nie
Skar żą ce go z pew no ścią nie wią że się ono bo wiem z żad -
ny mi praw nie ani spo łecz nie uspra wie dli wio ny mi po wo da -
mi wy mie nio ny mi w art. 11 ust. 2 Kon we ncji. Wy ko-
ny wa nie pra wa swo bod ne go zrze sza nia się nie mo że pod -
le gać - we dług po wyż sze go prze pi su - in nym ogra ni cze -
niom niż te, któ re okre śla usta wa i któ re są ko niecz ne 
w spo łe czeń stwie de mo kra tycz nym z uwa gi na in te re sy
bez pie czeń stwa pań stwo we go lub pu blicz ne go, ochro nę po -
rząd ku i za po bie ga nie prze stęp stwu,  ochro nę  zdro wia i mo -
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Ogra ni cze nia wol no ści zrze sza nia się są do pusz czal ne,
jed nak mu szą pod le gać bar dzo skru pu lat nej, ści słej oce nie
kon tro li z punk tu wi dze nia ich rze czy wi stej ko niecz no ści
w de mo kra tycz nym spo łe czeń stwie. Po wód in ge ren cji
mo że sta no wić wy łącz nie dzia łal ność zrze sze nia, ce le oraz
me to dy ich re ali za cji, je śli nie da ją się po go dzić z pod sta -
wo wy mi za sa da mi de mo kra cji. Pod kre śla się, że de le ga -
li za cja or ga ni za cji bądź unie moż li wie nie jej po wsta nia to
przy kła dy naj da lej po su nię tej in ge ren cji w wol ność zrze -
sza nia się. Dla te go też stać za ni mi mu szą - za miast przy -
pusz czeń - po waż ne ar gu men ty. Ta kich ar gu men tów
na le ży szu kać za rów no w de kla ro wa nym pro gra mie dzia -
ła nia a na wet po glą dach je go li de rów.

W tym za kre sie zna mien ny jest po gląd Sę dzie go Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go An drze ja Wró bla, któ ry w zda niu
od ręb nym do oma wia ne go wy ro ku stwier dził, że „Uwa -
żam z ca łą sta now czo ścią, że brak jest ab so lut nie ja ki 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 or ga ni za -
cji spo łecz nej (zrze sze nia) zrze sza ją ce go kil ka set ty się cy
człon ków. W to ku po stę po wa nia przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym nie wy ka za no, aby po pierw sze – PZD re ali -
zo wał ce le nie zgod ne z Kon sty tu cją RP lub w in ny spo sób
na ru szał pod sta wo we za sa dy ustro ju RP, po dru gie 
– struk tu ra or ga ni za cyj na PZD nie od po wia da ła za sa dom
de mo kra tycz nym, w szcze gól no ści by wy klu cza ła ona moż -
li wość swo bod ne go wy ra ża nia wo li przez człon ków Związ -
ku lub by ła opar ta na bez względ nym po słu szeń stwie
człon ków wo bec władz Związ ku, a tyl ko ta kie usta le nia
mo gły by sta no wić pod sta wę do stwier dze nia nie kon sty tu -
cyj no ści prze pi sów sta no wią cych pod sta wę ist nie nia 
i funk cjo no wa nia PZD. W każ dym ra zie stan kon sty tu cyj -
no ści moż na by ło z po wo dze niem osią gnąć przez za sto so -
wa nie mniej dra stycz nych środ ków niż roz wią za nie PZD w
obec nym usta wo wym kształ cie, tym bar dziej że nie któ re
upraw nie nia PZD, skła da ją ce się na tzw. „mo no pol”
PZD, słu ży ły w isto cie ochro nie praw zrze szo nych w nim
osób, cze go Try bu nał w ogó le nie roz wa żył, i za cho wa nia
nie na ru szo nej struk tu ry ogro dów dział ko wych, któ rych ist -
nie nie sa mo w so bie nie zo sta ło za kwe stio no wa ne przez
Try bu nał”.* (Zda nia od ręb ne Sę dzie go TK An drze ja Wró -
bla do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 
11 lip ca 2012 r., sygn. akt K8/10,pkt 9).

Brak za cho wa nia wska za nej pro por cji dzia łań nie sie za
so bą tak że jed no cze sne na ru sze nie art. 14 Kon wen cji 
w za kre sie za ka zu dys kry mi na cji — do któ re go do cho dzi
po przez brak roz sąd nej pro por cji mię dzy re ali zo wa nym
ce lem a za sto so wa ny mi środ ka mi do je go osią gnię cia. 
W za ist nia łej sy tu acji praw nej, dys kry mi na cją z ra cji sa -
me go przy na le że nia do je go struk tur, ob ję tych zo sta ło po -
nad mi lion człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
a tak że sa mo to zrze sze nie.

PZD bę dzie rów nież wy ga śnię cie je go człon ko stwa w roz -
ma itych or ga ni za cjach, a w szcze gól no ści człon ko stwa w
Mię dzy na ro do wym Biu rze Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych w Luk sem bur gu (Of fi ce In ter na tio nal du Co in
de Ter re et de sjar dins Fa mi liaux asbl). Z te go wzglę du na -
ru szo ne zo sta nie pra wo PZD do swo bod ne go zrze sza nia
się, na stą pi po zba wie nia kor po ra cyj nych praw Związ ku
ja ko człon ka or ga ni za cji. Do bro wol na i au to no micz na de -
cy zja PZD o przy stą pie niu do struk tur na szcze blu eu ro -
pej skim, chro nio na jest w myśl art. 11 EKPC nie tyl ko 
w aspek cie sa me go przy stą pie nia, ale tak że po przez do -
bro wol ność wy stą pie nia.  Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go RP pra wa do pod ję cia po wyż szej de cy zji sku tecz nie
PZD po zba wi z chwi lą je go li kwi da cji - za koń cze nia by -
tu praw ne go.

W za kre sie przy ję tej w orzecz nic twie Eu ro pej skie go
Try bu na łu Praw Czło wie ka (ETPC) za sa dy mar gi ne su
swo bo dy oce ny w od nie sie niu do po dej mo wa nych przez
pań stwo — stro nę Kon wen cji - kro ków, w tym są do wych,
uznać na le ży, iż ko rzy sta jąc z niej Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny w wy da nym orze cze niu, nie sko rzy stał w ża den spo sób
z za sa dy obo wiąz ko wej pro por cjo nal no ści po mię dzy środ -
kiem, któ ry sta no wi in ge ren cję w pra wo chro nio ne 
w Kon wen cji, a in te re sa mi, ja kich miał on w za mie rze niu
władz bro nić. We dług orze cze nia ETPC So eńng vs. Wiel -
ka Bry ta nia fc dn. 17 lip ca 1989 r., A. 161) „wpi sa ne w
ca łą kon wen cję jest po szu ki wa nie wła ści wej rów no wag,
mię dzy wy ma ga nia mi ogól ne go in te re su spo łecz no ści 
i wa run ka mi ochro ny pod sta wo wych praw jed nost ki.
Ozna cza to, że każ da in ge ren cja Pań stwa w sfe rę pra wa
gwa ran to wa ne go art. 11 po win na być pro por cjo nal na do
re ali zo wa ne go ce lu. W przy pad ku Pol skie go Związ ku
Dział kow ców tak się jed nak nie sta ło.

Jak wy ni ka z art. 11 ust. 2 Kon wen cji, ogra ni cze nia wol -
no ści zrze sza nia się mu szą mieć swo ją pod sta wę przede
wszyst kim w „pra wie". Tym cza sem, choć wy rok Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go na ru szył po wyż szą wol ność w sto sun -
ku do PZD, to jed nak na stą pi ło to bez opar cia o ja kie -
kol wiek prze pi sy obo wią zu ją ce go pra wa. Co wię cej, do -
ko nu jąc tej in ge ren cji Try bu nał Kon sty tu cyj ny zu peł nie
nie uza sad nił, dla cze go za sto so wał tak dra stycz ne środ ki,
jak po zba wie nie zrze sze nia pod mio to wo ści praw nej.
Wszak ja kie kol wiek ogra ni cze nia pra wa gwa ran to wa ne go
Kon wen cją mu szą być pro por cjo nal ne do le gi ty mi zo wa -
ne go ce lu, któ ry ma być osią gnię ty. W wy pad ku zaś ist nie -
nia kon flik tu mię dzy róż ny mi pra wa mi kon wen cyj ny mi,
pań stwo mu si zna leźć wła ści wą i uczci wą rów no wa gę.
Za sa da pro por cjo nal no ści wy ma ga zna le zie nia rów no wa -
gi mię dzy ce la mi wy mie nio ny mi w art. 11 ust 2 i swo bod -
nym wy ko ny wa niem pra wa zrze sza nia się. W tym kon -
tek ście na le ży stwier dzić, że wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go sta no wi przy kład za chwia nia po wyż szej rów no -
wa gi.
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le ko idą ce utrud nie nia a wręcz unie moż li wia ją jed no st ce
peł ną in te gra cję spo łecz ną w spo sób, ja ki we dług da nej
jed nost ki był dla niej naj od po wied niej szy. Po nad to skut -
kiem wy ro ku Try bu na łu jest wpro wa dze nie sta nu nie pew -
no ści co do sta tu su praw ne go człon ków PZD i na by tych
prze zeń praw, tak o cha rak te rze nie ma jąt ko wym (człon ko -
stwa), jak i praw wła sno ści na sa dzeń i na nie sień na in dy -
wi du al nych, użyt ko wa nych dział kach w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

Moż na rów nież po sta wić da lej idą cy za rzut dys kry mi na -
cji, a mia no wi cie w aspek cie sa me go fak tu utwo rze nia
PZD przed ro kiem 1989 — przed okre sem trans for ma cji
w Pol sce. Na le ży wy raź nie pod kre ślić, że fakt na by cia
oso bo wo ści praw nej w mi nio nym ustro ju ab so lut nie nie
mo że sta no wić pod sta wy do dys kry mi na cji, czy tym bar -
dziej - li kwi da cji da ne go zrze sze nia. Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny po mi nął cał ko wi cie do ro bek i tra dy cję PZD, któ ry
kon ty nu uje idee 115-let nie go pol skie go ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go. Człon ko wie Związ ku wy ro kiem Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go mo gą na to miast, wbrew za sa dom,
któ re pa no wać po win ny w de mo kra tycz nym pań stwie pra -
wa, zo stać po zba wie ni ogó łu na by tych praw z ty tu łu użyt -
ko wa nych dzia łek (człon ko stwa oraz praw ma jąt ko wych)
z uwa gi na przy na leż ność do tej wła śnie, kon kret nej or -
ga ni za cji dział kow ców, po ma wia nej o nie po praw ne po -
cho dze nie. Ma my tu taj do czy nie nia nie tyl ko z jaw ną
dys kry mi na cją sa mej or ga ni za cji, ale tak że ze swo istym
„po krzyw dze niem” wszyst kich jej człon ków z ra cji przy -
na leż no ści do zrze sze nia, któ re zo sta ło po wo ła ne do ży cia
w Pol sce w po przed nim sys te mie praw nym. W tym kon -
tek ście moż na upa try wać do dat ko we go prze ja wu dys kry -
mi na cji, bo wiem wo bec in nych or ga ni za cji po wo ła nych
przed 1989 ro kiem - np. wspo mnia ne go już Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go - Rzecz po spo li ta Pol ska nie za sto -
so wa ła tak dra stycz nych środ ków, jak po zba wie nie pod -
mio to wo ści praw nej.

W związ ku z po wyż szym uznać na le ży, iż Rzecz po spo -
li ta Pol skia, mi mo cią żą ce go na nim obo wiąz ku wska za -
ne go w art. 1 Kon wen cji — nie za gwa ran to wa ło zrze -
sze niu ja kim jest PZD i je go człon kom praw wska za nych
w art. 11 oraz 14 Kon wen cji. Nie tyl ko na wet nie za gwa -
ran to wa ło, ale w spo sób bez po śred ni prze szko dzi ło w ich
re ali za cji. W spo sób nie uspra wie dli wio ny, nie pro por cjo -
nal ny i wresz cie nie zgod ny z prze pi sa mi i du chem Kon -
wen cji za in ge ro wa ło w sfe rę tych praw, po wo du jąc
za chwia nie za ufa nia do Pań stwa i pra wa po nad mi lio na
pol skich oby wa te li i ich ro dzin.

Ma jąc za tem po wyż sze na uwa dze na le ży uznać, że wy -
rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na ru sza wol ność chro nio -
ną przez art. 11 Kon wen cji.

Z uwa gi na fakt, iż art. 14 Kon wen cji ma cha rak ter sub -
sy diar ny, po wią zać na le ży go w przed mio to wym sta nie
fak tycz nym z nie moż no ścią swo bod ne go i au to no micz ne -
go ko rzy sta nia z pra wa do sto wa rzy sza nia się przez człon -
ków PZD a tak że sa mą or ga ni za cję - w kon tek ście struk tur
zrze sze nia eu ro pej skie go, ja kim jest Mię dzy na ro do we
Biu ro Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych w Luk sem -
bur gu, do któ re go Zwią zek na le ży.

Aspekt na ru sze nia za sa dy nie dy skry mi na cji w świe tle
Kon wen cji ma miej sce w sy tu acji, kie dy dzia ła nia wła dzy
pań stwo wej nie da ją się uza sad nić ar gu men ta mi obiek ty -
wi zmu i ra cjo nal no ści. W sy tu acji przy ję cia na wet nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP nie któ rych za pi sów usta wy
o ROD, stan kon sty tu cyj no ści moż na by ło z pew no ścią
osią gnąć po przez za sto so wa nie mniej ra dy kal nych środ -
ków niż prak tycz na li kwi da cja PZD. Try bu nał po stą pił
jed nak ina czej, po zba wia jąc moż li wo ści ko rzy sta nia 
z praw wy mie nio nych w prze pi sach EKPC mi lio na oby -
wa te li pol skich oraz sa me go Związ ku. Bez sprzecz nie przy
wy da wa niu wy ro ku za chwia na zo sta ła rów no wa ga po mię -
dzy uży ty mi środ ka mi, a za mie rzo nym ce lem. Śro dek, ja -
kim jest uchy le nie kon sty tu cyj no ści prze pi sów, w do dat ku
przy wy ko rzy sta niu wąt pli wej teo rii „pro mie nio wa nia”
nie kon sty tu cyj no ści jed nych prze pi sów na in ne (bez udo -
wod nie nia nie kon sty tu cyj no ści tych dru gich) jest oczy wi -
ście nie od po wied ni, nie za ist nia ła tak że ko niecz ność je go
za sto so wa nia (por. orze cze nie Ka rner v. Au stria — skar ga 
nr 40016198).

W po wyż szym przy pad ku za mie rzo ny cel nie uspra wie -
dli wia ska li i cha rak te ru środ ka któ re go uży to do je go re -
ali za cji, do pro wa dza jąc tym sa mym do na ru sze nia art. 14
Kon wen cji. Sam Try bu nał w swo ich orze cze niach (spra -
wa Hugh Jor dan v. Zjed no czo ne mu Kró le stwu z dnia
04.05.2001 r.) stwier dza, iż dzia ła nie uznać moż na za dys -
kry mi nu ją ce, je że li da ny śro dek ma nie pro por cjo nal ne
skut ki dla pew nej gru py. Utra ta praw ma jąt ko wych i nie -
ma jąt ko wych człon ków PZD oraz sa mej or ga ni za cji wy -
wo ła z pew no ścią ta ką wła śnie ska lę nie pro por cjo nal no ści
skut ków wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, po wo du jąc
tym sa mym ra żą cą dys kry mi na cję po wyż szych pod mio -
tów. Wy da ny  wy rok jest prze ja wem (oczywi stej) nie ra cjo -
nal no ści w sto sun ku do ce lu ku ja kie mu dą żył Try bu nał
Kon sty tu cyj ny roz pa tru jąc usta wę o ROD pod ką tem
zgod no ści z Kon sty tu cją RP. W wy da nym wy ro ku nie
oce nio no na le ży cie i w peł ni je go skut ków, zwłasz cza 
w świe tle Kon wen cji.

Człon ko wie PZD do zna li po nad to dys kry mi na cji w po -
sta ci na ru sze nia swo bo dy wy ko ny wa nia swo je go pra wa
do do bro wol ne go sto wa rzy sza nia się w ogól no pol skiej or -
ga ni za cji dział kow ców. Skut ki wy ro ku wpro wa dza ją da -
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Skar żą cy za rzu ca rów nież na ru sze nie przez Rzecz po -
spo li tą Pol ską ar ty ku łu 1 pro to ko łu nr 1 do Kon wen cji o
Ochro nie Praw Czło wie ka i Pod sta wo wych Wol no ści, któ -
ry gwa ran tu je każ dej oso bie fi zycz nej i praw nej ochro nę
wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych (mie nia).

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest oso bą praw ną (zob.
art. 27 ust. 1 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ROD). Ko -
rzy sta za tem z ochro ny gwa ran to wa nej przez po wyż szy
prze pis. Ozna cza to, że mie nie przy słu gu ją ce PZD po win -
no być po sza no wa ne, a po zba wie nie wła sno ści mo że na -
stą pić je dy nie we dług ści śle okre ślo nych za sad.

Tym cza sem bez po śred nim skut kiem wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go bę dzie utra ta pod sta wy praw nej ist nie nia
PZD (czy li fak tycz na li kwi da cja te go pod mio tu), a w efek -
cie - wy ga śnię cie wszyst kich praw ma jąt ko wych Związ -
ku, a w szcze gól no ści pra wa wła sno ści, użyt ko wa nia
wie czy ste go i użyt ko wa nia grun tów oraz od ręb nej wła -
sno ści in fra struk tu ry znaj du ją cej się na tych grun tach; w
kon se kwen cji peł nia praw rze czo wych po wró ci do wła -
ści cie li grun tów, na któ rych funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy
dział ko we (zob. 17. 4 uza sad nie nia do wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go).

Moż na za tem za sad nie twier dzić, że po przez wy da nie
przed mio to we go wy ro ku Rzecz po spo li ta Pol ska w spo -
sób ra żą cy na ru szy ła za sa dę po sza no wa nia mie nia oraz
za sa dę po zba wie nia mie nia pod okre ślo ny mi za sa da mi.
Nie ule ga bo wiem wąt pli wo ści, że bez po śred nią kon se -
kwen cją wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ma być swo -
isty „trans fer" ca łe go ma jąt ku or ga ni za cji spo łecz nej na
rzecz pod mio tów pu blicz no praw nych (gmin oraz Skar bu
Pań stwa). Jed no cze śnie sku tek ten ma na stą pić z po mi nię -
ciem ja kich kol wiek praw nych pro ce dur do ty czą cych po -
zba wie nia mie nia przez wła dze pu blicz ne. Z te go też
wzglę du nie spo sób w tym przy pad ku mó wić na wet o wy -
własz cze niu, ale o bez praw nej na cjo na li za cji i ko mu na li -
za cji, ma ją cej ce chy kon fi ska ty ca łe go mie nia.

Ten kon tro wer syj ny aspekt przed mio to wej spra wy zo stał
do strze żo ny przez Sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
An drzej Wró bel, któ ry w zda niu od ręb nym do oma wia ne -
go wy ro ku stwier dził, że „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. Czy ni to w pkt 10.11.1 stwier dza jąc,
że „Do li kwi da cji PZD ja ko pod mio tu praw ne go – w stwier -
dzo nych wa run kach praw nych – ko niecz na jest jed nak że in -
ter wen cja usta wo daw cy. Wy rok Try bu na łu w tym za kre sie
sta no wi więc zo bo wią za nie usta wo daw cy do wszczę cia po -

stę po wa nia le gi sla cyj ne go. Jest oczy wi ste, że usta wa li kwi -
du ją ca PZD bę dzie mu sia ła ob jąć za kre sem swej re gu la cji
rów nież kwe stie praw ma jąt ko wych tej or ga ni za cji”). Li -
kwi da cja oso by praw nej, któ rej ce le i sta tus zo sta ły okre -
ślo ne przez usta wo daw cę, któ ra dzia ła ła w peł ni le gal nie
na te ry to rium RP tyl ko dla te go, że usta wo daw ca przy znał
tej or ga ni za cji sta tus i upraw nie nia, któ re w oce nie Try bu -
na łu sta no wią o jej „mo no po li stycz nym” cha rak te rze, na -
ru sza pryn cy pia kon sty tu cyj ne nie tyl ko wska za ne w art. 58
i art. 64 Kon sty tu cji, przez po zba wie nie tej or ga ni za cji pra -
wa do le gal ne go funk cjo no wa nia na te ry to rium RP i jej
praw ma jąt ko wych, ale tak że za sa dy de mo kra tycz ne go
państwa praw ne go, któ re gwa ran tu ją or ga ni za cjom po wo -
ła nym do ist nie nia przez wła dzę pań stwo wą i ak cep tu ją cą
przez wie le lat jej ist nie nie, pra wo do nie za kłó co ne go funk -
cjo no wa nia, a oso bom w nim zrze szo nym pra wa, któ re wią -
żą się z przy na leż no ścią do tej or ga ni za cji spo łecz nej”.
(Zda nia od ręb ne Sę dzie go TK An drze ja Wró bla do wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r., sygn.
akt K 8/10, pkt 9).

Z po wyż szych wzglę dów w peł ni za sad ny jest za rzut na -
ru sze nia ar ty ku łu 1 pro to ko łu nr 1 do Kon wen cji. 
W szcze gól no ści na stą pi ło po gwał ce nie za sa dy po sza no -
wa nia mie nia oraz za sa dy po zba wie nia mie nia pod okre -
ślo ny mi wa run ka mi, któ re wy ni ka ją z po wyż sze go ar ty-
ku łu. Ta kie uję cie za rzu tu jest zgod ne z orzecz nic twem
ETPC, z któ re go wy ni ka, że za sa dy do ty czą ce kon kret nych
spo so bów in ge ren cji w pra wo do po sza no wa nia mie nia,
na le ży in ter pre to wać z uwzględ nie niem za sa dy pierw szej
- po sza no wa nia mie nia, któ ra ma cha rak ter ogól ny (orze -
cze nie Jan ter v. Sło wa cja, 4 mar ca 2003 r., Izba (Sek cja
TV), skar ga nr 39050/97). Ta za sa da ogól na mo że być sto -
so wa na rów nież nie za leż nie od obu po zo sta łych w ra zie
ist nie nia pro ble mów na tle ochro ny pra wa wła sno ści, któ -
rych po zo sta łe dwie za sa dy nie do ty czą ze wzglę du na swój
spe cy ficz ny przed miot sto so wa nia, a więc gdy nie moż na
uznać roz wa ża nych pro ble mów za po zba wie nie wła sno ści
al bo ogra ni cze nie ko rzy sta nia z niej.

Skar żą cy za rzu ca na ru sze nie ar ty ku łu 1 pro to ko łu nr 1,
gdyż roz strzy gnię cie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go — wy -
da ne w imie niu Rzecz po spo li tej Pol skiej — sta no wi in ge -
ren cję w przy słu gu ją ce Skar żą ce mu „mie nie” w ro zu-
mie niu po wyż sze go prze pi su. Po ję cie „mie nia” w kon tek -
ście ar ty ku łu 1 pro to ko łu nr 1 ma zna cze nie au to no micz -
ne i nie ogra ni cza się do wła sno ści rze czy; in ne pra wa 
i ko rzy ści ma jąt ko we mo gą być rów nież trak to wa ne ja ko
pra wa ma jąt ko we, a tym sa mym ja ko „mie nie” w ro zu -
mie niu te go prze pi su (orze cze nie Spor rong i Lon n roth v.
Szwe cja, 23 wrze śnia 1982 r., A. 52). Od no si się to za rów -
no do ist nie ją ce go mie nia, jak i do war to ści ma jąt ko wych,
w tym tak że wie rzy tel no ści i rosz czeń, w związ ku z któ -
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ry mi da na oso ba mo że twier dzić, że ma przy naj mniej
upraw nio ne ocze ki wa nie ich re ali za cji (prze cze nie Ga sus
do sier- und fór der tech nik GmbH v. Ho lan dia, 23 lu te go
1995 r., A. 306-B).

In ge ren cja w pra wo wła sno ści jest zwy kle re zul ta tem
de cy zji władz ad mi ni stra cyj nych. Mo że rów nież wy ni kać
z wy ro ków są dów lub - rza dziej - bez po śred nio z re gu la -
cji praw nych. Uzna je się, że moż na sta wiać zarzut na ru -
sze nia art. 1 pro to ko łu nr 1, je śli władze pu blicz ne, choć by
w ma łym stop niu, przy czy ni ły się do in ge ren cji (orzeczenie
Aiz pu rua Or tiz i in ni v. Hisz pa nia, 2 lu te go 2010 r., Izba
(Sek cja III), skar ga nr 42430/05). W przed mio to wej spra -
wie nie bu dzi wąt pli wo ści, że in ge ren cja we wła sność i
po zo sta łe pra wa ma jąt ko we Związ ku na stą pi ła na sku tek
wy ro ku wy da ne go przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, bę dą cy
or ga nem wła dzy pu blicz nej Rzecz po spo li tej Pol ski. Kon -
se kwen cją, wy ro ku ma być bo wiem fak tycz na li kwi da cja
or ga ni za cji spo łecz nej oraz wy ga śnię cie jej wszyst kich
praw ma jąt ko wych, któ re zo sta ną prze ję te przez od po -
wied nie wła dze pu blicz ne.

W tym kon tek ście na le ży pod kre ślić, że każ da in ge ren -
cja wła dzy pu blicz nej w spo koj ne ko rzy sta nie z mie nia
mu si być zgod na z pra wem. Ar ty kuł 1 pro to ko łu nr 1
upraw nia bo wiem do po zba wie nia mie nia je dy nie „w wa -
run kach prze wi dzia nych przez pra wo”. ETPC zwró cił
przy tym uwa gę, iż rzą dy pra wa - jed na z fun da men tal -
nych za sad spo łe czeń stwa de mo kra tycz ne go - jest nie od -
łącz ną czę ścią wszyst kich po sta no wień Kon wen cji.
Za sa da zgod no ści z pra wem za kła da rów nież, że wcho -
dzą ce w grę prze pi sy pra wa kra jo we go mu szą być wy star -
cza ją co do stęp ne, pre cy zyj ne, a ich sto so wa nie prze wi -
dy wal ne (orze cze nie Bey eler v. Wło chy, 5 stycz nia 2000 r.,
Wiel ka Izba, skar ga nr 33202/96). Tym cza sem w przed -
mio to wej spra wie po zba wie nie mie nia PZD ma na stą pić w
wa run kach, któ re nie zo sta ły prze wi dzia ne przez obo wią -
zu ją ce pra wo. Nie ma bo wiem żad nych pod staw praw -
nych, któ re umoż li wia ły by Try bu na ło wi Kon sty tucyj -
ne mu po zba wia nie mie nia or ga ni za cji spo łecz nej po przez
jej fak tycz ną li kwi da cję. W szcze gól no ści ta kiej pod sta -
wy nie prze wi du ją usta wy obo wią zu ją ce w Pol sce. Stąd
też moż na uznać, że wsku tek wy ro ku Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go na stą pi ło bez praw ne wy własz cze nie PZD, gdyż
oczy wi stym jest, że wy własz cze nie mo że na stą pić nie tyl -
ko wsku tek „praw nych” de cy zji władz pu blicz nych.

Z uwa gi na przed miot po stę po wa nia przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym, przed mio to wy wy rok moż na ewen tu al -
nie uznać za skraj ny wy pa dek od mo wy po sza no wa nia mie -
nia, co jest trak to wa ne ja ko fak tycz ne wy własz cze nie. W
orze cze niu Spor rong i Lón n roth prze ciw ko Szwe cji ETPC
zwró cił uwa gę, że przy oce nie, czy do szło do wy własz cze -
nia, nie na le ży kie ro wać się wy łącz nie wzglę da mi for mal -
ny mi, bo Kon wen cja ma chro nić za war te w niej pra wa w

spo sób rze czy wi sty i sku tecz ny, ale wyjść po za zna mio na
ze wnętrz ne i zba dać rze czy wi stą sy tu ację bę dą cą przed -
mio tem za rzu tu. W każ dej spra wie na le ży więc zba dać, czy
za kres in ge ren cji w ko rzy sta nie z mie nia nie ozna czał fak -
tycz ne go po zba wie nia wła sno ści (orze cze nie Spor rong 
i Lön n roth v. Szwe cja, 23 wrze śnia 1982 r., A. 52)

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go for mal nie nie po -
zba wił PZD mie nia, ani nie ure gu lo wał spo so bu ko rzy sta -
nia z wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych. Jed nak że
po wyż szym roz strzy gnię ciem bez sprzecz nie od mó wio no
po sza no wa nia praw ma jąt ko wych PZD. Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny nie wy ja śnił bo wiem, w ja ki spo sób po trze ba do -
sto so wa nia do Kon sty tu cji prze pi sów nor mu ją cych
funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce mo -
gła uspra wie dli wić cał ko wi te za ne go wa nie wła sno ści i po -
zo sta łych praw ma jąt ko wych PZD, bę dą ce fak tycz nym
wy własz cze niem bez od szko do wa nia. Wszak Try bu nał
Kon sty tu cyj ny bez praw nie zo bo wią zu je usta wo daw cę do
li kwi da cji Związ ku, któ ry ja ko oso ba praw na jest pod mio -
tem praw ma jąt ko wych. W tym wzglę dzie Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny stwier dził, że „W ce lu ochro ny wła sno ści
ko mu nal nej na le ży za tem przy jąć, że pra wo użyt ko wa nie
wie czy ste go przy zna ne PZD wraz z li kwi da cją te go pod -
mio tu wy ga śnie, a peł nia praw rze czo wych nie zo sta nie
au to ma tycz nie przy zna na Skar bo wi Pań stwa, lecz po wró -
ci do wła ści cie li grun tów, a więc al bo do Skar bu Pań stwa,
al bo do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go” (wy rok Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r., sygn. akt
K 8/10, pkt 10.11.1). Jed no cze śnie Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny nie wy ja śnił, cze mu ochro na wła sno ści ko mu nal nej
wy ma ga li kwi da cji or ga ni za cji spo łecz nej w ce lu prze ję -
cia jej mie nia przez wła dze pu blicz ne.

Po nad to nie wy ja śnio no, że wy ga śnię cie praw ma jąt ko -
wych PZD, a w szcze gól no ści użyt ko wa nia wie czy ste go
grun tów, wy wo ła rów nież ne ga tyw ne skut ki wo bec człon -
ków Związ ku - użyt kow ni ków dział kę w ro dzin nych
ogro  dach dział ko wych. Tę kwe stię pod kre ślił w zda niu
od ręb nym do przed mio to we go wy ro ku sę dzia Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go An drzej Wró bel, któ ry wska zał, że „(...)
„(…) wraz z wy ga śnię ciem użyt ko wa nia wie czy ste go wy -
ga sną do tych cza so we pra wa do tych cza so wych użyt kow -
ni ków dzia łek – człon ków PZD, co sta wia pod zna kiem
za py ta nia nie tyl ko ich przy szły sta tus, ja ko człon ków PZD,
ale tak że ja ko pod mio tów praw ma jąt ko wych wy ni ka ją -
cych z te go człon ko stwa.” (Zda nia od ręb ne Sę dzie go TK
An drze ja Wró bla do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
z dnia 11 lip ca 2012 r., sygn. akt K 8/10, pkt 10).

Pod kre śle nia wy ma ga, że po sza no wa nie mie nia ozna -
cza moż li wość nie za kłó co ne go ko rzy sta nia z nie go. ETPC
wy ja śnił, iż za rzu ty za nie dba nia ze stro ny pań stwa pod ję -
cia dzia łań w ce lu ochro ny wła sno ści na le ży oce niać 
w świe tle ogól nej za sa dy po twier dza ją cej pra wo do ochro -
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ny wła sno ści. Rze czy wi ste, sku tecz ne ko rzy sta nie z pra -
wa chro nio ne go w tym ar ty ku le nie jest uza leż nio ne je dy -
nie od obo wiąz ku pań stwa wstrzy ma nia się z in ge ren cją,
ale w pew nych oko licz no ściach mo że wy ma gać pod ję cia
z je go stro ny środ ków ochro ny wła sno ści, zwłasz cza gdy
ist nie je bez po śred ni zwią zek mię dzy dzia ła nia mi, któ rych
wła ści ciel mo że w spo sób upraw nio ny ocze ki wać od
władz, i za kre sem rze czy wi ste go ko rzy sta nia z mie nia
(prze cze nie z 9 li sto pa da 1999 r., Izba (Sek cja III), nie -
publ.). Pod ję cie te go ro dza ju dzia łań za nie dba ły wła dze
pu blicz ne Rzecz po spo li tej Pol ski w przed mio to wej spra -
wie. Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie mo że bo wiem
sta no wić swo iste go pre tek stu do po zba wie nia mie nia or -
ga ni za cji spo łecz nej. Sko ro ist nie je groź ba, że ta ki by ły by
bez po śred ni sku tek wy ro ku lub in ne go roz strzy gnię cia
władz pu blicz nych, to obo wiąz kiem ze stro ny pań stwa jest
ochro na za gro żo nej wła sno ści i in nych praw ma jąt ko -
wych. Tym cza sem w oma wia nej spra wie Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny nie pod jął żad nych dzia łań, aby za pew nić
ochro nę wła sno ści i po zo sta łe go mie nia PZD. To za nie -
cha nie jest tym bar dziej na gan ne, że be ne fi cjen tem tej pa -
syw no ści są pu blicz ne oso by praw ne - Skarb Pań stwa 
i jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Stąd też na le ży
uznać, że przed mio to wy wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go ra żą co go dzi w pra wa ma jąt ko we (mie nie) Związ -
ku, a tym sa mym na ru sza art. 1 pro to ko łu nr 1.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go fak tycz nie ogra ni -
czył PZD w moż li wo ści nie za kłó co ne go ko rzy sta nia ze
swo je go mie nia. Ja kie kol wiek dzia ła nia Związ ku w za -
kre sie za rzą dza nie swo im ma jąt kiem są obec nie wy so ce
ry zy kow ne z uwa gi na skut ki wy ni ka ją ce z po wyż sze go
orze cze nia. W efek cie Zwią zek ja ko pod miot wła sno ści i
in nych praw ma jąt ko wych jest fak tycz nie „ubez wła sno -
wol nio ny” w ko rzy sta nia ze swo je go ma jąt ku. W chwi li
obec nej za nie ra cjo nal ne na le ży uznać ja kie kol wiek in we -
sty cje i in ne na kła dy na ten ma ją tek, sko ro w świe tle wy -
ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ma na stą pić fak tycz na
li kwi da cja Związ ku, a je go pra wa ma jąt ko we ma ją przy -
paść od po wied nim pod mio tom pu blicz nym. Z po wyż sze -
go wzglę du moż na za tem stwier dzić, że już dzi siaj 
- wpraw dzie jesz cze w ogra ni czo nym za kre sie — na stą pi -
ło na ru sze nie art. 1 pro to ko łu nr 1.

Każ da in ge ren cja w ko rzy sta nie z pra wa lub wol no ści
uzna nej w Kon wen cji, w tym rów nież pra wa wła sno ści,
mu si re ali zo wać upraw nio ny cel (za sa da upraw nio ne go
ce lu w in te re sie pu blicz nym) oraz być pro por cjo nal na. Do
władz na le ży w pierw szej ko lej no ści oce na, czy ist niał pu -
blicz nie waż ny po wód wy ma ga ją cy dzia łań pro wa dzą cych
do ode bra nia wła sno ści (zob. np. orze cze nie For mer King
of Gre ece i in ni v. Gre cja, 23 li sto pa da 2000 r., Wiel ka
Izba, skar ga nr 25701/94; orze cze nie Jahn i in ni v. Niem -
cy, 22 stycz nia 2004 r., Izba (Sek cja III). Tym cza sem Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny nie do ko nał żad nej oce ny w za kre sie

ist nie nia in te re su pu blicz ne go uza sad nia ją ce go po zba wie -
nie wszyst kich praw ma jąt ko wych przy słu gu ją cych PZD.
Po nad to Try bu nał Kon sty tu cyj ny zu peł nie nie wy ka zał,
że tak ra żą ca in ge ren cja w mie nie PZD by ła środ kiem pro -
por cjo nal nym do za ło żo ne go ce lu.

Na ten aspekt zwra ca uwa gę w swo im zda niu od ręb nym
Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go An drzej Wró bel, któ -
ry stwier dził, że „PZD ja ko oso ba praw na jest pod mio tem
pra wa wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych, w użyt ko -
wa nia wie czy ste go i ogra ni czo nych praw rze czo wych, któ -
re pod le ga ją rów nej ochro nie praw nej (art. 64 ust. 1 i 2
Kon sty tu cji). 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 tym
prze pi sem, 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 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 ną ochro nę niż pra wa ma jąt ko we go
nie pu blicz ne go zrze sze nia” (Zda nia od ręb ne Sę dzie go TK
An drze ja Wró bla do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
z dnia 11 lip ca 2012 r., sygn. akt K 8/10, pkt 6).

W orze cze niu Spor rong i Lón n roth prze ciw ko Szwe cji
Try bu nał użył po ję cia „wła ści wa rów no wa ga” mię dzy po -
trze ba mi wy ni ka ją cy mi z ogól ne go in te re su spo łe czeń -
stwa a wy ma ga nia mi zwią za ny mi z ochro ną pod sta wo -
wych praw jed nost ki. Tro ska o jej osią gnię cie wy ra ża się
w ca łej struk tu rze art. 1 pro to ko łu nr 1 (zob. np. orze cze -
nie Sul ja gic v. Bo śnia i Her ce go vi na, 3 li sto pa da 2009 r.,
skar ga nr 27912/02, Izba (Sek cja IV)). W szcze gól no ści
mu si być za cho wa na roz sąd na pro por cja mię dzy za sto so -
wa ny mi środ ka mi i ce lem, któ ry miał być re ali zo wa ny przy
po mo cy środ ków pod ję tych przez pań stwo, w tym pro wa -
dzą cych do ode bra nia jed no st ce jej mienia. W każ dym
przy pad ku za rzu tu na ru sze nia te go ar ty ku łu na le ży oce -
nić, czy na sku tek dzia ła nia władz lub ich bier no ści oso -
ba wy stę pu ją ca ze skar gą nie mu sia ła po nieść nie pro por-
cjo nal ne go i nad mier ne go cię ża ru (orze cze nie Sul ja gic v.
Bo śnia i Her ce go wi na, 3 li sto pa da 2009 r., skar ga 
nr 27912/02, Izba (Sek cja IV)

Po zba wie nie pod mio to wo ści praw nej skut ku ją ce swo -
istą na cjo na li za cją i ko mu na li za cją mie nia or ga ni za cji spo -
łecz nej nie spo sób uznać za pro por cjo nal ny śro dek
ko niecz ny do do sto so wa nia do Kon sty tu cji prze pi sów nor -
mu ją cych funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko we go.
Osią gnię cie te go ce lu ab so lut nie nie wy ma ga ło za sto so -
wa nia tak dra stycz nych środ ków. Stąd też oczy wi stym
jest, że zu peł nie nie upraw nio ne zo bo wią za nie usta wo daw -
cy do li kwi da cji PZD, a w efek cie - in ge ren cja w je go pra -
wa ma jąt ko we by ło dzia ła niem cał ko wi cie nie pro por-
cjo nal nym.

Ta ki po gląd wy ra ził rów nież w zda niu od ręb nym do
przed mio to we go wy ro ku Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj -



Na ru sze nie art. 6 Kon wen cji - Pra wo do rze tel ne go pro ce su są do we go

Skar żą cy uzna je, że wsku tek wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go Rzecz po spo li ta Pol ska na ru szy ła przy słu gu -
ją ce mu pra wo do rze tel ne go pro ce su są do we go, któ re
zo sta ło za gwa ran to wa ne w art. 6 Kon wen cji. Z prze pi su
te go bo wiem wy ni ka, że każ dy ma pra wo do spra wie dli -
we go i pu blicz ne go roz pa trze nia je go spra wy w roz sąd -
nym ter mi nie przez nie za wi sły i bez stron ny sąd usta no-
wio ny usta wą przy roz strzy ga niu o je go pra wach i obo -
wiąz kach o cha rak te rze cy wil nym.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że po wyż szym wy ro kiem w isto -
cie roz strzy gnię to o pod mio to wo ści praw nej PZD, a w
efek cie - o je go pra wach ma jąt ko wych. Obo wią zu ją ce
prze pi sy pra wa, w tym Kon sty tu cja RP, nie wy po sa ża ją
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do roz strzy ga nia spraw, któ -
re prze są dza ją o by cie praw nym pod mio tów oraz ich cy -
wil nych pra wach i obo wiąz kach. W tym za kre sie wła ś-
ci we są są dy po wszech ne. W kon se kwen cji na le ży stwier -
dzić, że spra wy o fun da men tal nym zna cze niu dla by tu
praw ne go Związ ku, a za tem dla je go praw i obo wiąz ków
cy wil nych, nie zo sta ły roz strzy gnię te przez nie za wi sły 

i bez stron ny sąd usta no wio ny usta wą — jak wy ma ga te -
go art. 6 ust. 1 Kon wen cji - ale przez Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny, któ re jest or ga nem nie wła ści wym w po wyż szym
za kre sie.

Po cią gnę ło to za so bą dal sze po gwał ce nia praw Skar żą -
ce go. W szcze gól no ści na stą pi ło na ru sze nia pra wa do
spra wie dli we go roz pa trze nia spra wy. Ze wzglę du na spe -
cy ficz ny tryb roz pa try wa nia spraw przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny, Skar żą cy nie miał moż li wo ści uczest ni czyć w
tym po stę po wa niu ja ko peł no praw na stro na, mi mo że roz -
strzy ga no o je go by cie praw nym, czy li o ca ło ści je go praw
i obo wiąz ków. W re zul ta cie Skar żą cy nie mógł bro nić
swo ich praw na za sa dach gwa ran to wa nych w po stę po wa -
niu przed są dem po wszech nym, któ ry po wi nien roz pa try -
wać spra wę, któ ra jed nak osta tecz nie zo sta ła roz strzy-
gnię ta przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

W tym za kre sie moż na uznać, że do szło tak że do dys -
kry mi na cji Skar żą ce go w kon tek ście pra wa do są du.
Wszak każ de mu przy słu gu ją wszel kie środ ki praw ne, któ -
re moż na wy ko rzy stać w cza sie to czą ce go się po stę po wa -
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ne go An drzej Wró bel, któ ry stwier dził: „Uwa żam z ca łą
sta now czo ścią, że brak jest ab so lut nie ja ki 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 or ga ni za cji spo łecz -
nej (zrze sze nia) zrze sza ją ce go kil ka set ty się cy człon ków.
W to ku po stę po wa nia przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
nie wy ka za no, aby po pierw sze – PZD re ali zo wał ce le nie -
zgod ne z Kon sty tu cją RP lub w in ny spo sób na ru szał pod -
sta wo we za sa dy ustro ju RP, po dru gie – struk tu ra or ga ni-
za cyj na PZD nie od po wia da ła za sa dom de mo kra tycz nym,
w szcze gól no ści by wy klu cza ła ona moż li wość swo bod ne -
go wy ra ża nia wo li przez człon ków Związ ku lub by ła opar -
ta na bez względ nym po słu szeń stwie człon ków wo bec
władz Związ ku, a tyl ko ta kie usta le nia mo gły by sta no wić
pod sta wę do stwier dze nia nie kon sty tu cyj no ści prze pi sów
sta no wią cych pod sta wę ist nie nia i funk cjo no wa nia PZD.
W każ dym ra zie stan kon sty tu cyj no ści moż na by ło z po -
wo dze niem osią gnąć przez za sto so wa nie mniej dra stycz -
nych środ ków niż roz wią za nie PZD w obec nym usta -
wo wym kształ cie, tym bar dziej że nie któ re upraw nie nia
PZD, skła da ją ce się na tzw. „mo no pol” PZD, słu ży ły 
w isto cie ochro nie praw zrze szo nych w nim osób, cze go
Try bu nał w ogó le nie roz wa żył, i za cho wa nia nie na ru szo -
nej struk tu ry ogro dów dział ko wych, któ rych ist nie nie sa -
mo w so bie nie zo sta ło za kwe stio no wa ne przez Try bu -
nał.”(Zda nia od ręb ne Sę dzie go TK An drze ja Wró bla 
do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca
2012 r., sygn. akt K 8/10, pkt 9).

W po wyż szym kon tek ście na le ży tak że wska zać, że

ode bra nie wła sno ści bez za pła ty su my po zo sta ją cej w roz -
sąd nym sto sun ku do jej war to ści uzna je się za sad ni czo za
nie pro por cjo nal ną in ge ren cję. ETPC pod kre ślił, że bez ta -
kiej za sa dy ochro na pra wa wła sno ści by ła by w du żym
stop niu ilu zo rycz na i nie sku tecz na. Do pusz cza się jed nak
wy jąt ko wo dra koń skie ogra ni cze nie wy so ko ści od szko -
do wań (orzeczenie Ve li ko vi i in ni v. Buł ga ria, 15 mar ca
2007 r., Izba (Sek cja V). Jed nak że nie mo że to uspra wie -
dli wiać bra ku wła ści we go od szko do wa nia. W ta kiej bo -
wiem sy tu acji wła dze pu blicz ne uzy ski wa ły by ni czym
nie uspra wie dli wio ną ko rzyść ma jąt ko wą. Zwró cił na to
uwa gę ETPC w orze cze niu Be lve de re Al ber ghie ra S.R.L.
prze ciw ko Wło chom stwier dza jąc, że moż na mieć po waż -
ne wąt pli wo ści, czy me cha nizm umoż li wia ją cy wła dzom
od no sze nie ko rzy ści z bez pra wia, w związ ku z któ rym
wła ści ciel sta wia ny jest wo bec fak tów do ko na nych, moż -
na uznać za zgod ny z za sa dą le gal no ści.

Po wyż sze uwa gi na le ży cał ko wi cie od nieść do przed -
mio to wej spra wy, ja ko że Try bu nał Kon sty tu cyj ny zu peł -
nie po mi nął kwe stię od szko do wa nia za po zba wie nie praw
ma jąt ko wych PZD, mi mo że — wbrew swo jej kon sty tu -
cyj nej ro li — udzie lił usta wo daw cy szcze gó ło wych in -
struk cji w za kre sie try bu li kwi da cji PZD oraz kon se-
kwen cji ma jąt ko wych z tym zwią za nych. Z te go wzglę du
uza sad nio ne jest twier dze nie, że skut kiem wy ro ku Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go ma być bez praw na na cjo na li za cja 
i ko mu na li za cja, ma ją ce ce chy kon fi ska ty ca łe go mie nia
or ga ni za cji spo łecz nej, co w spo sób ra żą cy na ru sza za sa -
dę wy ra żo ną w ar ty ku łu 1 pro to ko łu nr 1 do Kon wen cji.



Na ru sze nie art. 13 Kon wen cji — Pra wo do sku tecz ne go środ ka od wo ław cze go

Nie za leż nie od po wyż sze go za sad nym jest stwier dze -
nie, że w przed mio to wej spra wie Rzecz po spo li ta Pol ska
na ru szy ła rów nież pra wo Skar żą ce go do sku tecz ne go
środ ka od wo ław cze go (art. 13 Kon wen cji). Wy ro kiem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po gwał co no bo wiem sze reg

praw i wol no ści PZD, któ re są za gwa ran to wa ne w Kon -
wen cji i pro to ko le do dat ko wym nr 1. Prze są dzo no bo -
wiem o fak tycz nej li kwi da cji Związ ku oraz o na cjo na-
li za cji je go ma jąt ku. Jed nak mi mo tak do nio słych skut -
ków Skar żą ce mu nie przy słu gu je ża den kra jo wy śro dek
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nia w ce lu obro ny swo ich in te re sów. W przed mio to wym
przy pad ku za sa da ta zo sta ła na ru szo na po przez brak przy -
zna nia PZD udzia łu w po stę po wa niu w cha rak te rze uczest -
ni ka (stro ny). Skut ko wa ło to bra kiem moż li wo ści obro ny
przez PZD swo ich istot nych in te re sów w po sta ci je go by -
tu praw ne go, pra wa wła sno ści, użyt ko wa nia wie czy ste go,
ogra ni czo nych praw rze czo wych. Pra wa te przy słu gu ją
PZD ja ko oso bie praw nej i ko rzy sta ją z ochro ny praw nej.
De cy zja w spra wie tych praw pod ję ta zo sta ła bez peł ne go
udzia łu pod mio tu, któ re mu te pra wa przy słu gu ją. Tym sa -
mym PZD po zba wio ny zo stał wszel kich środ ków pro ce so -
wych słu żą cych obro nie swo ich fun da men tal nych praw.

W tym kon tek ście moż na zgło sić istot ne za strze że nia do
za sad po stę po wa nia przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.
Po mi ja jąc nie wła ści wość Try bu na łu w za kre sie roz strzy -
ga nia o by cie pod mio tu praw ne go oraz je go pra wach i
obo wiąz kach cy wil nych, na le ży uznać za wa dli we i
sprzecz ne z art. 6 Kon wen cji za sa dy wy ni ka ją ce z art. 27
usta wy o Try bu na le Kon sty tu cyj nym, któ re ogra ni cza ją
krąg uczest ni ków po stę po wa nia przed Try bu na łem do te -
go stop nia, że nie za pew nia obro ny swo ich praw pod mio -
to wi, któ re go in te re su praw ne go bez po śred nio do ty czy to
po stę po wa nie. W przed mio to wej spra wie wa da ta unie -
moż li wi ła peł ny udział w po stę po wa niu PZD, któ re go
bez po śred nio do ty czy ło to po stę po wa nie.

W efek cie dzia ła nia Skar żą ce go by ły po mi ja ne. Do ty czy
to w szcze gól no ści zło żo ne go wnio sku o wy łą cze nie sę -
dzie go. Przed mio to wą spra wę roz strzy ga ło bo wiem dwóch
sę dziów, któ rzy ja ko par la men ta rzy ści sprze ci wia li się
uchwa le niu usta wy o ROD, któ ra by ła roz po zna wa na przez
Try bu nał z ich udzia łem. Ma jąc wie dzę co do tych prze -
szkód wo bec jed ne go z po wyż szych sę dziów, Skar żą cy
zło żył wnio sek o je go wy łą cze nie ze skła du orze ka ją ce go.
Wnio sek ten zo stał zi gno ro wa ny. W kon se kwen cji wy rok
zo stał wy da ny przy udzia le dwóch sę dziów, któ rzy wcze -
śniej ja ko par la men ta rzy ści ujaw ni li swój ne ga tyw ny sto -
su nek wo bec usta wy, któ rą na stęp nie roz po zna wa li ja ko
sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Jed no cze śnie na le ży stwier dzić, że roz strzy gnię cie wy -
da ne przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie speł nia ło po stu -
la tu spra wie dli we go wy ro ku. Wszak li kwi da cja pod mio tu
(PZD) i na cjo na li za cja je go ma jąt ku nie słu ży re ali za cji
ce lu, ja kim jest za pew nie nie plu ra li zmu i moż li wo ści pro -

wa dze nia ogro dów przez in ne or ga ni za cje. Za sto so wa no
więc środ ki nie ade kwat ne do re ali za cji uza sad nio nych
kon sty tu cyj nie ce lów. Po nad to prze są dze nie o fak tycz nej
li kwi da cji PZD by ło dzia ła niem bez praw nym w tym sen -
sie, że -jak już wy ka za no — Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie
ma w tym za kre sie kom pe ten cji, któ re są przy pi sa ne są -
dom po wszech nym roz pa tru ją cym ta kie spra wy w zu peł -
nie in nym po stę po wa niu.

Nie spo sób za tem mó wić w tym przy pad ku o rze tel nym
pro ce sie. Każ dy bo wiem mu si mieć moż li wość przed sta -
wie nia we wła ści wy spo sób swo jej spra wy bez stron ne mu
i nie za wi słe mu są do wi, w wa run kach, któ re nie sta wia ją
go w wy raź nie nie ko rzyst nej sy tu acji w sto sun ku do in -
nych pod mio tów te go po stę po wa nia. W przed mio to wej
spra wie PZD nie po sia dał sta tu su uczest ni ka. Jed nak PZD
wy stę po wał z wnio ska mi do Try bu na łu o do pusz cze nie do
udzia łu w po stę po wa niu w ro li or ga ni za cji mo gą cej przy -
czy nić się do na le ży te go wy ja śnie nia spra wy (art 38 pkt 4
usta wy o Try bu na le Kon sty tu cyj nym). Ko lej ny ta ki wnio -
sek zo stał uwzględ nio ny przez Try bu nał, któ ry rów no cze -
śnie do pu ścił z urzę du w tym cha rak te rze in ne or ga ni za cje
(sto wa rzy sze nia mi), któ rych by tu praw ne go i in nych praw
bez po śred nio po stę po wa nie nie do ty czy ło. W re zul ta cie
Skar żą cy miał je dy nie moż li wość od po wia da nia na za da -
ne py ta nia skła du orze ka ją ce go — bez moż li wo ści za pre -
zen to wa nia swo je go sta no wi ska w spra wie na za sa dzie
peł no praw ne go uczest ni ka po stę po wa nia.

Ma jąc na uwa dze za sad ni cze skut ki wy ro ku Try bu na łu
dla praw ne go by tu Skar żą ce go oraz je go praw ma jąt ko -
wych, na le ży stwier dzić, że w przed mio to wej spra wie
Rzecz po spo li ta Pol ska na ru szy ła swo je obo wiąz ki pro ce -
du ral ne, któ re po win ny za pew niać sku tecz ną ochro nę wła -
sno ści i mie nia. W tym kon tek ście war to przy po mnieć, że
ETPC w orze cze niu So vtran sa vto Hol ding prze ciw ko
Ukra inie stwier dził, że pań stwa ma ją po zy tyw ny obo wią -
zek za gwa ran to wać w ta kich spra wach pro ce du rę są do wą
ofe ru ją cą ko niecz ne gwa ran cje pro ce du ral ne, po zwa la ją cą
są dom kra jo wym roz pa trzyć rze tel nie i sku tecz nie wszel -
kie spo ry do ty czą ce spraw ma jąt ko wych. Na to miast w
orze cze niu An dre je va prze ciw ko Ło twie ETPC pod kre ślił,
że re gu la cje pro ce du ral ne ma ją za pew niać wła ści wy wy -
miar spra wie dli wo ści i zgod ność  z  za sa dą pew no ści praw -
nej,  a  stro ny po stę po wa nia, jak rów nież są dy ma ją pra wo
ocze ki wać od in nych or ga nów, iż bę dą one sto so wa ne.



16. Decision internę definitive (datę et naturę de la decision, organe - judiciaire ou autre - 1'ayant rendue)

Finał decision (datę, court or authority and naturę of decision) 
Ostateczne orzeczenia (data; nazwa sądu lub organu, który wydał orzeczenie; rodzaj orzeczenia)

17. Autres decisions (enumerees dans 1'ordre chronologiąue en indiquant, pour chaąue decision, sa datę, sa naturę et 1'organe -

judiciaire ou autre - 1'ayant rendue)

Other decisions (list in chronological order, giving datę, court or authority and naturę of decision for each ofthem)

Inne orzeczenia (proszę je wymienić w porządku chronologicznym podając dla każdego z nich datę, nazwę sądu 
lub organu, który je wydał, oraz rodzaj orzeczenia)

(Voir chapitre IV de la notę explicative. Donner pour chaąue grief, et au besoin sur une feuille separee, les renseignements

demandes sous les points 16 a 18-ci-apres)

(See Part IV ofthe Explanatory Notę. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 ona separate sheetfor

each separate complaint)

(Zob. Informacja wyjaśniająca. Część IV. Jeśli jest to konieczne, informacje wymienione w punktach 16-18 można
przedstawić na odrębnej kartce dla każdego zarzutu z osobna).

IV    EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE Lf ARTICLE 35 § 1 DE LA 
CONVENTION
STA TEMENT RELA TIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ART. 35 § 1 KONWENCJI

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 (sygn. akt K 8/10)
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od wo ław czy od po wyż sze go wy ro ku. W kon se kwen cji nie
ma moż li wo ści we ry fi ka cji te go orze cze nia w dro dze
„spra wie dli we go roz pa trze nia spra wy”. Ta ki stan rze czy
sta no wi za prze cze nie utrwa lo ne go sta no wi ska ETPC, któ -
ry wie lo krot nie uzna wał, że art. 13 Kon wen cji gwa ran tu -
je do stęp ność na po zio mie kra jo wym do środ ka od wo-
ław cze go w ce lu wdro że nia w ży cie isto ty praw i wol no -
ści kon wen cyj nych, w ja kiej kol wiek for mie, aby one by -

ły za bez pie czo ne w kra jo wym po rząd ku praw nym.
Je dy nie na mar gi ne sie na le ży do dać, że na sku tek wy ro -

ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie moż li wym bę dzie rów -
nież sko rzy sta nie z po zwu są do we go o od szko do wa nie za
wy rzą dzo ne szko dy ma jąt ko we, gdyż kon se kwen cją te go
wy ro ku bę dzie utra ta by tu praw ne go przez PZD, wo bec
cze go nie bę dzie le gi ty mo wa ne go pod mio tu do zło że nia
ta kie go po zwu.

18. Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas ete exercć?

Is there or was there any other appeal or other remedy available toyou whichyou have not used? Ifso, explain whyyou have not 

used it.

Czy istnieją lub istniały inne możliwości odwołania się lub skuteczne środki prawne, które nie zostały
wykorzystane? Jeśli tak, proszę wyjaśnić, dlaczego nie zostały wykorzystane.

Nie istnieją możliwości odwołania się lub wniesienia skutecznego środka 
prawnego od wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Si ne ces sa ire, con ti nu er sur une feu il le se pa ree

Con ti nue on s se pa ra te she et if ne ces sa ry

Moż na kon ty nu ować na osob nej kart ce, je śli jest to ko niecz ne
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19.
a) uzna nie i stwier dze nie, że Rzecz po spo li ta Pol ska, po -

przez wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca
2012 ro ku w spra wie K 8/10, na ru szy ła art 6 ust. 1, art. 11,
art. 13, art. 14 w związ ku z art. 6 i art. 11 Kon wen cji o
Ochro nie Praw Czło wie ka i Pod sta wo wych Wol no ści oraz
art. 1 Pro to ko łu nr 1 do tej Kon wen cji;

b) zo bo wią za nie   Rzecz po spo li tej   Pol skiej  do  za po -
bie że nia   na ru sze niu   wła ści wych po sta no wień Kon wen -
cji o Ochro nie Praw Czło wie ka i Pod sta wo wych Wol no ści
oraz art.1 Pro to ko łu nr 1 do tej Kon wen cji, w szcze gól no -
ści po przez wy da nie prze pi sów praw nych gwa ran tu ją cych
po sza no wa nie pod mio to wo ści praw nej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, po sza no wa nie przy słu gu ją cych mu praw
ma jąt ko wych oraz za pew nia ją cych pra wo do peł nej re -
kom pen sa ty za szko dy po nie sio ne w na stęp stwie wy da nia
wy ro ku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny w dniu 11 lip ca
2012 ro ku w spra wie K 8/10;

c) za są dze nia od Rzecz po spo li tej Pol ski na rzecz Skar żą -

ce go słusz ne go od szko do wa nia za szko dy ma jąt ko we po -
wsta łe na sku tek wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ny z dnia
11 lip ca 2012 r. w spra wie  K8/10, a po le ga ją ce  na wy ga -
śnię ciu   praw   ma jąt ko wych przy słu gu ją cych Skar żą cemu;

d) za są dze nia od Rzecz po spo li tej Pol ski na rzecz Skar żą -
ce go słusz ne go za dość uczy nie nia za szko dy nie ma jąt ko -
we po wsta łe na sku tek wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ny
z dnia 11 lip ca 2012 ro ku w spra wie K 8/10, a po le ga ją ce
na stwo rze niu nie pew no ści praw nej co do pod mio to wo ści
Skar żą ce go i je go praw ma jąt ko wych oraz bez pod staw nej
styg ma ty za cji spo łecz nej    Skar żą ce go   przed sta wia ne go
nie słusz nie w me diach ja ko or ga ni za cji de le ga li zo wa nej
(li kwi do wa nej) z uwa gi na pro wa dze nie dzia łal no ści
sprzecz nie z Kon sty tu cją;

e) za są dze nie od Rzecz po spo li tej Pol ski na rzecz Skar żą -
ce go zwro tu po nie sio nych kosz tów pro ce so wych i wy dat -
ków zwią za nych z wnie sie niem ni niej szej skar gi.

20. Avez-vous fournis a une autre instance internationale d'enquete ou de reglement les griefs enonces dans la presente reąuete? 

Si oui, fournir des indications detaillees a ce sujet.

Have you submitted the above complaints to any otherprocedurę ojInternational investigation or settlement? Ifso, givefull 

details. 

Czy przedstawiał Pan/przedstawiała Pani powyższe zarzuty innym organom międzynarodowym w celu 
zbadania lub rozstrzygnięcia? Jeśli tak, należy przedstawić wszystkie szczegóły dotyczące takiego postępowania.

Powyższe zarzuty nie były przedstawiane innym organom
międzynarodowym w celu zbadania lub rozstrzygnięcia.

V EXPOSE DE LfOBJET DE LA REQUETE ET PRETENTIONS PROVISOIRES
POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL
CLAIMS FOR JUST SATISFACION
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TEGO, CZEGO DOMAGA SIĘ
SKARŻĄCY

VI     AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT 
TRAITE LfAFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZED 
INNYMI ORGANAMI MIĘDZYNARODOWYMI

(Voir chapitre V de la notę explicative)

(See Part V ofthe Explanatory Notę)

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część V)

(Voir chapitre V de la notę explicative)

(See Part V ofthe Explanatory Notę)

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część VI)
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22. Je declare en toute conscience et loyaute que les renseignements qui figurent sur la presente formule de requete sont exacts.

/ hereby declare that, to the best ofmy knowledge and belief, the information I have given in thepresent applicationform is correct.

Niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu skargi, zgodnie z moją wiedzą 
i przekonaniem, są prawdziwe.

(Voir chapitre VII de la notę explicative. Joindre copies de toutes les decisions mentionnćes sous ch. IV et VI ci-dessus. Se 

procurer, au besoin, les copies necessaires, et, en cas d'impossibilite, expliquer pourąuoi celles-ci ne peuvent pas etre obtenues. 

Ces documents ne vous seront pas retournes).

(See Part VII ofthe Explanatory Notę. Include copies ofall decisions referred to in Parts IV and VI above. Ifyou do not 

have copies, you should obtain them. Ifyou cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned toyou).

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część VII. Należy załączyć kopie wszystkich orzeczeń, o których mowa wyżej w
Części IV i VI. Jeśli nie posiada Pan/Pani kopii, należy je wykonać. Jeżeli uzyskanie kopii nie jest możliwe, proszę
wyjaśnić dlaczego. Żadne dokumenty nie będą Panu/Pani zwrócone.)

21.

a) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie K 8/10 wraz z

uzasadnieniem i zdaniami odrębnymi;

b) Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

c) Odpis Skarżącego z Krajowego Rejestru Sądowego

(Voir chapitre V de la notę explicative)

(See Part V ofthe Explanatory Notę)

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część VI)

(Signature du/de la reąuerant(e) ou du/de la representant(e))

(Signature ofthe applicant or ofthe representative)

(Podpis skarżącego/skarżącej lub reprezentanta/reprezentantki)

VII  PIECES ANNEXEES
LIST OF DOCUMENTS 
WYKAZ DOKUMENTÓW

VIII DECLARATION ET SIGNATURE 
DECLARATIONAND SIGNATURE
WYKAZ DOKUMENTÓW

Lieu/Place/Miejsce WARSZAWA 

Date/Date/Data 2 stycznia 2013 roku
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Zgod nie z art. 16 usta wy o ROD, Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców oraz dział kow cy ko rzy sta ją ze zwol nie nia od po -
dat ku rol ne go oraz po dat ku od nie ru cho mo ści. W przy-
pad ku po dat ku rol ne go zwol nie nie PZD wy ni ka wprost 
z art. 12 ust. 2 pkt. 6 usta wy z dnia 15.11.1984 r. o po dat -
ku rol nym, a zwol nie nie z po dat ku od nie ru cho mo ści 
– z art. 7 ust. 2 pkt. 6 usta wy z dnia 12.01.1991 r. o po dat -
kach i opła tach lo kal nych.

Zwol nie nia nie dzia ła ją jed nak au to ma tycz nie. Aby je
uzy skać na le ży zło żyć sto sow ne do ku men ty do urzę du
mia sta/gmi ny, któ re są wła ści we ze wzglę du na miej sce
po ło że nia grun tu ogro du. Sto sow nie do § 92 Sta tu tu PZD
obo wią zek skła da nia tych do ku men tów spo czy wa na za -
rzą dach ROD. 

W przy pad ku po dat ku rol ne go ko niecz ne jest zło że nie
wnio sku o zwol nie nie z po dat ku oraz de kla ra cji na po da -
tek rol ny (wraz z od po wied ni mi za łącz ni ka mi). Przy po -
dat ku od nie ru cho mo ści wy star czy zło żyć de kla ra cję na
po da tek od nie ru cho mo ści (wraz z od po wied ni mi za łącz -
ni ka mi). 

Wzór wnio sku o zwol nie nie z po dat ku rol ne go po da je my
po ni żej. Na to miast wzo ry for mu la rzy de kla ra cji po dat ko -

wych są do po bra nia ze stron in ter ne to wych po szcze gól -
nych gmin/miast. 

Pa mię taj my, że po wyż sze do ku men ty mu szą być zło żo -
ne w od po wied nich ter mi nach. Wnio sek o zwol nie nie 
z po dat ku rol ne go na le ża ło zło żyć naj póź niej do dnia
31 grud nia 2012 r. Na to miast de kla ra cja od po dat ku
rol ne go mu si być zło żo na do dnia 15 stycz nia 2013
roku, a de kla ra cja podatku od nie ru cho mo ści  do dnia
31 stycz nia 2013 r. 

Zgod nie z art. 7 ust. 1 pkt. 12 usta wy o po dat kach i opła -
tach lo kal nych, zwol nie niu od po dat ku od nie ru cho mo ści
pod le ga ją rów nież al ta ny w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych o po wierzch ni za bu do wy do 25 m2 w mia stach i do
35 m2 po za gra ni ca mi miast oraz wy so ko ści do 5 m przy
da chach stro mych i do 4 m przy da chach pła skich. Zwol -
nie nie od po dat ku od nie ru cho mo ści nie do ty czy jed nak al -
tan po nadnor ma tyw nych. W ta kich sy tu acjach obo wią zek
po dat ko wy cią ży bez po śred nio na użyt kow ni ku dział ki.

In for ma cja w po wyż szej spra wie wraz z wnio skiem 
o zwol nie nie z po dat ku rol ne go zo sta ła za miesz czo na w
dniu 14 li sto pa da 2012 r. na stro nie in ter ne to wej PZD w
za kład ce Ak tu al no ści - In for ma cje i Ko mu ni ka ty KR PZD.

MAP

VI. INFORMACJE KR PZD

1. Zwol nie nia po dat ko we ROD i dział kow ców – pa mi´ taj my o de kla ra cjach 
na 2013 rok!

……………………., dnia …………

*Polski Związek Działkowców
Zarząd ROD …………………........................................
………………………………….......................................

(adres ROD)

………………………………….......................................
w ........................................................................................

Na pod sta wie art. 13 d ust. 1 usta wy z dnia 15 li sto pa da
1984 r. o po dat ku rol nym (Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431
z późń. zm.), w związ ku z art. 12 ust. 2 pkt. 6 tej usta wy
oraz art. 16 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz.

1419), wno si my o zwol nie nie z dniem 1 stycz nia 2013 r.
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po dat ku rol ne go od
grun tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go:

…………………………………………….....................
w ………………………………………………………

Wnio sek o zwol nie nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po dat ku rol ne go od grun tów zaj mo wa nych przez ROD
………………………………………………………..
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2. Brak zwol nieƒ po dat ko wych to za bój stwo dla kie sze ni dział kow ców

Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, uza sad nia jąc wy rok
11 lip ca 2012 ro ku za pew nił, iż uchy le nie 24 prze pi sów
usta wy o ROD do ty czy wy łącz nie PZD i nie wpły nie ne -
ga tyw nie na po zy cję sa mych dział kow ców. Czy aby na
pew no? KR PZD zba da ła spra wę pod ką tem skut ków fi -
nan so wych dla dział kow ców przy za ło że niu ko niecz no ści
po no sze nia kosz tów z ty tu łu po dat ku od nie ru cho mo ści
oraz po dat ku rol ne go. 

Obec nie Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest zwol nio ny z
po dat ku rol ne go i z po dat ku od nie ru cho mo ści. Od po dat -
ku od nie ru cho mo ści zwol nio ne są rów nież al ta ny w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Jed nak wy rok TK mo że
ne ga tyw nie wpły nąć na obec nie obo wią zu ją ce zwol nie nia,
z uwa gi na fakt, że TK pod wa żył ist nie nie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. A prze cież PZD to dział kow cy.
Uchy le nie zwol nień od po dat ków za te re ny ROD przy słu -
gu ją ce do tych czas PZD ude rzy bez po śred nio w ogro dy 
i sa mych dział kow ców, któ rzy ten cię żar bę dą mu sie li po -
nieść. In nych pie nię dzy prze cież w PZD nie ma.

Prze pro wa dzo ne w KR PZD ba da nie wska zu je, iż dział -
kow cy mu sie li by za pła cić po nad 6,991 mln zł po dat ku rol -
ne go, po nad 2,370 mln zł po dat ku za grun ty, któ re są
skla sy fi ko wa ne ja ko bu dow la ne, oraz po nad 1,697 mln za
bu dyn ki pod le ga ją ce opo dat ko wa niu po dat kiem od nie ru -
cho mo ści sta no wią ce wła sność PZD. Do ty czy to ta kich bu -
dyn ków jak: do my dział kow ca, biu ra za rzą dów ROD,
świe tli ce czy bu dyn ki go spo dar cze. Łącz nie dział kow cy 

z 4 941 ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re obec -
nie funk cjo nu ją w Pol sce, mu sie li by za pła cić po nad 
11 mln zł po dat ku rol ne go i od nie ru cho mo ści. Brak
zwol nień po dat ko wych naj bar dziej ude rzy w dział kow ców
któ ry użyt ku ją dział ki w du żych mia stach, gdzie wy so kość
po dat ków usta la na jest na naj wyż szym do pusz czal nym po -
zio mie. Rów nież prze pro wa dzo ne ba da nie po twier dzi ło ten
fakt. Naj wię cej za pła cą dział kow cy z okrę gu: ma zo wiec -
kie go, szcze ciń skie go, ślą skie go, po znań skie go i wro cław -
skie go.

Kwo ty te są nie wy obra żal nie wy so kie a prze cież mo gą
nie być je dy nym ob cią że niem fi nan so wym na ło żo nym na
dział kow ców, je śli nie zo sta nie uchwa lo na oby wa tel ska
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Prze cież sa -
me po dat ki to nie wszyst ko. Brak wła ści wych za pi sów 
w no wej usta wie mo że spo wo do wać jesz cze więk sze ne ga -
tyw ne kon se kwen cje dla kie sze ni prze cięt ne go dział kow -
ca. Ko lej nym cio sem dla do mo we go bu dże tu dział kow ca
mo że być obo wią zek pła ce nia po dat ku za al ta ny. Przyj mu -
jąc, iż po da tek od nie ru cho mo ści za bu dyn ki w 2012 r. wy -
no si do 7,36 zł za 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej (rów nież
pod da sza), to przy al ta nach z pod da szem mo że ozna czać
na wet rocz ny po da tek w wy so ko ści ok. 500 zł. Dla te go nie
mo że my prze stać wal czyć o swo je pra wa, a naj lep szym
spo so bem jest zło że nie pod pi su pod oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy o ROD. 

AR

Zgod nie z art. 12 ust. 2 pkt. 6 usta wy o po dat ku rol nym,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest zwol nio ny z po dat ku
rol ne go z ty tu łu użyt ko wa nia i użyt ko wa nia wie czy ste go
grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Sto sow nie do
art. 13 d ust. 1 usta wy o po dat ku rol nym po wyż sze zwol -
nie nie usta wo we jest wy da wa ne na wnio sek po dat ni ka.

W związ ku z tym, Za rząd ROD ....................................
……………… w ..........................................   , dzia ła jąc na
pod sta wie art. 29 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 27 ust. 3 usta wy

UZASADNIENIE

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz § 91 ust. 2 pkt. 1
Sta tu tu PZD, w imie niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców
wno si o wy da nie de cy zji o zwol nie niu z po dat ku rol ne go
ze skut kiem na dzień 1 stycz nia 2013 r.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że po wyż szy wnio sek na peł ne
umo co wa nie usta wo we, pro si my o po zy tyw ne roz pa trze nie
przed mio to we go wnio sku w za kre sie wska za nym przez
wnio sko daw cę.

………………………………………………..
(pod pis Pre ze sa Za rzą du ROD 

oraz in ne go człon ka Za rzą du ROD,

pie cząt ka ROD) 
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3. Tyl ko peł na do ku men ta cja człon kow ska za gwa ran tu je pra wo do dział ki w ROD

Uzy ska nie człon ko stwa w PZD, a co za tym idzie pra wa
użyt ko wa nia dział ki w ROD wy ma ga speł nie nia okre ślo -
nych wa run ków wy mie nio nych w sta tu cie PZD tj. osią -
gnię cia peł no let nio ści i po sia da nia sta łe go miej sca za-
miesz ka nia na te re nie RP.

Jed nak że, aby móc fak tycz nie ko rzy stać z dział ki na le ży
for mal ne uzy skać człon ko stwo w PZD i pra wo użyt ko wa -
nia dział ki w po sta ci tzw. przy dzia łu. W ce lu uzy ska nia
przy dzia łu na le ży zło żyć wnio sek o chę ci zo sta nia człon -
kiem PZD i użyt kow ni kiem kon kret nej dział ki. Ta ki wnio -
sek skła da się do za rzą du ROD w for mie wy peł nio nej
de kla ra cji człon kow skiej we dług wzo ru usta lo ne go przez
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. Ak tu al nie wzór de kla ra -
cji człon kow skiej okre śla uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr
92/2011 z dnia 14 ma ja 2012 r. (do stęp na na stro nie in ter -
ne to wej PZD we wzo rach do ku men tów). 

Po zło że niu de kla ra cji człon kow skiej, oso ba ubie ga ją ca
się o człon ko stwo w PZD kie ro wa na jest na obo wiąz ko we
szko le nie, a na stęp nie, za rząd ROD po dej mu je uchwa łę o
przy ję ciu jej w po czet człon ków PZD i przy dzia le kon kret -
nej dział ki. Wzór ta kiej uchwa ły okre śla uchwa ła Pre zy -
dium KR PZD nr 39/2010 z dnia 25.03.2010 r. w spra wie
przy dzia łu dzia łek w ROD (do stęp na na stro nie in ter ne to -
wej PZD w zbio rze prze pi sów związ ko wych – 1.01.2011 r.).
Uchwa ła po win na być pod pi sa na przez dwóch człon ków
za rzą du ROD i zło żo na w ak tach da ne go człon ka ROD -
użyt kow ni ka dział ki. W przy pad ku przy dzia łu dział ki
współ mał żon ko wi spo rzą dza się dwie uchwa ły. No we mu
użyt kow ni ko wi dział ki do rę cza się „de cy zję przy dzia łu
dział ki” wy da ną na pod sta wie uchwa ły za rzą du ROD 
w spra wie przy ję cia w po czet człon ków PZD i przy dzie le -
nia dział ki. W przy pad ku no wo za kła da ne go ROD o przy -
ję ciu w po czet człon ków Polskiego Związku Działkowców
i przy dzia le kon kret nej dział ki de cy du je w for mie uchwa -
ły Pre zy dium OZ PZD. 

Wraz z de cy zją no we mu użyt kow ni ko wi dział ki wy da je
się le gi ty ma cję człon kow ską, któ ra sta no wi do ku ment
upraw nia ją cy do ko rzy sta nia z praw i przy wi le jów człon -
ka PZD, a tak że wy peł nia nia czyn ne go i bier ne go pra wa
wy bor cze go i współ two rze nia wi ze run ku Związ ku oraz je -
go pro gra mu dzia ła nia (uchwa ła Pre zy dium KR PZD 
nr 57/2001 z dnia 7.06.2001 r. w spra wie za sad wy da wa -
nia i ewi den cji le gi ty ma cji w PZD – do stęp na na stro nie in -
ter ne to wej PZD w zbio rze prze pi sów związ ko wych –
1.01.2011 r.). Za rząd ROD wy da jąc człon ko wi PZD le gi -
ty ma cję nie mu si za cho wy wać w ak tach jej ko pii lub du -
pli ka tu. Za to ma obo wią zek pro wa dze nia re je stru
wy da wa nych le gi ty ma cji, w któ rym po win na znaj do wać
się in for ma cja do ty czą ca da nych per so nal nych osób (imię 
i na zwi sko), któ rym zo sta ły wy da ne le gi ty ma cje, nu me ry
i da ty wy da nia le gi ty ma cji. Po nad to za rząd ROD ma obo -
wią zek co rocz nej ak tu ali za cji le gi ty ma cji (stem plo wa nia)

oraz przyj mo wa nia zda wa nych le gi ty ma cji w przy pad ku
za mia ny dział ki na dział kę w in nym ROD.

Po za de kla ra cja mi człon kow ski mi, uchwa ła mi zwią za -
ny mi z przy dzia łem ist nie ją rów nież in ne do ku men ty po -
wią za ne z człon ko stwem w PZD i przy dzia łem dział ki 
w ROD. Na le żą do nich m.in. ak ty no ta rial ne – umo wy
użyt ko wa nia dział ki (w ro zu mie niu Ko dek su cy wil ne go)
zwią za ne z re ali za cją art. 14 usta wy o ROD oraz in ne do -
ku men ty źró dło we, po twier dza ją ce przy zna nie dział ki (w
przy pad ku dział kow ców nie prze rwa nie użyt ku ją cych
dział ki w ogro dach po wsta łych przed wej ściem w ży cie
usta wy z dnia 6.05.1981 r. o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych). Nie na le ży rów nież za po mi nać, że po za do -
ku men ta mi zwią za nym z przy dzia łem dział ki, za rzą dy
ROD ma ją obo wią zek zbie rać i prze cho wy wać do ku men -
ty zwią za ne z od mo wą przy zna nia dział ki, za mia ną dzia -
łek oraz usta niem człon ko stwa (zrze cze niem się lub
po zba wie niem). 

De kla ra cja człon kow ska oraz uchwa ła w spra wie
przy ję cia w po czet człon ków PZD i przy dzie le niu dział -
ki w ROD sta no wią pod sta wo we i naj waż niej sze do ku -
men ty, po twier dza ją ce pra wo do dział ki w ro dzin nym
ogro dzie dział ko wym. Dla te go nie zmier nie waż ne jest,
aby by ły one na le ży cie upo rząd ko wa ne, za bez pie czo ne
i prze cho wy wa ne przez za rzą dy ROD. Nie mo że być za -
tem mo wy o ba ła ga nie w do ku men tach człon kow skich. Do -
ku men ty po winny być skom ple to wa ne i od po wied nio
po se gre go wa ne. 

Na to miast po miesz cze nie, w któ rych są prze cho wy wa ne
do ku men ty człon kow skie po win no być od po wied nio za -
bez pie czo ne przed wstę pem osób nie upo waż nio nych, 
a zwłasz cza wy po sa żo ne w drzwi za my ka ne na za mek, od -
po wied nie okna oraz sza fy pan cer ne lub po dob ne urzą dze -
nia. Do każ dej dział ki w ROD po win ny być przy po-
rząd ko wa ne do ku men ty świad czą ce o jej ak tu al nym
użyt kow ni ku. 

Kom plet ność do ku men tów człon kow skich na bie ra
szcze gól ne go zna cze nia w świe tle wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i no wych pro po zy cji roz wią zań w za -
kre sie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Od tych do -
ku men tów mo że bo wiem za le żeć udo wod nie nie praw
do kon kret nej dział ki w ROD. W szcze gól no ści, że co
raz czę ściej róż ne or ga ny pu blicz ne wy stę pu ją o prze ka za -
nie da nych nie tyl ko ogro dów i człon ków or ga nów sta tu -
to wych ROD, lecz tak że po szcze gól nych użyt kow ni ków
dzia łek. Zwią zek kon se kwent nie od ma wia udo stęp nia nia
tych da nych. Prze ka zu je je tyl ko w wy jąt ko wych sy tu -
acjach tj. gdy po miot wy stę pu ją cy jest upraw nio ny do ich
otrzy ma nia na mo cy od po wied nich prze pi sów praw nych.
W po zo sta łych przy pad kach, PZD in for mu je o tym fak cie
dział kow ca i wy stę pu je o je go zgo dę na udo stęp nie nie da -
nych oso bo wych. 
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Do ku men ta cja człon kow stwa peł ni za tem bar dzo waż -
ną funk cję. Dla te go tak waż ne jest, aby by ła na le ży cie
pro wa dzo na przez za rzą dy ROD i po rząd ko wa na. Bo -

wiem jej brak bądź nie kom plet ność mo że na ra zić dział -
kow ca na przy kre kon se kwen cje - nie wy łą cza jąc utra ty
dział ki w ROD.

MAP

War sza wa, dnia 2.01.2013 r.

4. Li kwi da cje ROD w 2012 ro ku 

W cią gu ca łe go 2012 ro ku do KR PZD wpły nę ło 
187 wnio sków w spra wie li kwi da cji ca ło ści bądź czę ści
ROD. Z po wyż szych wnio sków li kwi da cji ule gły 
4 ROD w ca ło ści i 88 ROD w czę ści o łącz nej po -
wierzch ni 82,0285 ha, na któ rych funk cjo no wa ło 1 231
dzia łek ro dzin nych. 

12,473 ha z te re nów 27 ROD zwią za nych by ło z re ali -
za cją in we sty cji dro go wych. 

15,3023 ha z 11 ROD to li kwi da cje na in ne ce le pu blicz -
ne, jak roz bu do wa lot nisk, li nii ko le jo wych a tak że bu do -
wa in nych urzą dzeń nie zbęd nych do prze sy ła nia pły nów,
ga zu i ener gii elek trycz nej. 

De cy zje w spra wie li kwi da cji ROD by ły po dej mo wa ne
tak że z uwa gi na in we sty cje gmin ne, wy ni ka ją ce z obo -

wiąz ków usta wo wych na ło żo nych na te jed nost ki – do ty -
czy ło to 21 ROD o pow. 18,9151 ha. 

W przy pad ku li kwi da cji ROD Zwią zek za wsze pro wa -
dzi ne go cja cje z du żym wy czu ciem i ostroż no ścią. Nie -
zbęd ne jest wy eg ze kwo wa nie od in we sto ra wy pła ty
od szko do wań dla dział kow ców, Związ ku a tak że za pew -
nie nia nie ru cho mo ści za mien nej i od two rze nia ogro du. 

Po zo sta łe de cy zje li kwi da cyj ne do ty czy ły te re nów nie -
za go spo da ro wa nych przez ROD, na któ rych nie znaj do -
wał się ma ją tek Związ ku i dział kow ców. Ta kie te re ny są
zwra ca ne wła ści cie lom – głów nie gmi nom - któ rzy mo gą
wy ko rzy stać ta ką nie ru cho mość na in ne ce le z ko rzy ścią
dla wszyst kich miesz kań ców, a dział kow cy nie mu szą po -
no sić kosz tów utrzy ma nia tej czę ści ROD.

AR

5. Sprawozdania finansowe ROD za 2012 r.

Jak co ro ku  jed nost ki Polskiego Związku Działkowców
zgod nie z prze pi sa mi za war ty mi w § 82 ust 5 Sta tu tu oraz
Za kła do wym Pla nem Kont PZD  zo bo wią za ne są do spo -
rzą dze nia i za twier dza nia spra woz da nia fi nan so we go za
da ny rok.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we spra woz da nia fi nan so we
za 2012 rok win ny  spo rzą dzić na dru kach opra co wa nych
w Kra jo wej Ra dzie PZD, któ re za po śred nic twem Okrę -
go wych Za rzą dów  wraz z wy tycz ny mi  zo sta ły prze ka za -
ne księ go wym ROD  na na ra dach szko le nio wo -instruk-
ta żo wych (dru ki spra woz dań są tak że do stęp ne na stro nie
in ter ne to wej KR PZD).

Każ da jed nost ka w opar ciu o pra wi dło wo pro wa dzo ne
księ gi ra chun ko we  spo rzą dza spra woz da nie fi nan so we
skła da ją ce się z:

– bi lan su, 
– ra chun ku wy ni ków,
– spra woz da nia z fun du szu roz wo ju ROD,
– spra woz da nia z fun du szu oświa to we go,
– in for ma cji do dat ko wej.
Spra woz da nie fi nan so we jed nost ki  uwzględ nia ją ce

wszyst kie osią gnię te przy cho dy i kosz ty do ty czą ce 2012 r.
oraz po sia da ją ce po twier dze nie w dro dze in wen ta ry za cji
stan ma jąt ku ROD,  win no być pod pi sa ne przez Pre ze sa,
Skarb ni ka i oso bę spo rzą dza ją cą (księ go wą)  oraz zgod nie
z § 97  ust. 1 sta tu tu PZD zba da ne przez Ogro do wą Ko mi -
sję Re wi zyj ną. 

Po zy tyw na  opi nia  OKR za war ta w pro to ko le  stwier -
dza ją ca, że spra woz da nie zo sta ło spo rzą dzo ne pra wi dło -
wo, rze tel nie  i kwa li fi ku je się do przy ję cia da je pod sta wę
do je go  za twier dze nia przez Wal ne Ze bra nie ROD zgod -
nie z § 82 ust. 5 sta tu tu PZD.

Pra wi dło wo spo rzą dzo ne spra woz da nie fi nan so we,  pod -
pi sa ne przez upraw nio ne oso by,  za wie ra ją ce kom plet za -
łącz ni ków  wraz z pro to ko łem Ogro do wej Ko mi sji
Re wi zyj nej, Uchwa łą Wal ne go Ze bra nia w ter mi nie po da -
nym w wy tycz nych  na le ży do star czyć  do Okrę go we go
Za rzą du PZD.

Spra woz da nia fi nan so we ROD pod le ga ją we ry fi ka cji
przez  OZ PZD oraz ba da niu przez Okrę go we Ko mi sje Re -
wi zyj ne  na stęp nie   zgod nie  § 123 ust. 6 Sta tu tu PZD przy -
ję ciu w dro dze uchwa ły przez Okrę go we Za rzą dy, po
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wcze śniej szej  oce nie  po szcze gól nych spra woz dań ROD
przez  Pre zy dium OZ.

Kom plet ne zbior cze spra woz da nia fi nan so we z ROD za
2012 rok opra co wa ne przez księ go we OZ PZD wraz z pro -
to ko łem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Uchwa łą Okrę -
go we go Za rzą du   na le ży w ter mi nie do 31 ma ja 2013 ro ku
prze ka zać do Kra jo wej Ra dy PZD.

Ter mi no we wy ko na nie po wyż szych za dań    jest bar dzo
waż ne,  gdyż  Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią za na jest w ter -
mi nie do koń ca czerw ca 2013 ro ku 

spo rzą dzić , zba dać przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną
i za twier dzić zgod nie z § 150 ust. 2 pkt 8 sta tu tu PZD
przez Kra jo wą Ra dę PZD spra woz da nie fi nan so we  PZD
za 2012r. 

Spra woz da nie Związ ku jest  su mą spra woz dań  Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych, Okrę go wych Za rzą dów i
Kra jo wej Ra dy PZD. 

Za pra wi dło we i ter mi no we  spo rzą dze nie spra woz da nia
fi nan so we go  ROD, zgod nie z  obo wią zu ją cym Za kła do -
wym Pla nem od po wie dzial ny jest Pre zes za rzą du ROD.

Opra co wa ła: 
GK KRPZD M. Marks

W dniu 17.12.2012 r. na stro nie „Ga ze ty Wy bor czej” zo -
stał opu bli ko wa ny ar ty kuł pt. „War sza wa do zwro tu. Po
pierw sze, w na tu rze” (au tor stwa Iwo ny Szpa li). Zgod nie
z nim, roz po czę to pra ce nad no wą usta wą re pry wa ty za -
cyj ną. Je den pro jekt usta wy przy go to wu je Pre zy dent M.
St. War sza wy - Han na Gron kie wicz -Walz), a dru gi - po -
sło wie klu bu par la men tar ne go PO.

No wa usta wa re pry wa ty za cyj na ma do ty czyć war szaw -
skich grun tów, któ re w 1945 r. na mo cy de kre tu o wła sno -
ści i użyt ko wa niu grun tów na ob sza rze mia sta sto łecz ne go
War sza wy (zwa ne go po tocz nie de kre tem Bie ru ta) prze -
szły na wła sność gmi ny. Obec nie, w ra mach tzw. ma łej re -
pry wa ty za cji by li wła ści cie le i ich spad ko bier cy zwra ca ją
się z wnio ska mi o ich zwrot. Do daw nych wła ści cie li wra -
ca ją już pu blicz ne par ki, skwe ry, par kin gi, pla ce szkol ne,
przed szko la. Tam gdzie nie jest moż li wy zwrot, Ra tusz
pła ci od szko do wa nia, ale ma co raz mniej pie nię dzy.

Pro jekt usta wy re pry wa ty za cyj nej, przy go to wa ny przez
Pre zy dent M. St. War sza wy za kła da zwro ty grun tów w
na tu rze. W pry wat ne rę ce ma ją wra cać ka mie ni ce i dział -
ki wszę dzie tam, gdzie jest to moż li we. W przy pad ku ka -
mie nic z lo ka to ra mi by li wła ści cie le i ich spad ko bier cy
ma ją mieć za pew nio ne nie ru cho mo ści za mien ne. Po dob -
na pro ce du ra ma mieć miej sce przy par kach, bo iskach czy
sie dzi bach in sty tu cji pu blicz nych.  

Wła ści cie le, któ rzy zło ży li de kre to we wnio ski, ale nie -
ru cho mo ści od zy skać nie mo gą (np. prze bie ga tam dro ga)
do sta ną od szko do wa nia. Od szko do wa nia ma ją po cho dzić

z fun du szu nie ru cho mo ści - no wej spół ki, któ rej ma jąt -
kiem bę dzie pu la grun tów i bu dyn ków. Fun dusz ma być
rów nież za si la ny ze środ ków bu dże tu pań stwa. 

Pro jek tem usta wy re pry wa ty za cyj nej zo sta ną z pew no -
ścią ob ję te grun ty war szaw skich ogro dów dział ko wych.
Nie cze ka jąc na usta wę re pry wa ty za cyj ną, już od 2005 ro -
ku Pre zy dent M. St. War sza wa pro wa dzi 171 po stę po -
wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych obej mu ją cych 
117 ROD (w ca ło ści lub czę ści) o po wierzch ni po nad
767 ha i po nad 18 tys. dzia łek ro dzin nych (wy kaz ROD
na stro nie in ter ne to wej PZD: http://pzd.pl/ak tu al no -
sci -in for ma cje -i -ko mu ni ka ty -kr -pzd.html.). Cześć z
tych po stę po wań zwią za na jest z de kre tem Bie ru ta.
Wie lo let nie dzia ła nia Pre zy dent M. St. War sza wy jed -
no znacz nie wska zu ją, że ogro dy dział ko we ma ją po -
słu żyć do za spo ko je nia rosz czeń tzw. de kre tow ców.
Wia do me jest, że mia sto nie dys po nu je zbyt du żą ilo -
ścią wol nych te re nów i chce po świę cić na ten cel te re -
ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Bez zna cze nia
po zo sta je fakt, że grun ty te zo sta ły wie le lat te mu za go -
spo da ro wa ne, znaj du je się na nich ma ją tek dział kow ców
i ko rzy sta ją z nich ca łe ro dzi ny dział ko we. 

Obec nie od by wa ją się ko lej ne roz pra wy są do we, w któ -
rych Zwią zek ak tyw nie uczest ni czy, bro niąc in te re sów
PZD i po szcze gól nych dział kow ców. Mia sto w swo ich
dzia ła niach za bie ga, aby do szło do na tych mia sto we go wy -
da nia grun tu, bez ja kich kol wiek od szko do wań za na nie -
sie nia i na sa dze nia na rzecz dział kow ców i Związ ku oraz

VII. PROPOZYCJE PREZYDENT WARSZAWY

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej - co się stanie z gruntami warszawskich ROD?
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bez te re nów za mien nych i od two rze nia ogro dów, któ re
gwa ran tu je usta wa o ROD. Kon se kwen cje wy da nia nie ko -
rzyst nych wy ro ków i de cy zji są ła twe do prze wi dze nia:
na tych mia sto we wy da nie grun tu bez od szko do wa nia dla
PZD i dział kow ców, brak te re nu za stęp cze go i od two rze -
nia ogro du. A w przy pad ku nie opusz cze nia te re nu z chwi -
lą upły wu wy zna czo ne go ter mi nu – ko niecz ność za pła -
ce nia przez PZD i dział kow ców od szko do wa nia za bez u -
mow ne ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści.

Ogro dy, któ rych do ty czą po stę po wa nia są do we i ad mi -
ni stra cyj ne po wsta wa ły w róż nym cza sie. Zde cy do wa na
więk szość ROD po wsta ła w la tach 50. i 60. i obec nie li czy
so bie 50 lat i wię cej. Wśród ogro dów rosz cze nio wych
znaj du ją się ogro dy po ło żo ne na po wierzch ni na wet kil ku -
dzie się ciu hek ta rów, ta kie jak: ROD Pa luch Miej ski 
(36,25 ha i 1044 dzia łek), ROD Bo ha te rów We ster plat te
(21,56 ha, 629 dzia łek), ROD Klam ro wa (25 ha, 618 dzia -
łek), ROD Be mo wo (20,3 ha i 504 dzia łek). 

No wa usta wa re pry wa ty za cyj na przy go to wy wa na m.in.
przez Pre zy dent M.St. War sza wy ma z pew no ścią na ce lu
za spo ko je nie rosz czeń by łych wła ści cie li i ich spad ko bier -
ców. Ma ją te mu po słu żyć te re ny ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Jak wi dać, nie za leż nie od wy ro ku Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go i pro jek tu no wej usta wy o ROD, Pre -
zy dent po dej mu je dzia ła nia zmie rza ją ce do wy rzu ce nia
ogro dów ze sto li cy. Szko da tyl ko, że Pa ni Pre zy dent bie -
rze w opie kę by łych wła ści cie li nie ru cho mo ści i ich po -
tom ków i nie dba tak o los dział kow ców i ich ro dzin.
Kosz tem ty się cy war szaw skich dział kow ców ma ją być
na pra wia ne nie pra wi dło wo ści z lat po wo jen nych. Źle się
dzie je, że Pa ni Pre zy dent re pre zen tu je in te re sy lu dzi bo ga -
tych, a nie wi dzi po trzeb lu dzi bied nych. 

Gdy by nie Zwią zek, któ ry za wsze bro nił war szaw skich
ROD już daw no nie by ło by ogro dów w War sza wie. Dla -
te go tak waż ne jest, aby PZD da lej funk cjo no wał i mógł
re pre zen to wać dział kow ców. Ta ką gwa ran cję da je oby wa -
tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
pod któ rym obec nie zbie ra ne są pod pi sy. 

War szaw scy dział kow cy, nie cze kaj cie bier nie na no -
wą usta wę re pry wa ty za cyj ną! Włącz cie się w zbie ra -
nie pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy!
Udziel cie wraz z za rzą da mi ROD po par cia Związ ko wi,
aby przez ko lej ne la ta mógł bro nić Wa szych ogro dów!
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a) omó wi ło re ali za cję przez okrę go we za rzą dy PZD
usta lo nych dzia łań do ty czą cych pro jek tu usta wy o ROD
oraz ak tu al nej sy tu acji ogro dów i Związ ku;

b) przy ję ło ma te ria ły na VIII po sie dze nie Kra jo wej Ra -
dy PZD;

c) przy ję ło wy tycz ne w spra wie wal nych ze brań spra -
woz daw czych w 2013 r.;

d) pod ję ło uchwa łę w spra wie ogło sze nia kon kur su kra -
jo wego pt.: „Ład ny i przy ja zny Dom Dział kow ca”;

e) powołało 3 Instruktorów SSI
f) nie uwzględ ni ło 3 od wo łań o uchwał pre zy dium OZ;
g) udzie li ło po życz kę z Fun du szu Sa mo po mo co we go

PZD dla 1 ROD;
h) przy zna ło do ta cję na in we sty cję dla 1 ROD;

i) zmie ni ło sta tus na sta ły ROD „Ar tes” w Gdań sku;
j) do ko na ło zmian w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy

PZD w związ ku z za sto so wa niem spe cu sta wy dro go wej
przy li kwi da cji czę ści ROD „Nad Kłod ni cą” w Gli wi cach,
woj. ślą skie, ROD „Zło te Pia ski” w To ru niu, woj. ku jaw -
sko -po mor skie

k) wy ra zi ło zgo dę na zwrot na rzecz Mia sta Ka lisz czę -
ści ROD „Dzie wiarz” w Ka li szu;

l) skre śli ło z Re je stru ROD KR PZD: ROD „Nad Czar -
ną” w Li ni nie, ROD „Sto krot ka” w Oj rze niu, ROD „Gru -
zow nik” w Le gio no wie, ROD „Na gie tek” w Alek san-
dro wie (okręg ma zo wiec ki);

ł) za twier dzi ło wa run ki li kwi da cji czę ści ROD „Przy
Zam ku” w Mal bor ku, w spra wie czę ścio wej li kwi da cji
ROD „Ko ło Ka ni” i „Zło te Pia ski” w To ru niu.

ZRS

VIII. Z PRAC PREZYDIUM KR PZD

Pre zy dium KR PZD w dniu 19 grud nia 2012 r. 

UCHWAŁA NR 260 /2012
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 19 grud nia 2012 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty środ ków trwa łych 

w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt 17 i § 172 ust.1
pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re ali -
zu jąc za pi sy uchwał Kra jo wej Ra dy PZD nr 1/XVIII/05 w
spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju i
Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad fi -
nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD - obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 
z dnia 9.02.06 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji 
i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon -

to wych ob ję tych Otwar tym Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD oraz uchwa ły Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD nr 46/2012 z dnia 14.03.2012 r. 
w spra wie za sad udzie la nia przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD do ta cji dla ROD z Fun du szu Roz wo ju Kra jo -
wej Ra dy PZD i ich roz li cza nia, po sta na wia:

1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej
Ra dy PZD, w ra mach Otwar te go  i Dłu go fa lo we go Pro -
gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, do ta cję w kwo cie zł
7 000,00 (słow nie zło tych: sie dem ty się cy) dla ROD:

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.12.2013 r.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie  Dotacja 
przyznana PLN

ŁÓDZKI W ŁODZI

1 Wiosenka II Pabianice Elektryfikacja ogrodu 7 000



68

IX. INFORMACJA O DZIAŁALNOÂCI KRAJOWEJ
KOMISJI REWIZYJNEJ PZD W 2012 R.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 19 grudnia 2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w 2012 ro ku wy ko ny wa ła swo je sta tu to we obo -
wiąz ki po przez:

• od by cie za pla no wa nych po sie dzeń Ko mi sji w peł nym
skła dzie,

• od by cie dwóch na rad Ko mi sji w peł nym skła dzie z
udzia łem Prze wod ni czą cych Okrę go wych Ko mi sji Re wi -
zyj nych PZD z 26 okrę gów, po łą czo nych ze szko le niem i
in struk ta żem,

• wy ko na nie ba da nia rocz ne go spra woz da nia fi nan so -
we go Kra jo wej Ra dy PZD za 2011 r. oraz spra woz dań fi -
nan so wych z Fun du szu Roz wo ju ROD, Fun du szu Oświa-
to we go PZD, Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD i Fun -
du szu Obro ny ROD za 2011 r.,

• ba da nie pro jek tu pre li mi na rza Kra jo wej Ra dy PZD na
2012 rok w tym wy da nie opi nii do pre li mi na rza Kra jo wej
Ra dy PZD oraz do pro jek tów pre li mi na rzy fi nan so wych
Fun du szu Oświa to we go PZD, Fun du szu Roz wo ju PZD,
Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD oraz Fun du szu Obro -
ny ROD na 2012 rok,

• ba da nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go Okrę -
go wych Za rzą dów PZD za 2011 rok oraz pre li mi na rzy fi -
nan so wych tych Okrę gów na 2012 rok,

• ba da nie spra woz da nia fi nan so we go Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców za 2011rok,

• oce nę dzia łal no ści sta tu to wej Kra jo wej Ra dy PZD w
2011 ro ku,

• roz pa try wa nie skarg wpły wa ją cych do Ko mi sji i po -
dej mo wa nie w ich za kre sie sto sow nych dzia łań,

• roz pa try wa nie od wo łań od Uchwał Okrę go wych Ko -

mi sji Re wi zyj nych PZD i po dej mo wa nie w ich za kre sie
okre ślo nych Uchwał,

• prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści sta tu to wej i fi -
nan so wej w Okrę go wych Za rzą dach PZD w Bia łym sto ku,
Czę sto cho wie, Le gni cy i Słup sku,

• prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści Okrę go wych
Ko mi sji Re wi zyj nych PZD w Bia łym sto ku, Czę sto cho -
wie, Le gni cy, Po zna niu i Słup sku,

• prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści fi nan so wej Za -
rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. ks. Z.  Ma -
słow skie go w Po zna niu na wnio sek Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD. 

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD i jej człon ko wie w
cią gu ubie głe go ro ku kie ro wa li licz ne sta no wi ska do
przed sta wi cie li wła dzy usta wo daw czej i wy ko naw czej w
obro nie ist nie ją ce go sta nu praw ne go do ty czą ce go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go i Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD jak i pion re wi zyj ny
w tym za kre sie wspie ra ła ak tyw ne dzia ła nia Kra jo wej Ra -
dy PZD i ca łe go Związ ku.

Wszy scy człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
PZD wzię li czyn ny udział w X Nad zwy czaj nym Zjeź dzie
De le ga tów PZD, któ ry ob ra do wał w War sza wie dnia 6
paź dzier ni ka 2012 ro ku.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD peł niąc
rów nież funk cje w struk tu rach Związ ku ak tyw nie włą czy -
li się w zbie ra nie pod pi sów po par cia dla oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Z upo waż nie nia 

Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
Z -ca Prze wod ni czą ce go

/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski

War sza wa, 2 stycz nia 2013 r.



Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, w celu przeprowadzenia walnych zebrań
sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2013 roku zgodnie z przepisami związkowymi, postanawia:

§ 1
Wprowadzić, jako powszechnie obowiązujące w jednostkach organizacyjnych PZD, Wytyczne w sprawie

przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2013 r., stanowiące Załącznik do
niniejszej Uchwały.

§ 2
Uchwałę wraz z Załącznikiem Prezes Związku opublikuje w najbliższym Biuletynie Informacyjnym KR PZD.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a obowiązuje w 2013 r.

UCHWAŁA NR 246/2012
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych do przeprowadzenia 

walnych zebrań sprawozdawczych 
w rodzinnych ogrodach działkowych w 2013 r.

WICEPREZES
/-/WINCENTY KULIK

Warszawa, dnia 19 grudnia 2012 r.   

PREZES
/-/EUGENIUSZ KONDRACKI



I. Ro la i za da nia okrę go wych za rzą dów PZD.
Ro lą okrę go wych za rzą dów jest przy go to wa nie ze brań spra woz daw czych pod wzglę dem me ry to rycz nym oraz or ga -

ni za cyj nym. Efek tem tych przy go to wań win no być od by cie wszyst kich ze brań w ter mi nie prze wi dzia nym przez sta tut,
a więc do 30 kwiet nia 2013 r., wy peł nie nie przez wal ne ze bra nia obo wiąz ków sta tu to wych oraz ob słu ga wszyst kich ze -
brań przez kom pe tent nych przed sta wi cie li okrę go we go za rzą du. Przy przy go to wa niu wal nych ze brań i kon fe ren cji de -
le ga tów w ROD na le ży opie rać się na prze pi sach sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD. Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na
kom pe ten cje za rzą dów ROD do ty czą ce usta la nia za sad wy bo rów de le ga tów na kon fe ren cje de le ga tów w ROD (klucz
wy bor czy dla po wo ła nych w ROD kół).

Do za dań okrę go wych za rzą dów na le ży:
1. Pla no wa nie i pro gra mo wa nie pra cy i za dań zwią za nych z wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi w ROD,
2. Opra co wa nie przez pre zy dium OZ i wdro że nie sys te mu na rad i szko leń dla pre ze sów ROD.
3. Po wo ła nie ze spo łu do ob słu gi wal nych ze brań i prze szko le nie człon ków te go ze spo łu. 
4. W uzgod nie niu z prze wod ni czą cy mi okrę go wych ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej prze pro wa dze nie szko leń 

i na rad z prze wod ni czą cy mi ogro do wych ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych na te mat za dań tych ko mi sji 
zwią za nych z wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi.

5. Usta le nie ka len da rza wal nych ze brań.
6. Udzie le nie po mo cy w zor ga ni zo wa niu ze brań tym ogro dom, któ re nie po sia da ją od po wied nich świe tlic.
7. Usta le nie ob słu gi po szcze gól nych wal nych ze brań przez człon ków po wo ła ne go przez OZ ze spo łu,
8. Przed sta wie nie na wal nych ze bra niach:

– sy tu acji dział kow ców, ogro dów i Związ ku w świe tle wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r.,
– ko niecz no ści po dej mo wa nia wszel kich moż li wych dzia łań w ce lu uchwa le nia przez Sejm oby wa tel skie go 

pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
– sta nu praw ne go grun tu ogro du,
– dzia łań Związ ku na rzecz ogro dów i dział kow ców,
– ak tu al nych pro ble mów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, za dań i ro li or ga nów Związ ku w służ bie 

dział kow ców, a w tym:
• za dań za rzą du ROD do ty czą cych roz wo ju PZD – pro pa go wa nie w ogro dzie za sa dy, aby obo je 

mał żon ko wie by li człon ka mi Związ ku,
• po nadnor ma tyw ne bu dow nic two na dział kach w świe tle obo wią zu ją ce go pra wa, ne ga tyw ne skut ki 

dla ogrod nic twa dział ko we go,
• pro blem za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach – skut ki dla ogó łu dział kow ców,
• dzia łal ność spo łecz ną na rzecz dział ko wych ro dzin i spo łecz no ści lo kal nych,
• bez pie czeń stwo w ogro dzie,
• wol ne dział ki i dział ki za nie dba ne, 
• nie pod ję cie użyt ko wa nia po otrzy ma niu przy dzia łu dział ki – skut ki sta tu to we,
• współ pra ca Związ ku z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi.

II. Za da nia i obo wiąz ki za rzą du ROD 
Za rząd ROD jest od po wie dzial ny za pra wi dło we przy go to wa nie wal ne go ze bra nia, a w przy pad ku od by wa nia kon fe -

ren cji de le ga tów, za pra wi dło we przy go to wa nie i prze pro wa dze nie ze brań kół oraz kon fe ren cji. Aby wal ne ze bra nie
(kon fe ren cja) speł ni ło obo wiąz ki wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD, ko niecz ne jest pra wi dło we i ter mi no we przy go to wa nie
ma te ria łów spra woz daw czych oraz pro jek tów pre li mi na rza, pla nu pra cy i uchwał do ty czą cych opłat. 

WYTYCZNE
w spra wie prze pro wa dze nia ze brań spra woz daw czych 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2013 r.

Załącznik do
Uchwały Nr 246/2012

Prezydium KR PZD
z dnia 19 grudnia 2012 r.   



Do za dań za rzą du ROD na le ży: 
1. Przy go to wa nie spra woz da nia (me ry to rycz ne go i fi nan so we go) za 2012 r. i udo stęp nie nie ich do wglą du 

człon kom Związ ku w ROD na co naj mniej 7 dni przed ter mi nem od by cia wal ne go ze bra nia.
2. Przy go to wa nie pro jek tu po rząd ku i re gu la mi nu wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji).
3. Uzgod nie nie ter mi nu wal ne go ze bra nia z okrę go wym za rzą dem PZD.
4. Przy go to wa nie ma te ria łów i pro jek tów uchwał do ty czą cych bie żą cej dzia łal no ści ogro du wy ni ka ją cych 

z obo wiąz ków wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (m.in. plan pra cy na 2013 r., plan prac na rzecz ogro du, 
wy so kość opła ty na rzecz ROD, wy so kość opła ty ener ge tycz nej, wod nej i in ne). 

5. Za wia do mie nie pi sem ne wszyst kich człon ków Związ ku w ROD o ter mi nie i miej scu wal ne go ze bra nia 
z po da niem pro po no wa ne go po rząd ku ob rad i ter mi nu wy ło że nia do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych.
Zgod nie ze zmia ną  § 78 sta tu tu PZD przy ję tą pod czas IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD za wia do mie nie
mo że być wy sła ne człon ko wi zwy czaj ne mu pocz tą elek tro nicz ną, je że li uprzed nio wy ra ził na to pi sem ną 
zgo dę, po da jąc ad res, na któ ry za wia do mie nie po win no być wy sła ne.

6. Przy go to wa nie kan dy da tów do prze wod ni cze nia wal ne mu ze bra niu (kon fe ren cji).
I UWA GA – Je że li za rząd ROD pod jął uchwa łę o prze pro wa dze niu za miast wal ne go ze bra nia kon fe ren cji de le ga tów,

jest zo bo wią za ny do zor ga ni zo wa nia kół, zwo ła nia w nich ze brań we dług za sad okre ślo nych sta tu tem i re gu la mi nem.
Ze bra nia kół wy bie ra ją de le ga tów na kon fe ren cję we dług klu cza, któ ry uchwa la za rząd ROD.

III. Za da nia i obo wiąz ki ko mi sji sta tu to wych
Zgod nie z prze pi sa mi sta tu tu PZD ko mi sje: re wi zyj na i roz jem cza przy go to wu ją na stę pu ją ce ma te ria ły i przed sta wia -

ją na wal nym ze bra niu spra woz daw czym:
1. Ko mi sja re wi zyj na ROD

– spra woz da nie z dzia łal no ści ko mi sji za rok 2012,
– oce nę dzia łal no ści (me ry to rycz nej i fi nan so wej) za rzą du ROD w 2012 r. 

2. Ko mi sja roz jem cza ROD
– spra woz da nie z dzia łal no ści ko mi sji za rok 2012. 

Do ku men ty wy mie nio ne w pkt 1 i 2 win ny być wy ło żo ne do wglą du dla dział kow ców na co naj mniej 7 dni 
przed ter mi nem od by cia wal ne go ze bra nia (ze bra nia ko ła).

IV. Zwo ła nie wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów)
Zgod nie z § 78 sta tu tu PZD, aby za pew nić każ de mu człon ko wi Związ ku w ROD moż li wość uczest ni cze nia w wal -

nym ze bra niu, za rząd ROD jest zo bo wią za ny do pi sem ne go za wia do mie nia każ de go człon ka Związ ku o ter mi nie, miej -
scu i po rząd ku ob rad. W za wia do mie niu na le ży po dać, że wal ne ze bra nie, przy bra ku wy ma ga nej sta tu tem więk szo ści
człon ków PZD w ROD, mo że od być się w dru gim ter mi nie, bez wzglę du na ilość uczest ni czą cych w nim człon ków
Związ ku i ma pra wo po dej mo wać uchwa ły wią żą ce wszyst kich człon ków ROD. Jest to wa ru nek ko niecz ny dla waż no -
ści ze bra nia w dru gim ter mi nie, po nie waż człon ko wie, któ rzy nie przyj dą na ze bra nie mu szą zda wać so bie spra wę, że
wią żą ce de cy zje za pad ną bez wzglę du na fre kwen cję. 

Prze rwę po mię dzy pierw szym i dru gim ter mi nem, mi ni mum pół go dzin ną, na le ży wy ko rzy stać na przed sta wie nie dział -
kow com in for ma cji na te ma ty ich in te re su ją ce, ale tak że in for ma cji do ty czą cych naj waż niej szych spraw związ ko wych.

W ROD, w któ rych od by wa ją się kon fe ren cje de le ga tów, aby każ dy dział ko wiec co rocz nie mógł mieć wpływ na naj -
waż niej sze de cy zje je go do ty czą ce, mu szą od być się ze bra nia w ko łach w 2013 r. i na tych ze bra niach na le ży wy brać
de le ga tów na kon fe ren cję de le ga tów. 

II UWA GA – zwo ły wa nie ze bra nia w ko łach od by wa się na tych sa mych za sa dach, co zwo ły wa nie wal nych ze brań. 

W ze bra niu ko ła uczest ni czą człon ko wie Związ ku z da ne go ko ła, wy bie ra ją swych de le ga tów na kon fe ren cję i wy -
po wia da ją się w naj istot niej szych dla ogro du spra wach - opi niu ją spra woz da nia i pla ny (w tym fi nan so wy) oraz pro jek -
ty uchwał, w tym do ty czą cych opłat i ekwi wa len tów. De le ga ci win ni po od by tej kon fe ren cji zło żyć na ze bra niu ko ła
spra woz da nie z jej prze bie gu i przed sta wić pod ję te de cy zje.

Wal ne ze bra nie i kon fe ren cja de le ga tów jest je dy ną w ro ku oka zją do spo tka nia dział kow ców z przed sta wi cie la mi
miej sco wych władz sa mo rzą do wych oraz in sty tu cji i urzę dów, któ rych pra ca ma wpływ na funk cjo no wa nie ogro du.
Dla te go po żą da nym jest za pra sza nie na wal ne ze bra nie przed sta wi cie li gmin, rad nych, po li cji, a tak że współ pra cu ją -
cych z ogro dem or ga ni za cji spo łecz nych, pla có wek oświa to wych itp.

Wska za ne jest tak że, aby dział kow cy mo gli na wal nym wy po wie dzieć się w spra wie ak tu al nej sy tu acji, co my ślą o wy -



ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, a tak że o in nych pro jek tach do ty czą cych
przy szło ści ogro dów i Związ ku. Do brze by ło by, aby tych gło sów mo gli na ży wo wy słu chać po sło wie, któ rzy osta tecz -
nie bę dą de cy do wać o przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Do za dań za rzą dów zwią za nych ze zwo ła niem kon fe ren cji de le ga tów i wal ne go ze bra nia na le żą na stę pu ją ce obo wiąz ki:
1. Zwo ła nie wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji) - pi sem ne za wia do mie nie człon ków Związ ku (de le ga tów) do rę czo ne 

pocz tą (prze sył ka zwy kła), oso bi ście za po twier dze niem od bio ru lub e -ma ilem za zgo dą dział kow ca, 
na 14 dni przed pla no wa nym ter mi nem. Wy ło że nie do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych, na co naj mniej 
7 dni przed ter mi nem wal ne go ze bra nia.

2. Przy go to wa nie ma te ria łów nie zbęd nych w cza sie trwa nia wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji), w tym li sty obec no ści 
za wie ra ją cej wy kaz człon ków PZD w ROD (li sta człon ków Związ ku w ko le, li sta de le ga tów wy bra nych 
na ze bra niach kół), 

3. W ogro dach, w któ rych od by wa ją się kon fe ren cje de le ga tów
− prze pro wa dze nie w ro ku, w któ rym bę dzie od by wać się kon fe ren cja, ze brań w ko łach (zwo ła nych zgod nie 

z za sa da mi obo wią zu ją cy mi dla wal nych ze brań), na któ rych za opi nio wa ne zo sta ną ma te ria ły spra woz daw cze 
i pro jek ty uchwał, 

− ob słu ga ze brań w ko łach przez człon ków za rzą du ROD,
− wy bór na ze bra niach w ko łach de le ga tów na kon fe ren cję,
− skom ple to wa nie an kiet wszyst kich wy bra nych de le ga tów i spraw dze nie ich zgod no ści z obo wią zu ją cy mi 

prze pi sa mi związ ko wy mi szcze gól nie w za kre sie upraw nień osób wy bra nych do udzia łu w kon fe ren cji 
(człon ko stwo Związ ku i nie ro ze rwal nie z tym zwią za ne czyn ne i bier ne pra wa wy bor cze).

III UWAGA – aby ze bra nie ko ła, wal ne ze bra nie lub kon fe ren cja de le ga tów by ły waż ne, człon ko wie Związ ku ma ją -
cy pra wo uczest ni cze nia w tych ze bra niach i de le ga ci na kon fe ren cję po win ni być bez względ nie za wia da mia ni pi sem -
nie o ter mi nie, miej scu i po rząd ku ze bra nia oraz o ter mi nie udo stęp nie nia do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych.

IV UWAGA - wszyst kie wal ne ze bra nia spra woz daw cze (kon fe ren cje) win ny się od być do 30 kwiet nia 2013 r. (§ 77
ust. 2 sta tu tu PZD)

V. Prze bieg wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji)
1. Pierw szy i dru gi ter min do ty czy tyl ko ze bra nia ko ła i wal ne go ze bra nia. Kon fe ren cja de le ga tów od by wa się tyl ko 

w pierw szym ter mi nie przy obec no ści po nad po ło wy de le ga tów wy bra nych na ze bra niach kół.
2. Otwar cie ze bra nia (pre zes lub w je go za stęp stwie wi ce pre zes), wy bór prze wod ni czą ce go (prze wod ni czyć 

ze bra niu i kon fe ren cji nie mo że pre zes za rzą du ROD, prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej ROD
oraz oso by, o któ rych mo wa w § 50 ust. 6 i 7 sta tu tu PZD – treść prze pi sów w brzmie niu uchwa lo nym 
przez IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w dniu 17 grud nia 2011 r.) i pre zy dium.

3. Stwier dze nie pra wo moc no ści wal ne go ze bra nia w I ter mi nie (stwier dze nie pra wo moc no ści kon fe ren cji 
w przy pad ku obec no ści po nad po ło wy wy bra nych de le ga tów).

4. Za twier dze nie re gu la mi nu i po rząd ku ze bra nia.
5. Wy bór ko mi sji man da to wej, wy bor czej (tyl ko w przy pad ku pla no wa nych wy bo rów uzu peł nia ją cych do or ga nów

PZD w ogro dzie) oraz uchwał i wnio sków.
6. Przed sta wie nie spra woz dań.
7. Dys ku sja
8. Wy bo ry uzu peł nia ją ce do za rzą du, ko mi sji re wi zyj nej, ko mi sji roz jem czej (tyl ko w przy pad ku, gdy zmniej szo ne 

zo sta ły skła dy tych or ga nów i przed ze bra niem nie uzu peł nio no ich w dro dze ko op ta cji).
9. Pod ję cie uchwał.

V UWAGA – wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) nie po dej mu je uchwał w spra wie: 
− skład ki człon kow skiej, któ rej wy so kość na da ny rok usta la Kra jo wa Ra da PZD,
− wpi so we go, któ re go wy so kość usta la okrę go wy za rząd w gra ni cach okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę PZD,
− opła ty in we sty cyj nej dla no wych człon ków, któ rej wy so kość usta la za rząd ROD.

VI  UWAGA – wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) nie ma pra wa uchwa la nia in nych opłat od dział kow ców po -
za usta lo ny mi w sta tu cie PZD i wy da nych na je go pod sta wie prze pi sach, w tym szcze gól nie: kar fi nan so wych, od se tek
za zwło kę (obo wią zu ją od set ki usta wo we), in nych opłat za ko rzy sta nie z przy słu gu ją cych praw człon kow skich.



VI. Za da nia za rzą du ROD po wal nym ze bra niu
1. Prze ka za nie w cią gu 14 dni od za koń cze nia ze bra nia wy ma ga nych do ku men tów z wal ne go (kon fe ren cji) do 

OZ PZD, to jest uwie rzy tel nio nych przez prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia i ak tu al ne go pre ze sa za rzą du ROD,
ostem plo wa nych pie czę cią ROD ko pii pod ję tych uchwał, pro to ko łu po wo ła nej na wal nym ze bra niu ko mi sji 
man da to wej, a w przy pad ku do ko na nia wy bo rów (w za kre sie prze wi dzia nym w sta tu cie) pro to ko łu ko mi sji 
wy bor czej i wy ka zu no wych człon ków or ga nów Związ ku w ROD wraz z ich da ny mi nie zbęd ny mi do wpi sa nia 
do re je stru or ga nów ogro do wych pro wa dzo ne go przez okrę go wy za rząd. 

2. Po in for mo wa nie dział kow ców o pod ję tych na wal nym ze bra niu uchwa łach oraz ewen tu al nych zmia nach w skła dach
or ga nów PZD w ogro dzie – na ta bli cach ogło szeń.

VII. Za da nia okrę go we go za rzą du PZD po wal nych ze bra niach
1. Do ko na nie ana li zy zgod no ści od by tych wal nych ze brań (kon fe ren cji) z prze pi sa mi związ ko wy mi (zwo ły wa nie,

prze bieg, ter mi no wość).
2. Spraw dze nie, czy we wszyst kich ogro dach od by ły się wal ne ze bra nia i wy peł ni ły na ło żo ne na nie sta tu to we 

obo wiąz ki.
3. Prze pro wa dze nie ana li zy pod ję tych uchwał pod wzglę dem ich zgod no ści z prze pi sa mi związ ko wy mi.
4. Pod ję cie uchwał i de cy zji w spra wach do ty czą cych wal nych ze brań i pod ję tych na nich uchwał, a w szcze gól no ści:

a) wy cią gnię cie sta tu to wych kon se kwen cji w sto sun ku do za rzą dów ROD, któ re nie zwo ła ły wal nych ze brań,
b) unie waż nie nie ze brań, któ re nie wy peł ni ły swo ich obo wiąz ków okre ślo nych w sta tu cie PZD i re gu la mi nie ROD,
c) uchy le nie, bądź stwier dze nie nie waż no ści uchwał sprzecz nych z prze pi sa mi związ ko wy mi, prze pi sa mi 

po wszech nie obo wią zu ją cy mi oraz w spra wach nie bę dą cych w kom pe ten cjach wal nych ze brań,
d) unie waż nie nie wy bo rów uzu peł nia ją cych do ko na nych z na ru sze niem obo wią zu ją ce go w PZD pra wa.

5. Wpro wa dze nie do re je stru człon ków or ga nów PZD w ROD, pro wa dzo ne go przez OZ PZD, ak tu al nych da nych
wszyst kich wy bra nych człon ków za rzą dów ROD i ko mi sji sta tu to wych – do ty czy uzu peł nie nia skła dów.

6. Do ko na nie ca ło ścio wej oce ny wal nych ze brań spra woz daw czych w ROD.
7. Prze ka za nie do Kra jo wej Ra dy PZD spra woz da nia z prze bie gu wal nych ze brań spra woz daw czych.
8. Przy ję cie przez OZ PZD zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go z ROD za 2012 r. i zbior cze go pre li mi na rza 

fi nan so we go z ROD na 2013 r. i prze ka za nie ich do KR PZD.

War sza wa, dnia 19 grud nia 2012 r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW



WZÓR

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO ROD

(KONFERENCJI DELEGATÓW)

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania .
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2012 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2012 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2012 r.
9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Dyskusja.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego). – § 82  pkt 5 
statutu PZD;
13. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rozjemczej ROD.
15. Wybory uzupełniające do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej*.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:

– wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, – § 82 pkt 7 statutu PZD,
– wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
– wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej,
– liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r. – § 82  pkt 8 statutu PZD;,
– planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2013 r.– § 82

pkt 9 statutu PZD, **
– planu pracy i preliminarza finansowego na 2013  r. – § 82 pkt 6 statutu PZD,
– innych dotyczących działalności ogrodu.

17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

* Tylko w razie zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z postanowień statutu PZD.

** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji



1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie Związku, użytkownicy działek w ROD...................................
......................................
2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD ……....................................... mają prawo wybierać i być wybierani 

(czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi
kandydaturami i uchwałami.

3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego
zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy
uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD. ..................................................

4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka
komisji (mandatowej, wyborczej**, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD** i mają go wszyscy
uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD ............................. , z wyjątkiem przypadków określonych 
w § 50 ust. 6 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 42 ust. 3 statutu PZD.

5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego

zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą** oraz komisję uchwał i wniosków.
8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić

każdy uczestnik zebrania.
9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór

komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.

10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także 
nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD. 

11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych

PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ......... (np. 5 minut).
14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony

czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone 
w dyskusji tematy.

15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest
ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej
większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po
wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne
zebranie.

16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał 
i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego
zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

REGULAMIN
Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD ...........................................

w ........................................................................   
dnia  ................................ 2013 r.



17. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD i przedstawia je pod głosowanie
walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek
PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze**.

18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów**.
19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
20. O podjęciu uchwały (o wyborze) decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest

równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik
głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje 
w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący
może powołać do pomocy osoby z sali

23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2012 r. i sprawozdania finansowego za 2012 r.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2012 r.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rozjemczej w 2012 r.,
– planu pracy w 2013 r. oraz preliminarza finansowego na 2013 r.,
– wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej**,
– wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, 
– wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
– wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej,
– liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r.,
– planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2013 r.*
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD.*
– innych dotyczących działalności ogrodu.

24. Uchwały podpisują Przewodniczący walnego zebrania i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.
25. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie

ulega rozwiązaniu.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący

zebrania w porozumieniu z Prezydium.

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

**Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających

Wal ne Ze bra nie
ROD ……..........................................................
w ......................................................................

..........................................................
/pod pis Prze wod ni czą ce go Ze bra nia/

...................................., dnia .......................2013 r.



POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD .........................................................................
w …...........................................................................

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

....................................................., dnia ................... 2013 r.
(miej sco wość)

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZEBRANIA

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

Na Walnym Zebraniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego obradującym w dniu …….............… wybrano Komisję
Mandatową, która ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący:  ..................................................
Sekretarz: ..................................................
Członek: ..................................................
Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności stwierdziła, że na ...............członków Związku w ROD w zebraniu

uczestniczyło …....……członków, co stanowi …....….%, 
zgodnie z § 79 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie (obecność ponad 50%)* 
zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie (obecność poniżej 50%)* 
i może podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEWODNICZĄCY
.

............................................
(podpis)

SEKRETARZ

.............................................
(podpis)

Pod pi sy człon ków Ko mi sji:

1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................

* niepotrzebne skreślić

……………………………
(pod pis Prze wod ni czą ce go Wal ne go Ze bra nia) 

(Kon fe ren cji De le ga tów)



POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD .........................................................................
w …...........................................................................

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

....................................................., dnia ................... 2013 r.
(miej sco wość)

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI MANDATOWEJ KONFERENCJI DELEGATÓW 

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

Na Kon fe ren cji De le ga tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go ob ra du ją cej w dniu ….....……....... wy bra no Ko mi sję
Man da to wą, któ ra ukon sty tu owa ła się w na stę pu ją cy spo sób:

Prze wod ni czą cy:  ..................................................
Se kre tarz: ..................................................
Człon ko wie:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………

Ko mi sja Man da to wa na pod sta wie li sty obec no ści stwier dzi ła, że na wy bra nych ……..…… de le ga tów w Kon fe ren -
cji De le ga tów uczest ni czy ………..… de le ga tów, co sta no wi ..……. % licz by wy bra nych.

Na pod sta wie an kiet de le ga tów Ko mi sja Man da to wa stwier dza pra wo moc ność wy bo ru de le ga tów na Kon fe ren cję De -
le ga tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im..............................................................................................................
w...............................................

Ko mi sja Man da to wa Kon fe ren cji De le ga tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. ..............................................
w.................................................. stwier dza, że Kon fe ren cja De le ga tów jest pra wo moc na i mo że po dej mo wać uchwa ły.

Li sta obec no ści sta no wi za łącz nik do ni niej sze go pro to ko łu.

PRZEWODNICZĄCY

.............................................
(podpis)

SEKRETARZ

.............................................
(podpis)

……………………………
(pod pis Prze wod ni czą ce go Konferencji Delegatów)

Pod pi sy człon ków Ko mi sji:
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………



POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD .........................................................................
w …...........................................................................

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

....................................................., dnia ................... 2013 r.
(miej sco wość)

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA 

(KONFERENCJI DELEGATÓW) 
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

Na Wal nym Ze bra niu (Kon fe ren cji De le ga tów) Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go ob ra du ją cym(ej) w dniu ……........…
... wy bra no Ko mi sję Uchwał i Wnio sków, któ ra ukon sty tu owa ła się w na stę pu ją cy spo sób:

Prze wod ni czą cy:  ..................................................
Se kre tarz: ..................................................
Człon ko wie:
1.  ……………………………………
2.  ……………………………………
3.  ……………………………………

Ko mi sja Uchwał i Wnio sków po wy słu cha niu spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du, spra woz dań Ko mi sji sta tu to wych,
dys ku sji oraz po roz pa trze niu wnio sków zgło szo nych na Wal nym Ze bra niu (Kon fe ren cji De le ga tów) pro po nu je Wal ne -
mu Ze bra niu (Kon fe ren cji De le ga tów) pro jek ty na stę pu ją cych uchwał w spra wie:

1. Za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du ROD, w tym me ry to rycz ne go i fi nan so we go za 2012 r.
2. Za twier dze nia spra woz da nia Ko mi sji Re wi zyj nej ROD za 2012 r.
3. Za twier dze nia spra woz da nia Ko mi sji Roz jem czej ROD za 2012 r.
4. Pla nu pra cy i pre li mi na rza fi nan so we go na 2013 r.
5. Wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty na rzecz ogro du w 2013 r.
6. Wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty ener ge tycz nej w 2013 r.
7. Wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty wodnej w 2013 r.
8. Licz by go dzin pra cy na rzecz ogro du oraz ekwi wa len tu za tę pra cę w 2013 r. 
9. Pla nu in we sty cji i re mon tów, w tym par ty cy pa cji fi nan so wej i pra cy rze czo wej dział kow ców w 2013 r.
10. ............................................................ (in ne wy mie nić) * 
11. ............................................................
12. ............................................................

Pro jek ty uchwał sta no wią in te gral ną część pro to ko łu.

Pod pi sy człon ków Ko mi sji:
1. …………………………
2. ………………………....
3. ........................................

* Tyl ko w przy pad ku zgło sze nia do Ko mi sji Uchwał i Wnio sków pro jek tów uchwał w spra wach, o któ rych nie jest mo wa w przed ło żo nych uchwa łach.

PRZEWODNICZĄCY

.............................................
(podpis)

SEKRETARZ

.............................................
(podpis)

……………………………
(pod pis Prze wod ni czą ce go Wal ne go Ze bra nia) 

(Kon fe ren cji De le ga tów)



§ 1
Wal ne ze bra nie człon ków (kon fe ren cja de le ga tów) ROD ........................................... w .............................  po sta na wia,

na pod sta wie § 82 pkt 7 sta tu tu PZD, uchwa lić wy so kość opła ty na rzecz ogro du* na 2013 r. w kwo cie .................... zł
(.................. gr. od m² po wierzch ni użyt ko wa nej dział ki przez człon ka Związ ku)**.

§ 2
Opła tę na rzecz ogro du czło nek Związ ku w ROD …........................................... w .............................  obo wią za ny jest

wpła cić w ter mi nie do dnia ..................... 2013 r.

§ 3
Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku i użyt ku ją cy wspól nie dział kę opła ca ją jed ną opła tę na po trze by ogro du.

................................, dnia ...........................2013 r.

* Opła ta na rzecz ogro du uchwa lo na przez wal ne ze bra nie (kon fe ren cję de le ga tów) nie pod le ga po dzia ło wi po mię dzy or ga ny Związ ku i w ca -

ło ści po zo sta je do dys po zy cji za rzą du ogro du. Opła ta na rzecz ogro du prze zna czo na jest na funk cjo no wa nie ogro du, a w szcze gól no ści na po kry -

cie kosz tów za pew nie nia bez pie czeń stwa, wy wo zu śmie ci, oświe tle nia ogro du oraz bie żą cej kon ser wa cji in fra struk tu ry. W skład opła ty nie mo że

być wli cza na skład ka człon kow ska, któ ra jest uchwa la na przez Kra jo wą Ra dę PZD i pod le ga po dzia ło wi po mię dzy in stan cje Związ ku.

** Wy peł nić we dług przy ję te go przez wal ne kry te rium - kwo ta lub staw ka od m2 dział ki 

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW
.

...........................................
(podpis)

UCHWAŁA NR .... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) ROD 

........................................... w .................................... 

w dniu  ............................ 2013 r.

w spra wie opła ty na rzecz ogro du



§ 1
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów) ROD im. ................................................. w .................................

na pod sta wie uchwa ły nr 45/2009 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 31 mar ca 2009 r. w spra wie wpro wa dze nia za -
sad re gu lu ją cych ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej w ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz na pod sta wie da nych 
z 2012 r. – w szcze gól no ści strat wy ni ka ją cych z róż nic po mię dzy wska za nia mi licz ni ka głów ne go, a su mą wska zań
wszyst kich pod licz ni ków wy no szą cych w 2012 r. ........... ki lo wa tów, uchwa la opła tę ener ge tycz ną na 2013 r. w wy so -
ko ści ............. zł od człon ka Związ ku w ROD. Opłatę wnosi się do ........................... 2013 r.

§ 2
Opła ta ener ge tycz na prze zna czo na jest na po kry cie strat po wsta ją cych w trak cie prze sy łu ener gii we wnątrz ogro du

oraz kosz tów kon ser wa cji i za rzą dza nia sie cią.

§ 3
Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku użyt ku ją cy wspól nie dział kę opła ca ją jed ną opła tę ener ge tycz ną.

..................................., dnia ..................... 2013 r.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

UCHWAŁA NR ..... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go człon ków (kon fe ren cji de le ga tów) ROD 

ROD ................................................. w ................................. 

z dnia .......................... 2013 r.

w spra wie wy so ko ści i terminu wnoszenia opła ty ener ge tycz nej

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)



§ 1
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów) ROD im. ................................................. w .................................

na pod sta wie uchwa ły nr 109/2012 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 14 ma ja 2012 r. w spra wie  za sad usta la nia i
roz li cza nia opła ty wod nej w ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz na pod sta wie da nych z 2012 r. – w szcze gól no ści
strat pod czas prze sy łu, na peł nia nia i opróż nia nia in sta la cji wod nej w ROD, kosz tów kon ser wa cji i usu wa nia awa rii sie -
ci, uchwa la opła tę wod ną na 2013 r. w wy so ko ści ............. zł od człon ka Związ ku w ROD. Opła tę wno si się do
.............................. 2013 r.

§ 2
Opła ta wod na jest przeznaczona na po kry cie ubyt ków wo dy w sie ci, kosz tów na peł nia nia i opróż nia nia in sta la cji we -

wnątrz ogro du oraz kosz tów kon ser wa cji, bie żą cych na praw i usu wa nia awa rii sie ci wo do cią go wej.

§ 3
Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku użyt ku ją cy wspól nie dział kę opła ca ją jed ną opła tę wod ną.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

.
...........................................

(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)

UCHWAŁA Nr ...... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2013 r.

w spra wie wysokości opłaty wodnej i terminu jej wnoszenia

..................................., dnia ..................... 2013 r.



Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów), na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, zatwierdza
sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2012.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)

UCHWAŁA Nr ...... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2013 r.

w spra wie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2012

..................................., dnia ..................... 2013 r.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

UCHWAŁA Nr ...... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2013 r.

w spra wie planu pracy na 2013 rok

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD .................................................. w ...................................
postanawia przyjąć plan pracy na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)

..................................., dnia ..................... 2013 r.



Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD .............................................. w .........................................
na wniosek komisji rewizyjnej ROD, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2012 rok wraz
z bilansem zamykającym się po stronie aktywów i pasywów kwotą ......................zł oraz nadwyżką/niedoborem* na
rachunku zysku i strat w kwocie .....................zł. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

.
...........................................

(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)

UCHWAŁA Nr ...... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2013 r.

w spra wie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2012

..................................., dnia ..................... 2013 r.

* niepotrzebne skreślić

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

UCHWAŁA Nr ...... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2013 r.

w spra wie preliminarza finansowego na  2013 rok

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD im.  ................................................ w ..............................
postanawia przyjąć preliminarz finansowy na 2013 r. zamykający się po stronie przychodów i kosztów w kwocie
..............................zł. Preliminarz finansowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)

..................................., dnia ..................... 2013 r.



§ 1 
1. Wal ne ze bra nie spra woz daw cze człon ków (kon fe ren cja de le ga tów) ROD  ….................................................. ........

w ............................................... na pod sta wie przy ję te go pla nu pra cy usta la  .......... go dzin/y pra cy na rzecz ogro du świad -
czo nej przez człon ka Związ ku w 2013 r.

2. Wal ne ze bra nie zo bo wią zu je za rząd ogro du do or ga ni zo wa nia prac na rzecz ogro du oraz in for mo wa nia dział kow -
ców na ta bli cach ogło szeń o ter mi nach i za kre sie prac.

§ 2
1. W przy pad ku nie moż li wo ści wy ko na nia pra cy na rzecz ogro du w ca ło ści lub czę ści oso bi ście lub po przez człon ka

ro dzi ny, czło nek Związ ku obo wią za ny jest do wnie sie nia opła ty w wy so ko ści ...........zł za go dzi nę, ja ko ekwi wa lent za
nie wy ko na ne pra ce.

2. Środ ki uzy ska ne z ekwi wa len tu wpła ca ne go przez dział kow ców są księ go wa ne zgod nie z Za kła do wym Pla nem
Kont PZD i mo gą być wy dat ko wa ne wy łącz nie na re ali za cję pla nu prac na rzecz ogro du.

§ 3
Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku użyt ku ją cy wspól nie dział kę wy ko nu ją pra ce na rzecz ogro du w licz bie go -

dzin usta lo nej dla po je dyn cze go człon ka Związ ku, a w przy pad ku nie moż li wo ści jej wy ko na nia uisz cza ją opła tę, o któ -
rej jest mo wa w § 2 w wy so ko ści usta lo nej dla po je dyn cze go człon ka Związ ku.

§ 4
Opła tę, o któ rej mo wa w § 2 ni niej szej uchwa ły, czło nek Związ ku obo wią za ny jest wpła cić w ter mi nie do dnia

.......................... 2013 r.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)

UCHWAŁA Nr ...... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go członków (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2013 r.

w spra wie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez członków Związku 
w ROD .............................................. w ....................................................... w 2013 r. 

i ekwiwalentu za niewykonane prace

..................................., dnia ..................... 2013 r.



Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD im. ......................................................... zatwierdza
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2012 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)

UCHWAŁA Nr ...... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go członków (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2013 r.

w spra wie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
w 2012 roku

..................................., dnia ..................... 2013 r.



Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) ROD im. ............................................. zatwierdza
sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2012 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)

UCHWAŁA Nr ...... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go członków (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2013 r.

w spra wie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD
w 2012 roku

..................................., dnia ..................... 2013 r.



1. Prawo udziału w konferencji delegatów mają delegaci wybrani na zebraniach kół w ROD im ..........................., które
odbyły się w 2013 r. Delegatem może być wyłącznie członek Związku. Na delegata nie może być wybrany członek
PZD, którego zgodnie z § 50 ust. 6 statutu PZD obejmuje zakaz wchodzenia w skład organów PZD pochodzących
z wyboru.

2. Delegaci mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski
oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego
zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających do zarządu ROD, komisji rewizyjnej i rozjemczej**). Czynne
prawo wyborcze posiadają wszyscy delegaci uczestniczący w konferencji wybrani na zebraniach kół w 2013 r.

4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego konferencji, członka
komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków) i wyborach uzupełniających na członka zarządu ROD,
członka komisji rewizyjnej i rozjemczej**. Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczestniczący w konferencji
delegaci z ROD im. ................................. , z ograniczeniami wynikającymi z § 42 ust. 2 statutu PZD.

5. Konferencję otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego konferencji. Przewodniczącego

konferencji może zaproponować każdy delegat.
7. Konferencja delegatów wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą** oraz komisję uchwał i wniosków.
8. Wybór Przewodniczącego konferencji, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji

mandatowej, wyborczej** oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9. Przewodniczący proponuje skład Prezydium konferencji. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy delegat.

Wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Przewodniczący konferencji czuwa nad tym, aby przebiegała ona zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad

zgodnością przebiegu konferencji z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD. 
11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący konferencji.
12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych

Związku oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ......... (np. 5 minut).
14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych Związku mają nieograniczony  czas wystąpień.

Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania 
i poruszone w dyskusji tematy.

15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność konferencji, gdy obecnych jest ponad 50% delegatów wybranych
na zebraniach kół w ogrodzie. Konferencja może się odbywać jedynie, gdy komisja mandatowa stwierdzi jej
prawomocność. Wówczas może podejmować uchwały i dokonywać wyborów członków ogrodowych organów
PZD**.

16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał 
i wniosków proponowanych w trakcie trwania konferencji i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał.
Głosowanie przeprowadza Przewodniczący konferencji.

REGULAMIN

Kon fe ren cji De le ga tów ROD ..................................................

w  ................................................     dnia ............................... 2013 r.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR



17. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów Związku w ROD i  przedstawia je pod
głosowanie. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący konferencji. Kandydatów może zgłaszać każdy delegat
uczestniczący w konferencji.**

18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.**
19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
20. O podjęciu uchwały (o wyborze) decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest

równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik
głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w
tej sprawie podejmuje Przewodniczący konferencji w porozumieniu z Prezydium.

22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący konferencji. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący
może powołać osoby z sali do pomocy w ich liczeniu

23. Konferencja delegatów przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2012 r. i sprawozdania finansowego za 2012 r.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2012 r.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rozjemczej w 2012 r.,
– planu pracy w 2013 r. oraz preliminarza finansowego na 2013 r.,
– wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,
– wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
– wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej,
– liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r.,
– planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2013 r.,*
– zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD.*
– innych dotyczących działalności ogrodu.

24. Uchwały podpisują Przewodniczący konferencji i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.
25. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie konferencji i przy braku sprzeciwu

konferencja ulega rozwiązaniu i wygasają mandaty delegatów w niej uczestniczących.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący

konferencji w porozumieniu z Prezydium.

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

** Tylko w przypadku wyborów uzupełniających

Konferencja Delegatów
ROD ……..........................................................
w ......................................................................

..............................................................
/pod pis Prze wod ni czą ce go Ze bra nia/

...................................., dnia .......................2013 r.



W związ ku z uchwa łą nr ..../20.…wal ne go ze bra nia człon ków (kon fe ren cji de le ga tów) ROD ...............................
……......................... w ............................ z dnia ........... 20.... ro ku w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go (re mon -
to we go) pn. ......................................................................, po sta na wia się co na stę pu je:

1. Upo waż nia się Za rząd ROD ……......................................................... w ........................................... do wy stą pie nia
z wnio skiem o udzie le nie po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go na po wyż szą in we sty cję w wy so ko ści ......................zł.
Pro po no wa ny okres spła ty okre śla się na .......... lat, od dnia wy pła ce nia kwo ty po życz ki.

Uza sad nie nie:
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

2. Wal ne ze bra nie człon ków (kon fe ren cja de le ga tów) ROD .................................. w ....................................... uchwa la
opła tę na spła tę po życz ki w wy so ko ści ................... zł/rocz nie od dział kow ca, płat ną przez okres spła ty po życz ki. Po wyż -
sza opła ta sta no wi par ty cy pa cję fi nan so wą człon ków ogro du w kosz tach in we sty cji. Mał żon ko wie użyt ku ją cy jed ną
dział kę wpła ca ją jed ną opła tę na spła tę po życz ki. 

3. Zo bo wią zu je się Za rząd ROD ............................................................. do spła ty za cią gnię tej po życz ki w ter mi nach 
i ra tach usta lo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD  w spra wie udzie le nia po życz ki.

4. Upo waż nia się Za rząd ROD …….................................................... do zło że nia oświad cze nia, umoż li wia ją ce go okrę -
go we mu za rzą do wi po bra nie nie spła co nej kwo ty  po życz ki z ra chun ku ban ko we go ogro du, w ra zie za le ga nia ze spła tą
co naj mniej dwóch ko lej nych rat po życz ki.

5. Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)

UCHWAŁA Nr ...... /2013

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2013 r.

w spra wie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego

..................................., dnia ..................... 2013 r.



1) Cha rak te ry sty ka obiek tu lub ro bót, za wie ra ją ca krót ki opis tech nicz ny wraz z istot ny mi pa ra me tra mi, któ re okre -
śla ją wiel kość obiek tu lub ro bót:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
2) Prze wi dy wa ny cza so kres i ter min re ali za cji:..................................
3) Sys tem re ali za cji za da nia (w od nie sie niu do ca ło ści lub ele men tów obiek tu)*: 
– go spo dar czy,
– zle co ny,
– mie sza ny.
4) Prze wi dy wa ny koszt za da nia w zł: ...........................................
5) Prze wi dy wa ne źró dła fi nan so wa nia:
– środ ki wła sne ROD   ................................................. zł,
– do ta cje sa mo rzą dów lo kal nych ................................................. zł,
– da ro wi zny ................................................. zł,
– do ta cje or ga nów wyż szych PZD ................................................. zł,
– do ta cje z in nych źró deł ................................................. zł,
– środ ki z opłat in we sty cyj nych ................................................ zł,
– war tość pra cy dział kow ców  ................................................. zł,
6) Nu mer i da ta de cy zji o wa run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu:
...................................................................................
W imie niu za rzą du ROD

................................................. ...............................
miej sco wość da ta

*nie po trzeb ne skre ślić

WNIOSEK ZARZĄDU ROD
IM. .................................................................

W .............................................................
NA WALNE ZEBRANIE/KONFERENCJĘ DELEGATÓW* ROD

W DNIU ......................................................

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
(REMONTOWEGO)*

PN. .................................................................................................................................

...............................
Pie częć ROD

PREZES

.............................................
(podpis)

WICEPREZES

.............................................
(podpis)



§ 1
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów) - człon ków Związ ku w ROD im. ...........................................w

............................, na pod sta wie § 82 pkt 9 sta tu tu PZD oraz wnio sku za rzą du ROD przyj mu je do re ali za cji na rok

................(na la ta ................ - ................)* za da nie in we sty cyj ne (re mon to we) pn. ...................................................

.................................................................................................................................
§ 2

Za kres rze czo wy ro bót, prze wi dy wa ny koszt ich re ali za cji i źró dła fi nan so wa nia oraz sys tem re ali za cji (go spo dar czy,
zle co ny, mie sza ny) okre śla wnio sek za rzą du ROD, sta no wią cy za łącz nik do uchwa ły.

§ 3
Wy so kość par ty cy pa cji fi nan so wej w kosz tach re ali za cji za da nia, o któ rym mo wa w § 1, przy pa da ją cej na jed ne go

człon ka Związ ku usta la się w kwo cie:
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
Kwo tę (kwo ty)* na le ży wpła cić na ra chu nek ban ko wy ROD lub w ka sie ROD w ter mi nie (ter mi nach)*

.................................................................................
§ 4

Za kres prac dział kow ców dla re ali za cji za da nia w .................. r. (w la tach ……….... - ………....)*, przy pa da ją cych na
człon ka Związ ku usta la się w ilo ści ............... go dzin. W przy pad ku nie moż li wo ści wy ko na nia pra cy w ca ło ści lub w czę -
ści przez człon ka Związ ku oso bi ście lub przez człon ka je go ro dzi ny - obo wią za ny jest on do wnie sie nia ekwi wa len tu w
wy so ko ści ............... zł za go dzi nę nie wy ko na nej pra cy w ter mi nie do dnia ...............................................

Środ ki uzy ska ne z ekwi wa len tu mo gą być prze zna czo ne wy łącz nie na re ali za cję za pla no wa nych prac.
§ 5

Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku opła ca ją jed ną opła tę, o któ rej mo wa w § 3 oraz od pra co wu ją usta lo ną na
jed ne go człon ka ogro du ilość go dzin pra cy na rzecz za da nia in we sty cyj ne go, o któ rej mo wa w § 4.

§ 6
Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go (re mon to we go) mo że być pod ję ta po uzy ska niu zgo dy pre zy dium okrę go we go za -

rzą du PZD oraz speł nie niu przez za rząd ROD wy mo gów for mal no -praw nych, okre ślo nych w prze pi sach usta wy Pra wo
bu dow la ne i uchwa ły nr 4/XXI/2011 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 21 czerw ca 2011 r. w spra wie in we sty cji i re mon tów
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 7
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

*nie po trzeb ne skre ślić

...............................
Pie częć ROD

UCHWAŁA NR      /20…

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO (KONFERENCJI
DELEGATÓW)*

ROD IM. ....................................................... W .....................................................
Z DNIA ............................. r.

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
(REMONTOWEGO)*

PN. .................................................................................................................................

.............................., dnia ................ 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW

............................................
(podpis)


