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Sza now na Pa ni Wiceprzewodnicząca,
W imie niu Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych w Luk sem -

bur gu – or ga ni za cji zrze sza ją cej na ro do we związ ki dział kow ców z 15 eu ro pej skich kra -
jów, zwra ca my się do Pa ni Wiceprzewodniczącej z proś bą o ob ję cie mo ni to rin giem spra wy
po sza no wa nia by tu praw ne go Pol skie go Związ ku Dział kow ców (PZD) – zrze sze nia dział -
kow ców w Pol sce bę dą ce go człon kiem na szej or ga ni za cji od 1999 r. 

PZD jest or ga ni za cją zrze sza ją cą obec nie oko ło mi lio na pol skich dział kow ców. Po wo -
ła no ją do ży cia w 1981 r. mo cą usta wy, któ ra zrze szy ła w PZD dział kow ców z ogro dów
dział ko wych funk cjo nu ją cych wów czas w Pol sce. 8 lip ca 2005 r. Sejm uchwa lił usta wę 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra sta ła się no wą pod sta wą praw ną funk cjo no wa -
nia PZD. Wska zać na le ży, że Kon sty tu cja RP do pusz cza moż li wość po wo ły wa nia zrze szeń
w tym try bie. Polski Związek Łowiecki jest tego przykładem.

12 lip ca 2012 r. Try bu nał Kon sty tu cyj ny RP wy dał orze cze nie, któ rym za kwe stio no wał
zna czą część prze pi sów usta wy z 2005 r. Za sad ni cza część Wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go wej dzie w ży cie 21 stycz na 2014 r. Prze słan ki, któ ry mi kie ro wał się Try bu nał,
spro wa dza ły się do przy ję cia, iż PZD po sia dał mo no po li stycz ną po zy cję na pro wa dze nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a pra wa PZD do te re nów ogro dów nad mier nie ogra ni -
cza ły upraw nie nia pań stwa oraz gmin – wła ści cie li te re nów zaj mo wa nych przez ogro dy. 

Wśród za kwe stio no wa nych przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny prze pi sów zna la zły się prze -
pi sy sta no wią ce pod sta wę praw ną funk cjo no wa nia PZD. W efek cie Try bu nał wska zał, iż
usta wo daw ca Pol ski do 21 stycz na 2014 r. po wi nien uchwa lić no we prze pi sy, w prze ciw -
nym wy pad ku, or ga ni za cja dział kow ców stra ci byt praw ny.

Wy rok Try bu na łu ozna cza, że bez in ge ren cji usta wo daw cy de fac to przy mu so we mu roz -
wią za niu ule gnie jed no z naj więk szych zrze szeń oby wa te li nie tyl ko w Pol sce, ale i w Eu -
ro pie. Sy tu acja ta ka bu dzi uza sad nio ne kon tro wer sje. Po pierw sze, brak jest ja kich kol wiek
ak sjo lo gicz nych prze sła nek dla tak głę bo kiej in ge ren cji pań stwa w swo bo dę zrze sza nia
się oby wa te li. Po dru gie, zgod nie z pol skim pra wem Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie ma
upraw nień do roz wią zy wa nia zrze szeń, tym cza sem ta ki mo że być fak tycz ny sku tek je go
orze cze nia. Po trze cie wresz cie, znie sie nie oso bo wo ści praw nej PZD spo wo du je rów nież
wy ga śnię cie praw bli sko mi lio na pol skich oby wa te li do ich dzia łek. 

Pani Viviane Reding
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
Komisarz ds. sprawiedliwości, 
wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa 
w Komisji Europejskiej
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Za zna czyć na le ży, iż wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie za padł jed no myśl nie. 
W zda niach od ręb nych sę dzio wie wska za li m. in. na wąt pli wo ści do ty czą ce do pusz czal -
no ści roz wią zy wa nia zrze sze nia, ja ko na stęp stwa wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
oraz brak uwzględ nie nia przez Try bu nał ko niecz no ści po sza no wa nia praw ma jąt ko wych
dział kow ców i ich zrze sze nia. Wska za no rów nież, że jak kol wiek PZD po sia dał uprzy wi -
le jo wa ną po zy cję, wzglę dem in nych or ga ni za cji dział kow ców, to wbrew twier dze niu Try -
bu na łu, PZD nie był mo no po li stą. War to też pod kre ślić, że na wet w po stę po wa niu przed
Try bu na łem uczest ni czy ło kil ka zrze szeń dział kow ców, co naj le piej świad czy o bra ku
mo no po lu PZD. 

Sza now na Pa ni Wiceprzewodnicząca,
Zgod nie z pol skim pra wem orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go są nie za skar żal ne.

PZD przy go to wu je wpraw dzie skar gę do Try bu na łu Praw Czło wie ka w Stras bur gu, jed -
nak że szan se, iż orze cze nie za pad nie przed 21 stycz nia 2014 r. są ma ło re al ne. Po nad to w
Par la men cie pol skim trwa ją przy go to wa nia do de ba ty nad no wą usta wą do ty czą cą ogro -
dów dział ko wych. Zgło szo no już pierw sze pro jek ty ustaw, jed nak że ich treść wska zu je na
dą że nie do li kwi da cji PZD. 

Do cho dzą ce in for ma cje wska zu ją, iż par tia rzą dzą ca (Plat for ma Oby wa tel ska), któ rej de -
pu to wa ni do Par la men tu Eu ro pej skie go na le żą do gru py cha dec kiej, rów nież za mie rza
zgło sić pro jekt usta wy za kła da ją cy li kwi da cję PZD, na cjo na li za cję i ko mu na li za cję je go
ma jąt ku oraz ra dy kal ne po gor sze nie sy tu acji praw nej in dy wi du al nych dział kow ców (ode -
bra nie im praw na by tych na pod sta wie usta wy). Bio rąc pod uwa gę układ sił w Par la men -
cie re al ne jest przy ję cie usta wy w spo sób ra żą cy na ru sza ją cej stan dar dy de mo kra tycz ne go
pań stwa praw. Po gwał ce nie au to no mii zrze sze nia oby wa te li od pań stwa, dys kry mi na cja
ol brzy miej gru py spo łecz nej (dział kow ców), któ rych pra wa ma jąt ko we na by te w opar ciu
o usta wę ma ją być wy ga szo ne oraz na cjo na li za cja (bez od szko do wa nia) ma jąt ku or ga ni -
za cji po za rzą do wej – to tyl ko nie któ re z fak tycz nych skut ków roz wią zań pro po no wa nych
przez par la men ta rzy stów wo bec pol skich dział kow ców. Wska zać rów nież na le ży, iż dział -
kow cy sa mi opra co wa li oby wa tel ski pro jekt usta wy. Speł nia on wy tycz ne Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, nie na ru sza jąc praw oby wa te li, ani ich zrze sze nia. Nie ste ty, po mi mo kil ku set
ty się cy pod pi sów ze bra nych przez dział kow ców pod pro jek tem, ini cja ty wa ta nie sta ła
się przed mio tem po waż nej de ba ty ze stro ny władz pu blicz nych, co dział kow cy od bie ra -
ją ja ko za po wiedź na rzu ce nia roz wią zań nie ko rzyst nych dla ich ro dzin.

Dla te go też zwra ca my się do Pa ni Wiceprzewodniczącej z proś bą roz wa że nie moż li -
wo ści po ru sze nia przed mio to we go pro ble mu w re la cjach Wy so kiej Ko mi sji z Rzą dem
pol skim. Uwa ża my bo wiem, iż ist nie je re al ne nie bez pie czeń stwo, że kraj człon kow ski
UE mo że do pu ścić się wo bec człon ka na szej or ga ni za cji oraz oby wa te li zrze szo nych 
w je go sze re gach, na ru sze nia praw gwa ran to wa nych art. 6 Trak ta tu o Unii Eu ro pej skiej.
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I. PODPISY POD PROJEKTEM OBYWATELSKIM
ZŁO˚ONE W SEJMIE

1. Pismo przewodnie do Marszałek Sejmu

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

ul. Bobrowiecka1, 00-728 Warszawa, 
tel. 22 101 34 56; e-mail. komitet@ocalmyogrody.pl

War sza wa, dn. 5 lu te go 2013 r.

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, dzia ła jąc na

pod sta wie art. 10 ust. 1 usta wy z dnia 24 czerw ca 1999 r. o wy ko ny wa niu ini cja ty wy usta wo daw czej przez oby wa te li,
skła da my na rę ce Pa ni Mar sza łek pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wraz z uza sad nie niem i do dat ko -
wy mi wy ja śnie nia mi oraz wy ka zem prze szło 915 000 pod pi sów oby wa te li po pie ra ją cych pro jekt. Ilość oby wa te li, któ -
rzy swo im pod pi sem po twier dzi li po par cie dla przed mio to we go pro jek tu, nie tyl ko uza sad nia stwier dze nie re ali za cji
wa run ku ko niecz ne go dla wszczę cia po stę po wa nia usta wo daw cze go, ale rów nież uka zu je ocze ki wa nia dział kow ców, co
do przy szłych re gu la cji do ty czą cych funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Tak zna czą ca ilość pod pi sów świad czy bo wiem jed no znacz nie o ma so wym po par ciu dla pro po no wa nych w pro jek cie
roz wią zań, któ re - re ali zu jąc wy tycz ne Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go -gwa ran tu ją jed no cze śnie po sza no wa nie praw na by -
tych dział kow ców oraz utrzy ma nie nie mal pię ciu ty się cy ogro dów dla obec ne go i przy szłych po ko leń. War to tak że pod -
kre ślić, że po par cie dla pro jek tu nie ogra ni cza się tyl ko do przed ło żo nych pod pi sów. Po twier dza ją je rów nież licz nie
sta no wi ska kie ro wa ne do Pa ni Mar sza łek, Pre mie ra, po słów oraz klu bów par la men tar nych przyj mo wa ne pod czas wal -
nych ze brań, na rad i in nych zgro ma dzeń dział kow ców.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Ja ko przed sta wi cie le Ko mi te tu li czą ce go 1311 osób z ca łej Pol ski oraz kil ku set ty się cy oby wa te li po pie ra ją cych pro -

jekt usta wy, zwra ca my się z uprzej mą proś bą o przy ję cie pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i nada -
nie mu wła ści we go bie gu. Jed no cze śnie po zwa la my so bie za ape lo wać do Pa ni o oso bi ste za an ga żo wa nie się w spra wę
i wspar cie swym au to ry te tem ini cja ty wy oby wa tel skiej, któ ra słu ży za bez pie cze niu fun da men tal nych praw mi lio na pol -
skich ro dzin. Nie wąt pli wie zwięk szy to szan sę na uchwa le nie przez Sej mie usta wy, któ ra - chro niąc pol skich dział kow -
ców i ro dzin ne ogro dy dział ko we – re ali zu je po wszech ne ocze ki wa nia spo łecz ne, cze go do bit nym wy ra zem są zło żo ne
w dniu dzi siej szym pod pi sy tak licz nej rze szy oby wa te li RP.

Z wy ra za mi sza cun ku

Załączniki:
1. projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z uzasadnieniem.
2. wyjaśnienia dodatkowe dotyczące skutków finansowania projektu.
3. wykaz  924 801 podpisów obywateli popierających projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

www.ocalmyogrody.pl
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Pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych pod pi sa ło się 924 801 osób. To
bar dzo do bry wy nik bio rąc pod uwa gę mroź ną i śnież ną
zi mę, któ ra bar dzo utrud nia ła zbie ra nie pod pi sów. Dział -
kow cy nie zwa ża jąc na co dzien ne opa dy śnie gu, śli skie
dro gi i chod ni ki nie po prze sta wa li w swo ich wy sił kach,
by ze brać jak naj wię cej pod pi sów pod pro jek tem, któ ry
jest je dy ną na dzie ją na oca le nie ogro dów i ja ko je dy ny za -
bez pie cza pra wa dział kow ców. 

W ca łej Pol sce or ga ni zo wa no licz ne spo tka nia z sa mo -
rzą dow ca mi, par la men ta rzy sta mi, a tak że sa my mi dział -
kow ca mi. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nia in for ma cyj ne
przy cią ga ły wie le osób, któ re do tej po ry nie mia ły oka zji
za po znać się z za pi sa mi oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ROD. Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu ty się cy dział -
kow ców, dzia ła czy Okrę go wych Za rzą dów PZD i za rzą -
dów ogro dów, z dnia na dzień ro sło po par cie dla te go
pro jek tu. Tyl ko w cią gu ostat nie go ty go dnia na na szym

licz ni ku przy by ło aż 200 000 pod pi sów. Każ dy, dla ko go
waż ne jest dal sze ist nie nie ogro dów dział ko wych, do ło -
żył swo ją ce gieł kę po przez przy łą cze nie się do na szej ak -
cji zbie ra nia pod pi sów. To dzię ki wzmo żo nym wy sił kom
i mo bi li za cji ca łej spo łecz no ści dział ko wej, ak cja ta za -
owo co wa ła tak zna czą cym wy ni kiem.

Po nad to oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD zy skał ak -
cep ta cję i cen ne wspar cie od osób, któ re nie są ści śle zwią -
za ne z ogro da mi dział ko wy mi – czy li sa mo rzą dow ców 
i po li ty ków. Nie któ rzy nie tyl ko pod pi sa li się na li ście po -
par cia pod pro jek tem, a tak że zbie ra li pod pi sy pod pro -
jek tem usta wy w swo im śro do wi sku - wśród zna jo mych i
ro dzin. 

Każ dy pod pis ma ogrom ne zna cze nie dla przy szło ści
ogro dów i mo że przy czy nić się do ich oca le nia. Dział kow -
cy w ca łej Pol sce ma ją na dzie je, że uzy ska ne po par cie dla
pro jek tu, zo sta nie do ce nio ne tak że przez te oso by, któ re
bę dą de cy do wać o je go dal szych lo sach w par la men cie.

AH

2. Licz ba ze bra nych pod pi sów

Ze bra li śmy po nad 920 ty się cy pod pi sów!

3. Dział kow cy skła da jà pod pi sy w Sej mie

Pra wie mi lion pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem jest już w Sej mie

5 lu te go br. człon ko wie Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej pro jek tu Usta wy o ROD wraz z dział kow ca mi
zło ży li w Sej mie po nad 920 ty się cy pod pi sów zło żo nych
pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD.

Przed bu dyn kiem Biu ra Po daw cze go Sej mu ze bra ło się
kil ku dzie się ciu dział kow ców – człon ków Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej. Obec ny był też Pre zes PZD Eu -
ge niusz Kon drac ki oraz peł no moc nik Ko mi te tu mec.
Bar tło miej Piech i je go za stęp ca mec. To masz Ter lec ki.

Zło że nie pod pi sów spo tka ło się z du żym za in te re so wa -
niem me diów – licz nie przy by li przed sta wi cie le pra sy, ra -
dia i te le wi zji. Naj czę ściej za da wa ne py ta nia do ty czy ły
pro po zy cji roz wią zań praw nych, któ re za war te są w skła -
da nym pro jek cie oby wa tel skim oraz prze bie gu ak cji zbie -
ra nia pod pi sów. Rów nie czę sto po ja wia ło się py ta nie: co

da lej z pro jek tem i na czy je po par cie w Sej mie mo gą li -
czyć dział kow cy. 

Chwi lę po godz. 11 dział kow cy dźwi ga jąc 31 kar to nów
z pod pi sa mi skie ro wa li się do bu dyn ku Biu ra Po daw cze -
go Sej mu. Jed nak w bra mie prze pro wa dzo no se lek cję i nie
ze zwo lo no na wej ście wszyst kich dział kow ców.  Wpusz -
cza no tyl ko tych, któ rzy mie li w rę ku kar to ny.

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
wraz z za stęp cą ofi cjal nie prze ka za li pro jekt usta wy wraz
z li stem do Mar sza łek Sej mu i wy ma ga ny mi do ku men ta -
mi na rę ce przed sta wi cie li Biu ra Po daw cze go Sej mu. We -
dług za pew nień przed sta wi cie li Biu ra Po daw cze go Sej mu
spraw dza nie wy ma ga nych 100 tys. pod pi sów mia ło się
roz po cząć 5 lu te go po godz. 16.

MZ/AH

Li sty z pod pi sa mi w Sej mie skła da li:

1. Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD
2. Bartłomiej Piech – Pełnomocnik Komitetu
3. Tomasz Terlecki – Z-ca Pełnomocnika Komitetu

4. Tadeusz Szmit – Przedstawiciel OPZZ
5. Barbara Kokot – Kujawsko-Pomorskie
6. Barbara Makowiecka – Kujawsko-Pomorskie
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7. Adam Więcławik – Śląskie
8. Bolesław Mikołajczyk – Warmińsko-Mazurskie
9. Czesław Smoczyński – Pomorskie
10. Mieczysław Kamiński – Pomorskie
11. Piotr Wilms – Lubuskie
12. Jerzy Wdowczyk – Wielkopolskie
13. Stanisław Suszek – Zachodnio-Pomorskie
14. Antoni Molka – Dolnośląskie
15. Bolesław Huzarski – Dolnośląskie
16. Stanisław Chodak – Lubelskie
17. Halina Gaj-Godyńska - Lubelskie
18. Izabela Ożegalska - Łódzkie
19. Maria Stypułkowska – Łódzkie
20. Janina Rosnau – Łódzkie
21. Andrzej Dyczko – Małopolskie
22. Anna Kubuj – Mazowieckie
23. Antoni Kostrzewa – Mazowieckie
24. Stanisław Zawadka – Mazowiecki
25. Antonina Boroń – Opolskie
26. Tadeusz Rutko – Opolskie
27. Marian Praczyk – Wielkopolskie
28. Agnieszka Sycz – Podkarpackie
29. Stefan Żyła – Podkarpackie
30. Olga Ochrymiuk – Podlaskie
31. Andrzej Bojko – Podlaskie
32. Zdzisław Śliwa – Wielkopolskie
33. Sylwester Chęciński – Wielkopolskie
34. Wiesław Boratyński – Pomorskie
35. Wincenty Kulik – Dolnośląskie
36. Henryk Ziomek – Dolnośląskie

37. Tadeusz Jarzębak – Zachodniopomorskie
38. Józef Romanowski – Zachodniopomorskie
39. Jan Jaworek – Śląskie
40. Józef Noski – Śląskie
41. Jan Stańczyk – Świętokrzyskie
42. Anna Ślusarczyk – Świętokrzyskie
43. Ryszard Chodynicki – Kujawsko-Pomorskie
44. Piotr Gadzikowski – Kujawsko-Pomorskie
45. Zbigniew Kołodziejczak – Warmińsko-Mazurskie
46. Czesław Wojsław – Warmińsko-Mazurskie
47. Janusz Moszkowski – Dolnośląskie
48. Karol Pacanowski – Dolnośląskie
49. Jerzy Karpiński – Dolnośląskie
50. Marian Pasiński – Lubuskie
51. Jerzy Teluk – Lubuskie
52. Edward Gumiński – Mazowieckie
53. Jacek Małecki - Mazowieckie
54. Jerzy Wilczyński - Mazowieckie
55. Tadeusz Libront - Mazowieckie
56. Stanisław Kazimierczak - Mazowieckie
57. Stanisław Kruczek - Mazowiecki
58. Jan Gralewicz – Mazowiecki
59. Stanisław Prykowski – Mazowiecki
60. Ewa Ślusarczyk – Mazowieckie
61. Zbigniew Stoikowski –Mazowieckie
62. Piotr Dylik – Mazowieckie
63. Ryszard Gliński – Mazowieckie
64. Wiesław Rosa – Mazowieckie
65. Maciej Aleksandrowicz – Mazowieckie
66. Janusz Skowerski – Mazowieckie

4. Co da lej z pro jek tem oby wa tel skim?

Ze bra nie pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem usta -
wy o ROD to za le d wie po czą tek kam pa nii o pra wa dział -
kow ców. Aby ini cja ty wa oby wa tel ska sta ła się pra wem,
mu si uzy skać po par cie więk szo ści po słów. Dla te go od sa -
me go po cząt ku Ko mi tet Oby wa tel ski pod kre ślał, jak waż -
ne jest do tar cie z ra cja mi dział kow ców do wszyst kich
par la men ta rzy stów. Z od by tych już spo tkań wy ni ka, że
znacz na część po słów jest go to wa po przeć pro jekt. Nie ste -
ty rów nie czę sto za strze ga ją, że osta tecz ną de cy zję i tak
po dej mą wła dze par tii. Tym cza sem już zło żo ny pro jekt
(So li dar nej Pol ski) oraz za ło że nia opra co wa ne przez ze -
spół po słów PO pod kie run kiem Sta ni sła wa Hu skow skie -
go, bu dzą uza sad nio ne oba wy o los ogro dów. Pro jekt
oby wa tel ski re ali zu je wy tycz ne Try bu na łu bez uszczerb -
ku dla dział kow ców. Pro po zy cje par tyj ne go dzą w pra wa
dział kow ców i za gra ża ją ist nie niu ogro dów, prze wi du jąc
m.in.: ode bra nie dział kow com obec nych praw, na cjo na li -
za cję ma jąt ku ich or ga ni za cji, na ło że nie po dat ków i czyn -

szów dzier żaw nych, wresz cie znie sie nie ochro ny ogro dów
przed li kwi da cją. 

Wi dać więc, że nie któ rzy po sło wie, wbrew pier wot nym
de kla ra cjom li de rów par tii – że dział kow com nie sta nie
się krzyw da – pró bu ją wy ko rzy stać oka zję i prze for so wać
usta wę za gra ża ją cą dział kow com. W klu bach, zwłasz cza
(PiS i PO), trwa ją tar gi o los ogro dów. Je że li sza la prze -
chy li się na ko rzyść dą żą cych do „uwol nie nia” te re nów
od dział kow ców, speł ni się czar ny sce na riusz – wy rok TK
po słu ży za pre tekst do roz pra wy z ogro da mi.

Nie od dziś wia do mo, że za prze ciw ni ka mi ogro dów 
w Sej mie sto ją śro do wi ska go spo dar cze. W ku lu aro wych
za bie gach i na ci skach w za ci szu ga bi ne tów dział kow cy
nie ma ją z ni mi szans. Je dy ną szan są jest wła śnie za ma ni -
fe sto wa nie spo łecz nych ocze ki wań. Ogro dy słu żą spo łe -
czeń stwu, a nie ge ne ro wa niu zy sków. Dla te go za po sła mi
przy chyl ny mi dział kow com mo gą sta nąć je dy nie oby wa -
te le. Ba da nia CBOS wska zu ją, że po nad 80% spo łe czeń -



6

stwa jest za za cho wa niem ogro dów. Wy nik gło so wa nia w
spra wie dział kow ców mo że więc dać od po wiedź, nie tyl -
ko na py ta nie o przy szłość ogro dów, ale rów nież o to, kto
rzą dzi w Pol sce – oby wa te le, czy pie nią dze? 

Przez ostat nie 20 lat dział kow cy, zor ga ni zo wa ni w ogól -
no pol skim ru chu, po tra fi li się zmo bi li zo wać i obro nić

ogro dy. Są po wo dy by wie rzyć, że sta nie się tak i tym ra -
zem. W każ dym klu bie są po sło wie przy chyl ni pro jek to -
wi oby wa tel skie mu. Je że li ich sta ra nia wzmoc ni ma ni-
fe sta cja spo łecz ne go po par cia, to szan sa, że zdo ła ją prze -
ko nać wła dze par tii do sta no wi ska zgod ne go z in te re sa mi
dział kow ców, jest na praw dę re al na.

BP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W imie niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych pra gnie my

po in for mo wać, iż w chwi li obec nej Ko mi tet ze brał po nad 580 000 pod pi sów pod pro jek tem usta wy, ob ję tym po sta no -
wie niem nr 16 Mar szał ka Sej mu RP z dnia 5 li sto pa da 2012 r.

Za sad nym jest więc stwier dze nie, iż pro mo wa ny przez Ko mi tet pro jekt speł nia już wy mo gi okre ślo ne w usta wie 
z dnia 24 czerw ca 1999 r. o wy ko ny wa niu ini cja ty wy usta wo daw czej przez oby wa te li.

Zgod nie z har mo no gra mem dzia łań okre ślo nym na po cząt ku kam pa nii pro mo cyj nej, za koń cze nie zbiór ki pod pi sów za -
pla no wa no na dzień 31 stycz nia 2013 r. Z te go też wzglę du Ko mi tet czu je się zo bli go wa ny wo bec osób, któ re ze bra ły
pod pi sy, ale nie do star czy ły ich jesz cze do sie dzi by Ko mi te tu, do wstrzy ma nia się ze skła da niem pro jek tu usta wy wraz 
z pod pi sa mi do dnia 4 lu te go 2013 r.

II. List Komitetu do Marszałek Sejmu i klubów
parlamentarnych z proÊbà o spotkanie

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o
ROD zwrócił się do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz

wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich z
prośbą o spotkanie. 

1. List do Marszałek Sejmu

Warszawa, 22 stycznia 2013 r.

Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

ul. Bobrowiecka1, 00-728 Warszawa, 
tel. 22 101 34 56; e-mail. komitet@ocalmyogrody.pl
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Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy!
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 z przy jem no ścią pra gnie

Pa na po in for mo wać, że w dniu 5 lu te go 2013 ro ku przed sta wi cie le Ko mi te tu ofi cjal nie zło żą Mar sza łek Sej mu oby wa -
tel ski pro jekt usta wy wraz z wy ka zem pod pi sów oby wa te li po pie ra ją cych pro jekt. Pod ko niec stycz nia Ko mi tet miał ze -
bra ne już po nad 830 ty się cy pod pi sów, któ re do dnia skła da nia pro jekt bę dą z pew no ścią na dal na pły wa ły. 

Tak ma so we po par cie świad czy o tym, że pro jekt speł nia ocze ki wa niu śro do wi ska pol skich dział kow ców. Pro po no -
wa ne w pro jek cie roz wią za nia nie tyl ko re ali zu ją po stu la ty Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ale przede wszyst kim sta no wią

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projekt Ustawy 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

ul. Bobrowiecka1, 00-728 Warszawa, 
tel. 22 101 34 56; e-mail. komitet@ocalmyogrody.pl

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dla kil ku set ty się cy oby wa te li, któ rzy utoż sa mia ją się z pro po no wa ny mi w pro jek cie roz wią za nia mi, fakt, iż dzię ki ich

pod pi som, sta nie się on pro jek tem usta wy roz pa try wa nym przez Sejm, bę dzie miał istot ne zna cze nie. Bę dzie on do wo -
dem na to, że ich de cy zja o bez po śred nim włą cze niu się w pro ces kształ to wa nia po rząd ku praw ne go w Pol sce, bę dą ca
naj peł niej szą (po uczest nic twie w re fe ren dum) for mą ak tyw ne go uczest nic twa w ży ciu spo łe czeń stwa oby wa tel skie go,
przy nio sła wy mier ne efek ty.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, po zwa la my so bie zwró cić się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o przy ję cie przed sta wi cie li
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej w ce lu zło że nia pro jek tu usta wy wraz z wy ka zem oby wa te li po pie ra ją cych pro jekt.
Ten sym bo licz ny gest spo tka się nie wąt pli wie z peł nym uzna niem i zo sta nie do ce nio ny przez wszyst kich, któ rzy ak tyw -
nie po par li ideę oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Bę dzie my wdzięcz ni za wy zna cze nie ter mi nu spo tka nia w dniach 4-5 lu te go 2013 r.

Z wy ra za mi sza cun ku

www.ocalmyogrody.pl

2. List tej samej treÊci skierowany został do przewodniczàcych wszystkich 
klubów parlamentarnych i kół poselskich. 

War sza wa, 31 stycz nia 2013 r. 

Sz. P. Ra fał Gru piń ski
Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go
Plat for my Oby wa tel skiej



8

Od 5 lu te go po nad 920 ty się cy pod pi sów zło żo nych pod
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD jest już w Sej -
mie. Bez po śred nio po ich prze ka za niu Mar sza łek Sej mu
Ewa Ko pacz spo tka ła się z przed sta wi cie la mi dział kow -
ców: Pre ze sem PZD Eu ge niu szem Kon drac kim, Peł no -

moc ni kiem Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek -
tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych mec.
Bar tło mie jem Pie chem i je go za stęp cą mec. To ma szem
Ter lec kim oraz Pre zesem OZ w Ło dzi Iza be lą Oże gal ską 
i Pre ze sem OZ we Wro cła wiu Ja nu szem Mosz kow skim. 

gwa ran cję dla po sza no wa nia wszyst kich praw przy słu gu ją cych obec nie pol skim dział kow com. Za sad ni czym ce lem pro -
jek tu usta wy jest bo wiem za cho wa nie tra dy cji i do rob ku ru chu ogrod nic twa dział ko we go, któ ry od 115 lat funk cjo nu je
na zie miach pol skich i do brze słu ży spo łe czeń stwu i mia stom. Ogrom na ilość ze bra nych pod pi sów jest naj lep szym świa -
dec twem, że oby wa te le li czą na uchwa le nie przez par la men ta rzy stów usta wy za pew nia ją cej utrzy ma nie nie mal pię ciu
ty się cy ogro dów dział ko wych dla obec ne go i przy szłych po ko leń. Ta kie ocze ki wa nie jest po wszech ne w śro do wi sku
dział kow ców, któ rzy wy ra ża ją po par cie dla pro jek tu rów nież pod czas od by wa ją cych się w ca łym kra ju wal nych ze brań,
na rad i in nych zgro ma dzeń, gdzie licz nie przyj mu ją swo je sta no wi ska kie ro wa ne do Mar sza łek Sej mu, Pre mie ra, po słów
oraz Klu bów Par la men tar nych. 

Pa nie Prze wod ni czą cy!
Ofi cjal ne zło że nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy wraz z ze bra ny mi pod pi sa mi sta no wić bę dzie nie tyl ko speł nie nie

wy mo gu for mal ne go do wszczę cia wła ści wej pro ce du ry le gi sla cyj nej, ale bę dzie rów nież zwień cze niem waż ne go eta -
pu dzia łal no ści Ko mi te tu, wy peł nio ne go znacz nym wy sił kiem spo łecz nym. Dla te go w tym waż nym wy da rze niu udział
we zmą przed sta wi cie le na sze go Ko mi te tu z ca łej Pol ski. Ma my szcze rą na dzie ję, że za rów no Pan Prze wod ni czą cy, jak
i re pre zen tan ci z Pań stwa Klu bu znaj dą czas, aby spo tkać się z oso ba mi z Ko mi te tu, któ rzy rów nież chcie li by oso bi ście
prze ka zać na Pań stwa rę ce oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.  Po dob nie bo wiem jak kil -
ka set ty się cy oby wa te li po pie ra ją cych ten pro jekt, uwa ża my, że za gwa ran tu je za cho wa nie praw dział kow ców oraz ist -
nie nie ty się cy ogro dów dział ko wych w pol skich mia stach dla do bra spo łecz no ści lo kal nych. Je ste śmy prze ko na ni, że
oby wa tel ski pro jekt usta wy za słu gu je na po nad po li tycz ne po par cie przez wszyst kie ugru po wa nia par la men tar ne. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Zastępca Pełnomocnika                                                  Pełnomocnik 
Tomasz Terlecki                                                    Bartłomiej Piech

III. SPOTKANIE DZIAŁKOWCÓW 
Z PARLAMENARZYSTAMI 

1. Spo tka nie z Mar sza łek Sej mu Ewà Ko pacz

Mar sza łek Sej mu: „Dział kow cy ma ją szan sę na suk ces”

Dział kow cy ma ją du że szan se na suk ces

W pierw szych swo ich sło wach Mar sza łek Sej mu Ewa
Ko pacz od nio sła się po zy tyw nie do pro jek tu oby wa tel -
skie go. „Je stem usa tys fak cjo no wa na tym, co prze czy ta ła

w uza sad nie niu do nie go. Mia no wi cie, że pro jekt ten
uwzględ nia wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Jest to
coś, cze go nikt nie mo że za kwe stio no wać” - po wie dzia ła



Dzia∏kowcy sk∏adajà podpisy 
w Biurze Podawczym Sejmu





Dzia∏kowcy u Wicemarsza∏ka Grzeszczaka

Dzia∏kowcy u Wicemarsza∏ka Wenderlicha



Marsza∏ek Sejmu Ewa Kopacz
przyj´∏a delegacj´ dzia∏kowców
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Mar sza łek. Do da jąc, że w jej oce nie dział kow cy ma ją
szan sę, by od nieść suk ces w Sej mie. 

Od no sząc się do tych słów Pre zes PZD Eu ge niusz Kon -
drac ki za zna czył, że ta kie jest też ocze ki wa nie dział kow -

ców, a tak że tych, któ rzy dzia łek nie użyt ku ją, a po pie ra -
ją pro jekt oby wa tel ski. „Zro bi my wszyst ko, by na sza usta -
wa zy ska ła po par cie jak naj więk szej licz by po słów.
Wie my, że nie bę dzie ła two, ale wie rzę, w po zy tyw ny fi -
nał na szej spra wy” – mó wił Pre zes.  

Pro jekt po nad par tyj ny

Peł no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej mec.
Bar tło miej Piech, któ ry - wraz z mec. To ma szem Te lec -
kim - kie ro wał ze spo łem praw ni ków opra co wu ją cych pro -
jekt (w opar ciu o te zy zgło szo ne przez dział kow ców)
pod kre ślił, że nad rzęd nym ce lem to wa rzy szą cym je go po -
wsta wa niu, by ło stwo rze nie ini cja ty wy za bez pie cza ją cej
w peł ni pra wa dzia kow ców. „Dla te go chce my, by pro jekt

oby wa tel ski był ini cja ty wą po nad par tyj ną, któ ra łą czy, 
a nie dzie li. Na róż ne go ro dza ju na ra dy, spo tka nia za pra -
sza my przed sta wi cie li wszyst kich opcji po li tycz nych. Nie
ma ugru po wa nia, któ re by śmy po mi ja li. Naj waż niej sze w
tym wszyst kim jest do bro dział kow ców, a nie po li ty ka”
– mó wił mec. Bar tło miej Piech. 

Dział ki sen sem ży cia wie lu osób

Mar sza łek Sej mu stwier dzi ła, że do sko na le ro zu mie jak
wie lu dział kow ców mo że być przy wią za nych do ogro dów
dział ko wych. „Oso bi ście znam pa nią, któ ra ma dział kę.
Gdy jesz cze żył jej mąż, obo je cze ka li tyl ko na week end, bo
wie dzie li, że bę dą mo gli wte dy na nią po je chać. Po pew -
nym cza sie jej mąż jed nak zmarł.  Wie dzia łam, że jest to
du że prze ży cie dla tej ko bie ty. Gdy spo tka łam ją po kil ku
mie sią cach, na jej twa rzy zno wu po ja wił się uśmiech. Po -
wie dzia ła mi wte dy, że tę po zy tyw ną ener gię czer pie wła -
śnie z dział ki, gdyż prze by wa nie na niej do da je jej sił –
mó wi ła Mar sza łek Sej mu – do da jąc, że zda je so bie spra wę,
że ogro dy dział ko we mo gą być sen sem ży cia wie lu osób. 

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki po twier dził, że tak
wła śnie jest. Przy po mniał rów no cze śnie, że du żą część
dział kow ców sta no wią eme ry ci i ren ci ści, któ rzy mi mo
swo je go wie ku po zo sta ją wy jąt ko wo spraw ni i ak tyw ni.
Wie lu z nich pod kre śla, że stan ten za wdzię cza wła śnie
ogro dom dział ko wym – zie lo nym płu com na szych miast. 

Pre zes OZ we Wro cła wiu Ja nusz Mosz kow ski do dał, że
wśród dział kow ców jest wie le osób ubo gich i nie za moż -
nych, któ re nie wy obra ża ją so bie, że mo gły by jesz cze
utra cić dział ki. Je że li by tak się sta ło, od bi ło by się to na
nich bar dzo bo le śnie.  Dla te go dział kow cy by li tak zde -
ter mi no wa ni w skła da niu pod pi sów.

Dział kow cy li czą na wspar cie Mar sza łek Sej mu

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki przy po mniał tak że,
że na prze strze ni ostat nich mie się cy dział kow cy wy sto so -
wa li ty sią ce li stów do Mar sza łek Sej mu, w któ rych zwró -
ci li się z proś bą o wspar cie. „Dział kow cy da rzą Pa nią
Mar sza łek ogromn ym za ufa niem i sza cun kiem. Wie rzą,
że ja ko dy plo mo wa ny le karz, a przede wszyst kim Mar -
sza łek Sej mu ze chce się pa ni po chy lić nad ich lo sem 
– mó wił pre zes. Wy ra ził też na dzie ję, że pod przy wódz -
twem Mar sza łek uda się obro nić ogro dy dział ko we. 

Po dob ną wo lę wy ra zi ła tak że Mar sza łek Ewa Ko pacz,
któ ra pod kre śli ła, że trzy ma kciu ki za dział kow ców. Jej
ma rze niem jest bo wiem usta na wia nie pra wa, któ re go chcą

lu dzie, a nie któ re mu się sprze ci wia ją. Pro jekt oby wa tel -
ski zy skał po par cie po nad 900 ty się cy osób i jest to naj lep -
szym po twier dze niem ich wo li. 

Na za koń cze nie Mar sza łek Sej mu za pro si ła przed sta -
wi cie li Ko mi te tu na po now ne spo tka nie, w dniu, kie dy od -
bę dzie się pierw sze czy ta nie pro jek tu oby wa tel skie go 
w Sej mie. Wy ra zi ła też chęć spo tka nia z dział kow ca mi na
te re nie ogro dów dział ko wych. 

Spo tka nie prze bie ga ło w przy ja znej, peł nej zro zu mie -
nia at mos fe rze. Obie stro ny za de kla ro wa li chęć współ pra -
cy, dzię ki któ rej pra wa dział kow ców zo sta ną za bez-
pie czo ne.

(mz)
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Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej otrzy mał za pro sze -
nia na spo tka nia od Wi ce mar szał ków Je rze go Wen der li -
cha i Eu ge niu sza Grzesz cza ka. Od by ły się one w dniu

zło że nia pod pi sów w Biu rze Po daw czym Sej mu. Na rę ce
obu wi ce mar szał ków Sej mu przed sta wi cie le Ko mi te tu
zło ży li za miesz czo ny po ni żej list (tej sa mej tre ści). 

2. Spo tka nia z Wi ce mar szał kami Sejmu Je rzym Wen der li chem 
i Eu ge niu szem Grzesz cza kiem

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
W imie niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych ma my przy -

jem ność Pa na po in for mo wać, że w dniu dzi siej szym wnie śli śmy pro jekt tej usta wy do la ski mar szał kow skiej wraz z
wy ka zem po nad 915 000 pod pi sów oby wa te li po pie ra ją cych pro jekt. Speł nia my tym sa mym za sad ni czy wa ru nek po zwa -
la ją cy wszcząć po stę po wa nie usta wo daw cze nad pro jek tem usta wy, ale rów no cze śnie uka zu je my ocze ki wa nia pol skich
dział kow ców co do przy szłych re gu la cji do ty czą cych funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Tak zna czą ca ilość pod pi sów świad czy bo wiem jed no znacz nie o ma so wym po par ciu dla pro po no wa nych w pro jek cie
roz wią zań, któ re zmie rza ją do za cho wa nia praw słusz nie na by tych przez pol skich dział kow ców oraz utrzy ma nia nie mal
pię ciu ty się cy ogro dów dział ko wych dla obec ne go i przy szłych po ko leń. War to jed nak pod kre ślić, że po par cie dla pro -
jek tu usta wy nie ogra ni cza się tyl ko do przed ło żo nych pod pi sów, jest ono bo wiem nie ustan nie wy ra ża ne pod czas wal -
nych ze brań, na rad i in nych zgro ma dzeń dział kow ców, któ rzy licz nie przyj mu ją swo je sta no wi ska kie ro wa ne do
Mar sza łek Sej mu, Pre mie ra, po słów oraz Klu bów Par la men tar nych.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Ja ko przed sta wi cie le Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej, li czą ce go 1 311 osób z ca łej Pol ski, ma my za szczyt oso -

bi ście prze ka zać na rę ce Pa na Mar szał ka oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po dob nie
bo wiem jak kil ka set ty się cy oby wa te li po pie ra ją cych ten pro jekt, uwa ża my, że za gwa ran tu je za cho wa nie praw dział kow -
ców oraz ist nie nie ty się cy ogro dów dział ko wych w pol skich mia stach dla do bra spo łecz no ści lo kal nych. Je ste śmy prze -
ko na ni, że oby wa tel ski pro jekt usta wy za słu gu je na po nad po li tycz ne po par cie przez wszyst kie ugru po wa nia
par la men tar ne.

Z wy ra za mi sza cun ku

War sza wa dn. 5 lu te go 2013 r.  

Sza now ny Pan
Wi ce mar sza łek Sej mu RP

Za stęp ca Peł no moc ni ka                                                  Peł no moc nik 
To masz Ter lec ki                                                    Bar tło miej Piech 

www.ocalmyogrody.pl

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projekt Ustawy 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

ul. Bobrowiecka1, 00-728 Warszawa, 
tel. 22 101 34 56; e-mail. komitet@ocalmyogrody.pl
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Po zło że niu w Sej mie po nad 920 ty się cy pod pi sów pod
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD dwunasto-
osobowa re pre zen ta cja dział kow ców spo tka ła się wi ce -
mar szał kiem Sej mu Je rzym Wen der li chem, prze wod ni -
czą cym SLD Lesz kiem Mil le rem oraz po słan ką An ną
Bań kow ską.

Przed sta wi cie le So ju szu po raz ko lej ny po zy tyw nie od -
nie śli się do za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go. Pod kre śli -
li, że w ich oce nie jest on do bry, za bez pie cza pra wa
dział kow ców i po wi nien zo stać przy ję ty przez Sejm.

Pod czas spo tka nia omó wio no tak że lo sy pro jek tów oby -
wa tel skich, któ re do tych czas skła da ne by ły w Sej mie.
Zgod nie uzna no, że zbyt czę sto są one ba ga te li zo wa ne,
cze go naj lep szym po twier dze niem jest wrzu ca nie ich do
sej mo wej nisz czar ki już po pierw szym czy ta niu. Szef So -
ju szu Le szek Mil ler za po wie dział jed nak, że je go par tia
po dej mie wszyst kie moż li we dzia ła nia, by ta ki czar ny sce -
na riusz nie zre ali zo wał się w od nie sie niu do pro jek tu oby -
wa tel skie go dział kow ców. „Dział kow cy mo gą być pew ni,
że bę dzie my gło so wa li za tym pro jek tem” – po wie dział
Le szek Mil ler.

3. Re la cje ze spo tkaƒ

Li de rzy SLD: Bę dzie my gło so wa li za pro jek tem oby wa tel skim

Pro jekt oby wa tel ski bro ni się sam

W oce nie wi ce mar szał ka Je rze go Wen der li cha im po nu -
ją ca licz ba pod pi sów zło żo nych pod pro jek tem oby wa tel -
skim, spra wia, że już w tym mo men cie bro ni się on sam.
W je go oce nie licz ba ta nie po win na zo stać zlek ce wa żo -
na przez par la men ta rzy stów. „Wy ko na li ście ogrom ną pra -
cę. Wasz trud nie mo że pójść na mar ne. Dział kow cy na to
nie za słu gu ją. Wie rzę, że obro ni my ogro dy dział ko we.
Wie rzę w po zy tyw ny fi nał wa szej spra wy – mó wił wi ce -
mar sza łek Sej mu.

O po dob nych na dzie jach dział kow ców mó wił ta ką ze
pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. „Gdy by dział kow cy
nie wie rzy li, że pro jekt oby wa tel ski mo że stać się pra wem,
to nie udzie li li by mu aż tak du że go po par cia. Gdy by ca ła
ak cja nie przy pa da ła na okres zi my, pod pi sów by ło by
przy naj mniej dwa ra zy wię cej” – mó wił Pre zes.  Za po -
wie dział rów no cze śnie, że dział kow cy nie za mie rza ją spo -
czy wać na lau rach i po dej mą jesz cze wie le dzia łań, by
pro jekt oby wa tel ski stał się pra wem. 

SLD chce bro nić dział kow ców

Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki przy po mniał tak że, że
dział kow cy od by wa ją obec nie licz ne spo tka nia, pod czas
któ rych przed sta wia ne są pro jek ty par tii po li tycz nych.
Dział kow cy nie zwy kle kry tycz nie od no szą się do pro po -
zy cji po słów PO, pra cu ją cych pod kie run kiem po sła Sta -
ni sła wa Hu skow skie go. Za kła da on bo wiem znacz ne
ogra ni cze nie praw dział kow ców i ra dy kal ne po gor sze nie
wa run ków funk cjo no wa nia ogro dów. W dal szej per spek -
ty wie ozna cza li kwi da cję ogro dów dział ko wych. Dział -
kow cy nie po tra fią zro zu mieć, dla cze go po sło wie PO
pro po nu ją roz wią za nia, tak bar dzo krzyw dzą ce czte ro mi -
lio no wą spo łecz ność.

Od no sząc się do przed sta wio nych in for ma cji przed sta -
wi cie le So ju szu za pew ni li, że zro bią wszyst ko, by pro jekt
oby wa tel ski mógł wejść w ży cie. Na za koń cze nie obie
stro ny za de kla ro wa ły chęć kon ty nu owa nia do tych cza so -
wej, do brej i owoc nej współ pra cy, któ ra ma na ce lu ochro -
nę do tych cza so wych praw dział kow ców.

Pod czas spo tka nia dział kow ców re pre zen to wa li: Eu ge -
niusz Kon drac ki – Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, Bar tło miej Piech – Peł no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty-
wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych, Win cen ty Ku lik  – Wi ce pre zes Kra jo -
wej Ra dy PZD, Pre zes Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go,
Iza be la Oże gal ska – se kre tarz Kra jo wej Ra dy PZD, Prezes
Okręgo we go Za rzą du Łódz kie go, Ma rian Pa siń ski 
– skarb nik Kra jo wej Ra dy PZD, Pre zes Okrę go we go Za -
rzą du w Zie lo nej Gó rze, Zdzi sław Śli wa – czło nek Pre zy -
dium KR, Pre zes Okrę go we go Za rzą du w Po zna niu,
Bar ba ra Ko kot – Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Byd gosz czy, Ma rian Pra czyk – Pre zes Okrę go we go Za -
rzą du PZD w Pi le, Ry szard Cho dy nic ki – Pre zes Okrę go -
we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go PZD, Bo le sław
Mi ko łaj czyk – Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w El -
blą gu, Jan Ja wo rek – czło nek KR i Okrę go we go Za rzą du
Ślą skie go PZD, Janusz Moszkowski – Prezes OZ we
Wrocławiu.

MZ 
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5 lu te go br. w Sej mie od by ło się spo tka nie de le ga cji
dział kow ców z Wi ce mar szał kiem Sej mu Eu ge niu szem
Grzesz cza kiem z PSL. W spo tka niu udział wzię li: za stęp -
ca peł no moc ni ka Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
mec. To masz Ter lec ki, Ta de usz Ja rzę bak – Wi ce pre zes KR
PZD i Pre zes OZ w Szcze ci nie, Agniesz ka Sycz – Pre zes
OZ na Pod kar pa ciu, Je rzy Wdow czyk – Pre zes OZ w Ka -
li szu i Jan Stań czyk Dy rek tor OZ Świę to krzy skie go.

Na po cząt ku spo tka nia mec. To masz Ter lec ki, w imie niu
Ko mi te tu, prze ka zał sym bo licz nie na rę ce Wi ce mar szał ka
Grzesz cza ka pro jekt usta wy z proś bą o po par cie i życz li -
wość. – Dziś zło ży li śmy w Biu rze Po daw czym Sej mu pro -
jekt, pod któ rym ze bra li śmy po nad 924 ty sią ce pod pi sów
– po wie dział Ta de usz Ja rzę bak Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy
PZD i Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie.

– PSL jest pro dział ko wy i nic się w tej kwe stii nie zmie -
ni ło – za pew nił wi ce mar sza łek. Dział kow cy wspo mi na li 
o od by tych spo tka niach z po sła mi PSL w róż nych re gio -
nach kra ju, pod czas któ rych po sło wie tej par tii za pew nia -
li o po par ciu dla te go pro jek tu i ogro dów. – Dział ki, któ re
są zlo ka li zo wa ne czę sto na obrze żach, ale by wa, że już
pra wie na ro gat kach mia sta mo gą być atrak cyj nym kę -
skiem dla de we lo pe rów – mó wił Grzesz czak. Wi ce mar -
sza łek Sej mu uważa, że choć cza sem mo że i ra cjo nal -
niej sze by ło by ich zli kwi do wa nie i od two rze nie w in nym
miej scu, to nie moż na pa trzeć na nie tyl ko przez pry zmat
ko rzy ści fi nan so wych dla miast. Jak za uwa żył, ogro dy to
wie lo let nia pra ca i po świe ce nie wie lu lu dzi, któ rzy wło ży -
li w to nie tyl ko swo je pie nią dze, ale przede wszyst kim
ser ce. – Pro ces two rze nia dzia łek to są la ta, te go nie da się
od two rzyć w rok czy dwa – mó wił Eu ge niusz Grzesz czak.

Wi ce mar sza łek py tał szcze gó ło wo o nie któ re za pi sy
praw ne w pro jek cie. Z peł nym zro zu mie niem i ak cep ta cją
przy jął za pew nie nia o tym, że przy na leż ność do Związ ku
nie bę dzie ob li ga to ryj na, a dział kow cy bę dą mo gli sa mi
wy bie rać gdzie chcą przy na le żeć. Pod czas spo tka nia pa dły
ar gu men ty prze ma wia ją ce za tym, że spra wa mo no po lu
PZD zo sta ła roz dmu cha na i za ne go wa na po przez przy pię -
cie łat ki „re lik tu PRL-u”. Tym cza sem, jak za uwa żył Wi -
ce mar sza łek, w Pol sce ist nie je co naj mniej kil ka pod-
mio tów, któ re są du żo bar dziej uprzy wi le jo wa ne niż Zwią -
zek i nikt im tych praw nie od bie ra. Co wię cej ta kie roz -
wią za nia są sto so wa ne tak że w in nych kra jach, ale tam
nikt nie na zwa te go ska mie li ną PRL-u. Jed nak że wy rok
sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest bez dy sku syj ny,
dla te go też Eu ge niusz Grzesz czak za słusz ne i wła ści we

uznał wy peł nie nie wszyst kich za le ceń wy ni ka ją cych z te -
go orze cze nia.

W roz mo wie po ru sza no tak że te mat za pi sów do usta wy
dział ko wej, któ re przy go to wa li po sło wie Plat for my Oby -
wa tel skiej pod kie run kiem po sła Sta ni sła wa Hu skow skie -
go. – Trze ba wziąć wszyst kie pro jek ty, usiąść i roz ma wiać
– mó wił Eu ge niusz Grzesz czak. Za pi sy do ty czą ce zmniej -
sze nia wiel ko ści al tan i nie zwią za nia ich z zie mią na zwał
„ideą Drzy ma ły z okre su za bo rów” (wóz Drzy ma ły ja ko
sy no nim al ta ny na kół kach). – Gdy by te za pi sy trze ba by -
ło wcie lić w ży cie, to dział kow cy sa mi bę dą re zy gno wać 
z tych dzia łek – mó wił Ta de usz Ja rzę bak. – Te za pi sy są
two rzo ne z punk tu wi dze nia du żych miast, któ re na ra zie
to le ru ją ogro dy, ale chcą mieć furt kę i moż li wość się gnię -
cia w do wol nym mo men cie po tę zie mię – za uwa żył mec.
To masz Ter lec ki. Dział kow cy za pew ni li, że współ pra ca 
z sa mo rzą da mi prze bie ga w ca łej Pol sce bez pro ble mo wo
i je śli mia sto po trze bu je zli kwi do wać ogród, aby się roz -
wi jać, to nikt im te go nie utrud nia, ale wszyst ko mu si się
od by wać z za cho wa niem praw i po sza no wa nia dla wła -
sno ści dział kow ców. Uczest ni cy spo tka nia wy ra ża li na -
dzie ję, że kie dy pro jekt oby wa tel ski sta nie się obo wią-
zu ją cą usta wą, bę dą mo gli za jąć się w spo ko ju swo imi
dział ka mi, a nie tyl ko cią głą wal ką o ich oca le nie, któ rą to -
czą od wie lu już lat.

Wi ce mar sza łek od niósł się w cza sie roz mo wy tak że do
pro jek tu po sła De ry mó wiąc, że to żad na no wość i wszy -
scy zna ją ten pro jekt od lat i jest to tyl ko „opo wia da nie
ba jek”. Dział kow cy za uwa ży li, że choć po seł An drzej De -
ra ma dział kę w Ostro wie, to nikt z dział kow ców w tym
ogro dzie nie wi dział go tam od po nad 10 lat, a zdję cia po -
sła De ry ko szą ce go tra wę, któ re po ja wia ły się w me diach,
ro bio ne by ły wie le lat wcze śniej.

Jak po ka za ło to spo tka nie Wi ce mar sza łek Grzesz czak
bar dzo do brze zna obec ną sy tu ację dział kow ców i za rów -
no on sam, jak i PSL po pie ra ją ist nie nie ogro dów i oby wa -
tel ski pro jekt usta wy przy go to wa ny przez dział kow ców.
Wi ce mar sza łek za uwa żył, że usta wa re gu lu ją ca sy tu ację
ogro dów i dział kow ców mu si być uchwa lo na przez Sejm
naj póź niej na je sie ni, bo po tem tra fi jesz cze do Se na tu 
i do Pre zy den ta, więc aby zdą żyć na czas – nie ma już ani
jed nej chwi li do stra ce nia. Po nad to Grzesz czak uwa ża, że
mno gość pro jek tów ni ko mu nie słu ży. W związ ku z tym,
że zło żo ny pro jekt oby wa tel ski wy peł nia wszyst kie za le -
ce nia Try bu na łu, PSL nie wi dzi po trze by pi sa nia wła snej
usta wy re gu lu ją cej pra wa dział kow ców i ogro dów.

AH

Wi ce mar sza łek Sej mu Eu ge niusz Grzesz czak: mno gość pro jek tów ni ko mu nie słu ży 
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IV. PODZI¢KOWANIA PREZESA PZD 
EUGENIUSZA KONDRACKIEGO

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Eu ge niusz Kon drac kiWar sza wa, 7 lu ty 2013 r.

Sza now ni Pań stwo!

Pra gnę wy ra zić sło wa głę bo kie go uzna nia za Pań stwa ol brzy mi wy si łek po nie sio ny dla za cho wa nia
praw wszyst kich dział kow ców i oca le nia ogro dów. Pań stwa nie złom no ści w wal ce, ogrom nej mo bi -
li za cji i jed no ści ca łe go śro do wi ska dział ko we go za wdzię cza my to, że ogro dy prze trwa ły po nad 30 lat
po ko nu jąc roz ma ite za krę ty hi sto rii i roz ma ite za ku sy na ogro dy, któ re od wie lu lat usku tecz nia ją nie -
któ re śro do wi ska nie przy chyl ne dział kow com. Na szym wspól nym obo wiąz kiem jest nie do pu ścić, by
zo stał za prze pasz czo ny po nad 120-let ni do ro bek ru chu ogrod nic twa dział ko we go. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców to przede wszyst kim lu dzie - dla te go chciał bym zło żyć ser decz ne i go -
rą ce po dzię ko wa nia:

– wszyst kim dzia ła czom z Okrę go wych Za rzą dów i De le ga tur, któ rzy pod ję li trud or ga ni za cji zbie -
ra nia pod pi sów w swo ich re jo nach, a tak że nie ustan nie mo bi li zo wa li za rzą dy i ogro dy sta wia jąc co -
raz wy żej i wy żej po przecz kę licz by ze bra nych pod pi sów. Swo ją nie złom ną po sta wą da je cie wspar cie
dział kow com i prze ko na nie o słusz no ści wal ki o wspól ne do bro. Dzię ku ję też za to, że nie po prze sta -
wa li ście tyl ko na zbie ra niu pod pi sów, ale szu ka li ście też po par cia wśród sa mo rzą dow ców i po li ty ków
w swo ich okrę gach wy bor czych. 

– Za rzą dom Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i człon kom ko mi sji sta tu to wych za to, że pod ję li ście
apel KR PZD do ty czą cy zbie ra nia pod pi sów i w tych nie sprzy ja ją cych wa run kach po go do wych pró bo -
wa li ście do trzeć do każ de go dział kow ca in dy wi du al nie, cho dząc od drzwi do drzwi i po świę ca jąc nie -
zli czo ne mi nu ty na tłu ma cze nie i za po zna wa nie każ dej na po tka nej oso by z oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ROD.

– Dział kow com – za ogrom ny trud i po świe ce nie, któ re za owo co wa ło tak ogrom nym po par ciem, któ -
re uda ło nam się ze brać pod na szym pro jek tem. Da li ście Pań stwo świa dec two ogrom ne go za an ga żo -
wa nia i nie zwy kłej od po wie dzial no ści spo łecz nej za ca ły ruch dział ko wy.

Je stem bar dzo zbu do wa ny Pań stwa po sta wą, ak cep ta cją i świa do mo ścią te go, jak waż na jest usta -
wa ja ko akt praw ny gwa ran tu ją cy pra wa dział kow ców i ogro dów dział ko wych. Mam na dzie ję, że ta
wy tę żo na pra ca ca łe go śro do wi ska dział ko we go na rzecz wspól ne go do bra i za gwa ran to wa nia praw
ogro dom i dział kow com, po przez oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zo -
sta nie do ce nio na przez Par la men ta rzy stów, któ rzy bę dą de cy do wać o dal szych lo sach na szej usta wy.
Je stem prze ko na ny, że przy ję cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD za koń czy wie lo let nią wal -
kę o za cho wa nie ogro dów dział ko wych, a tak że ist nie nie sa mo dziel nej i nie za leż nej or ga ni za cji dział -
kow ców PZD.

Jesz cze raz ser decz nie Pań stwu dzię ku ję!
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Sza now ni Pań stwo!

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej skła da ser decz ne po dzię ko wa nia wszyst kim dzia ła czom z Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych, Okrę gów i Kra jo wej Ra dy PZD, a tak że ty siąc om in dy wi du al nych
dział kow ców i ich przy ja ciół, któ rzy ak tyw nie włą czy li się w po pie ra nie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD. To dzię ki Pań stwu wid nie ją pod nim pod pi sy prze szło 924 000 oby wa te li. 

Je ste śmy w peł ni świa do mi, że uzy ska nie te go do bit ne go do wo du sze ro kiej ak cep ta cji spo łecz nej dla
po trze by ochro ny praw nej ogro dów wy ma ga ło z Wa szej stro ny ogrom ne go za an ga żo wa nia.

Za Wa szym po śred nic twem pra gnie my też wy ra zić wdzięcz ność dla każ de go z oby wa te li, któ ry po -
parł na szą ideę. Każ dy z pod pi sów od bie ra my ja ko wy raz ak cep ta cji dla na szych sta rań o za bez pie -
cze nie praw dział kow ców i za cho wa nie ogro dów do stęp nych dla wszyst kich, rów nież naj uboż szych
człon ków spo łe czeń stwa.

Jesz cze raz ser decz nie Pań stwu dzię ku je my! Jed no cze śnie już dziś ape lu je my do Was o wspar cie dla
dal szych dzia łań Ko mi te tu. Je ste śmy do pie ro w po ło wie dro gi. Nie ste ty, bli sko mi lion pod pi sów, choć
sta no wi ol brzy mi ka pi tał spo łecz ny, nie gwa ran tu je suk ce su w Sej mie. Do te go po trze bu je my przy -
naj mniej 231 po słów!

Do sko na łą oka zją do po zy ski wa nia ich po par cia bę dą co rocz ne Wal ne Ze bra nia w ROD. Dla te go
ape lu je my do wszyst kich dział kow ców. Za pra szaj cie do ogro dów par la men ta rzy stów i po li ty ków ze
swe go re gio nu, aby w bez po śred nich kon tak tach mie li oka zję po znać Wa sze po glą dy na te mat przy -
szłej usta wy dla ogro dów. 

Wie rzy my, że je że li na dal bę dzie cie tak za an ga żo wa ni w wal kę o no wą usta wę chro nią ca ogro dy 
i pra wa dział kow ców, to nasz wspól ny suk ces sta nie się fak tem.

RAZEM MOŻEMY OCALIĆ OGRODY!

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Pro jek tu Usta wy o ROD

www.ocal my ogro dy.pl

PODZIĘKOWANIA KOMITETU DLA DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, 6 lutego 2013 r.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

ul. Bobrowiecka1, 00-728 Warszawa, 
tel. 22 101 34 56; e-mail. komitet@ocalmyogrody.pl
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Szanowny Panie Pośle! 
W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przesyłamy na Pana ręce, jako sygnatariusza listy

poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, serdeczne
podziękowania za przychylność, z jaką odniósł się Pan do inicjatywy środowiska działkowców.
Pragniemy Pana zapewnić, że działkowcy doceniają ten gest solidarności i zrozumienia dla starań 
o zabezpieczenie praw ich rodzin. Składając podpis pod projektem gwarantującym, że działki będą
dostępne dla wszystkich, również najuboższych członków naszego społeczeństwa, dowiódł Pan, iż
realizując mandat parlamentarzysty zachował Pan wrażliwość społeczną i zrozumienie dla potrzeb
zwykłych obywateli. 

Szanowny Panie Pośle!
Na dzień dzisiejszy na listach poparcia pod projektem ustawy o ROD, obok Pańskiego, widnieją już

nazwiska przeszło 800 000 obywateli. Świadczy to, że pomimo niesprzyjającej pory roku, działkowcy
po raz kolejny udowodnili, iż sprawa bezpieczeństwa prawnego ogrodów ma dla nich fundamentalne
znaczenie. Uzyskanie tego dobitnego dowodu szerokiej akceptacji społecznej dla potrzeby ochrony
prawnej ogrodów wymagało bowiem zaangażowania się w sprawę tysięcy obywateli. Aby ich wysiłek
nie poszedł na marne, potrzebne jest jeszcze wysłuchanie głosu społecznego w Parlamencie. Dlatego
też już dziś zwracamy się do Pana z prośbą o aktywne włączenie się w prace parlamentarne nad naszym
projektem i pozyskiwanie dla niego szerokiego poparcia w Sejmie. Mamy nadzieję, że będzie to tym
łatwiejsze, iż projekt obywatelski, jako całkowicie apolityczna inicjatywa, służąca realizacji ważnego
społecznie celu, zyska poparcie Posłów ze wszystkich ugrupowań, niezależnie od ich barw
politycznych.

Jednocześnie informujemy, że złożenie w Sejmie projektu ustawy wraz z podpisami obywateli
zaplanowane zostało na dzień 5 lutego 2013 r. (wtorek) na godzinę 11:00. Czynimy również starania
o przyjęcie delegacji Komitetu przez Panią Marszałek oraz zorganizowanie na terenie Sejmu spotkania
parlamentarzystów z członkami Komitetu uczestniczącymi w składaniu podpisów. 

Jeszcze raz dziękując Panu za poparcie naszej inicjatywy, pozwalamy sobie też wyrazić swoją
nadzieję na dalszą współpracę dla dobra polskich działkowców. 

Z wyrazami szacunku 

PODZIĘKOWANIA KOMITETU DLA POSŁÓW ZA POPARCIE 
PROJEKTU OBYWATELSKIEGO

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

ul. Bobrowiecka1, 00-728 Warszawa, 
tel. 22 101 34 56; e-mail. komitet@ocalmyogrody.pl

Warszawa, 31stycznia 2013 r. 

www.ocalmyogrody.pl

Za stęp ca Peł no moc ni ka                                                  Peł no moc nik 
To masz Ter lec ki                                                    Bar tło miej Piech 
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• Artur Ostrowski SLD
• Cezary Olejniczak SLD 
• Henryk Kmiecik RP
• Jan Dziedziczak PiS
• Jan Tomaszewski PiS
• Jarosław Jagiełło Niez.
• Jerzy Wenderlich SLD
• Krystyna Łybacka SLD 
• Krystyna Ozga PSL
• Krzysztof Jurgiel PiS
• Leszek Aleksandrzak SLD 
• Leszek Miller SLD
• Leszek Wziątek SLD 
• Mieczysław Łuczak PSL 
• Romuald Ajchler SLD 

• Ryszard Zbrzyzny SLD
• Tadeusz Iwiński SLD 
• Tomasz Garbowski SLD
• Tomasz Kamiński SLD
• Dariusz Joński SLD
• Eugeniusz CzykwinS LD 
• Grzegorz Napieralski SLD
• Jacek Najder RP
• Maciej Małecki PiS
• Maks Kraczkowski PiS
• Marek Balt SLD
• Michał Szczerba PO
• Tadeusz Tomaszewski SLD
• Adam Żyliński PO

Listy z podziękowaniem od Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
otrzymali posłowie

Z pro jek tem usta wy o ROD, a tak że z dział kow ca mi
utoż sa mia ją się licz ne oso by i or ga ni za cje, któ re nie są ści -
śle zwią za ne z ogro da mi dział ko wy mi. Swo je po par cie
wy ra ża ją nie tyl ko  po przez pod pi sy wa nie list po par cia
pod pro jek tem, a tak że po przez zbie ra nie licz nych pod pi -
sów. Wśród ta kich osób znaj du je się po słan ka SLD Kry -
sty na Ły bac ka, któ ra nie tyl ko chęt nie uczest ni czy ła 
w wie lu spo tka niach z dział kow ca mi, a tak że oso bi ście
ze bra ła po nad 200 pod pi sów.

– Dla cze go po ma ga ła Pa ni zbie rać pod pi sy?
Kry sty na Ły bac ka: Znam pro jekt, któ ry stwo rzo ny zo -

stał przez śro do wi sko dział kow ców i uwa żam, że to do bra
ini cja ty wa. Ogro dy są bar dzo po trzeb ne w mia stach, nie
tyl ko ja ko zie lo ne płu ca miast, ale tak że ja ko miej sca od -
po czyn ku dla eme ry tów i ca łych ro dzin. Nie każ dy mo że
so bie po zwo lić na za kup dział ki re kre acyj nej, dla te go tak
waż ne jest, by za cho wać ogro dy i pra wa dział kow ców.
Ogro dy le żą czę sto w bar dzo atrak cyj nych pod wzglę dem
in we sty cyj nym miej scach. Je śli nie bę dzie sil nej re pre zen -
ta cji dział kow ców, ta kiej ja ką peł ni Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, to te „zie lo ne en kla wy miast” mo gą już nie dłu go
paść łu pem de we lo pe rów. Zbie ra łam pod pi sy po nie waż

uwa żam, że to do brze, iż dział kow cy wzię li spra wy we
wła sne rę ce, bo oni wie dzą naj le piej jak funk cjo nu ją ogro -
dy. Na ze bra nie po par cia pod oby wa tel skim pro jek tem
dział kow ców by ło tyl ko 3 mie sią ce – to ma ło cza su, uzna -
łam więc, że każ dy głos w tej spra wie mo że mieć zna cze -
nie i dla te go z chę cią włą czy łam się w zbie ra nie pod pi sów.

– Gdzie Pa ni zbie ra ła pod pi sy?
KŁ: To dla mnie no we do świad cze nie, ale też du ża

przy jem ność spo tkań z ludź mi. Wy szłam z za ło że nia, że
sko ro dział kow cy zbie ra ją w swo ich śro do wi skach, na
dział kach, wśród ro dzin i przy ja ciół, to rów nież ja bę dę
zbie rać pod pi sy na swo im osie dlu i wśród swo ich zna jo -
mych. Roz mo wy z ludź mi na praw dę du żo da ją. Wie le
spraw moż na wy tłu ma czyć wła śnie po przez roz mo wę. Na
mo ich li stach pod pi sy wa li się lu dzie, któ rzy nie ma ją
ogro dów, ale do ce nia ją ich do bro czyn ny wpływ na ca łą
miej ską spo łecz ność, któ rzy chcą po móc oca lić ogro dy.

– Co Pa ni my śli o tym pro jek cie?
KŁ: Bę dę udzie lać wszel kie go moż li we go wspar cia tej

ini cja ty wie. W mo jej oce nie to bar dzo war to ścio wy pro jekt,
do pra co wa ny praw nie i po do ba mi się to, co za wie ra. Jest

V. ONI WIEDZÑ JAK ZBIERAå PODPISY

1. Wy wiad z Kry sty nà Ły bac kà

Kry sty na Ły bac ka (SLD): po li ty cy nie są sa mo bój ca mi
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wol ny od za rzu tów pod no szo nych przez Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny i two rzy do bre wa run ki do za cho wa nia i dal sze go
roz wo ju ogro dów dział ko wych. W po dob nym kie run ku
idzie pro jekt no we li za cji do tych cza so wej usta wy o ROD
zgło szo ny przez klub par la men tar ny SLD. Z ca łą pew no ścią
te dwa pro jek ty znaj dą wspól ny kom pro mis w Sej mie. 

– Czy po sło wie mo gą zlek ce wa żyć ponad 900 tys. pod -
pi sów, ja kie oby wa te le zło ży li pod oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy o ROD?

KŁ: By li by sa mo bój ca mi, a chy ba ża den z po li ty ków
nie chce nim być. Jest w Sej mie nie pi sa na za sa da, że oby -
wa tel skie pro jek ty ustaw w pierw szym czy ta niu są kie ro -
wa ne do dal szych prac w ko mi sji sej mo wej. Ta tra dy cja
zo sta ła co praw da kil ku krot nie zła ma na m.in. przy pro jek -
cie dot. eme ry tur, ale wy jąt ki po zwa la ją na wy snu wa nie
re flek sji i wnio sków na przy szłość. Mam na dzie ję, ze tym
ra zem do bry oby czaj sej mo wy do ty czą cy pro jek tów oby -
wa tel skich zo sta nie za cho wa ny.

– Co Pa ni my śli o pro jek tach So li dar nej Pol ski i za ło że -
niach do usta wy po słów Plat for my Oby wa tel skiej?

KŁ: Te pro jek ty wpi su ją się w nurt „chciał bym mieć
ciast ko i zjeść to ciast ko”. To nie do bro dział kow ców jest
ich nad rzęd nym ce lem. Dział kow cy i ogro dy bę dą tak dłu -
go ist nieć, jak dłu go nie bę dą się w to mie szać po li ty cy 
i sa mo rzą dy. Te dział ki to dzie siąt ki go dzin pra cy i po tu
mi lio nów Po la ków. Nie moż na te go lek ce wa żyć i od rzu -
cać pa trząc tyl ko na aspekt fi nan so wy i moż li wość za ła ta -
nia dziur w bu dże tach sa mo rzą dów po przez sprze daż tej
zie mi. Na wet je śli dział kow com zo sta nie za pro po no wa na
in na zie mia pod no wy ogród w miej sce li kwi do wa ne go,
gdzieś za mia stem, to wie lu dział kow ców nie bę dzie stać
na od two rze nie jesz cze raz te go, co wy pra co wa li na swo -
ich dział kach przez la ta i wie lo let nie na kła dy fi nan so we.
Przy two rze niu no wej usta wy dział ko wej trze ba mieć na
uwa dze przede wszyst kim do bro i in te res dział kow ców.

AH

2. Re la cje z ak cji zbierania podpisów w OZ

DZIAŁ KOW CY Z PI ŁY NIE DA LI SIĘ ZI MIE

Nasz cykl roz po czy na my od Pi ły, Okrę gu któ ry już  
w po ło wie stycz nia miał ze bra ne 101% pod pi sów w sto -
sun ku do ilo ści użyt ko wa nych w tym okrę gu dzia łek. 

Czy by ło ła two? To py ta nie za da ję se kre ta rzo wi OZ
PZD w Pi le An drze jo wi Kierz kow skie mu, któ ry bez wa -
ha nia od po wia da, że ła two nie by ło. Okres zi my na ja ki
przy pa da ca ła ak cja bar dzo utrud nił do tar cie do dział kow -
ców. „Gdy by by ło cie pło pre ze si wszyst kich ogro dów mo -
gli by ru szyć na dział ki i o wie le ła twiej ze brać pod pi sy.
Mu sie li śmy zmo bi li zo wać o wie le bar dziej si ły i zor ga ni -
zo wać wie le do dat ko wych spo tkań in for ma cyj nych dla
dział kow ców.  Naj waż niej sze jed nak, że na sze dzia ła nia
oka za ły się sku tecz ne – do da je Kierz kow ski

Se kre tarz OZ w Pi le zdra dza, że Okręg przy go to wy wał
się do ca łej ak cji z du żym wy prze dze niem. Dzię ki te mu,
gdy tyl ko Mar sza łek Sej mu pod pi sa ła za wia do mie nie 
o utwo rze niu Ko mi te tu (przyp. red. od te go mo men tu
moż na zbie rać pod pi sy) już kil ka dni póź niej nie mal wszy -
scy pre ze si ogro dów mie li w swo ich rę kach li sty do zbie -

ra nia pod pi sów i mo gli prze ka zy wać je dział kow com.
Li sty otrzy mał tak że pre zes ROD „Sło necz nik” 

w Trzcian ce Ry szard Czar ny, któ re mu w szyb kim cza sie
uda ło się ze brać wy jąt ko wo du żo pod pi sów. Jak to zro bił?
„Wie dzia łem, że szu ka nie dział kow ców w cza sie zi my 
w ogro dach nie ma sen su, dla te go uru cho mi łem spe cjal ny
punkt w cen trum Trzcian ki. Pod pi sy skła da li nie tyl ko
dział kow cy, ale rów nież miesz kań cy mia sta. Oka za ło się,
że był to bar dzo tra fio ny po mysł, tym bar dziej, że wie lu
miesz kań ców Trzcian ki udzie li ło nam po par cia” – mó wi
Czar ny.

O po dob nym sto sun ku miesz kań ców mia sta do dział -
kow ców mó wi tak że Ry szard Pi su la, pre zes ogro du ROD
„Wie la to wo” w Zło to wie. „Bu du ją ce by ło to, że nie by ło
na wet jed nej oso by, któ ra od mó wi ła by nam zło że nia pod -
pi su” – mó wi. Po twier dza to, że ogro dy dział ko we tak na -
praw dę nie prze szka dza ją spo łe czeń stwu, tyl ko róż ne go
ro dza ju gru pom in te re su, któ re chcą po zy skać te re ny ogro -
dów pod róż ne go ro dza ju in we sty cje.

Skąd ta mo bi li za cja sił?

Wy da wać by się mo gło, że dział kow cy z OZ Pi ła mo gą
być o wie le bar dziej spo koj ni niż np. ich ko le dzy z Wro -
cła wia czy Ma zowieckiego. Ich ogro dy – nie mal że wszys-
t kie – znaj du ją się na te re nach, któ re ma ją ure gu lo wa ną
sy tu ację praw ną i jest na nie miej sce w pla nach za go spo -

da ro wa nia mia sta. An drzej Kierz kow ski przy zna je, że jest
to kom for to wa sy tu acja, ale nie zmie nia to fak tu, że jest
ca ła ma sa in nych za gro żeń, któ rych oba wia ją się dział -
kow cy. Jed nym z nich są do dat ko we opła ty, któ ry mi mo -
gą nie ba wem zo stać ob cią że ni. „Jak wia do mo dział kow cy
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do za moż nych nie na le żą, dla te go już dziś mó wią, że je -
że li zo sta ną na ło żo ne na nich po dat ki, bę dą mu sie li zre zy -
gno wać z upra wy dział ki” – mó wi Kierz kow ski.

Ry szard Pi su la do da je, że do dat ko we prze ra że nie u
dział kow ców wy wo ła ły pro po zy cje Plat for my Oby wa -
tel skiej. „Gdy pod czas spo tkań przed sta wia my im pro -
po zy cje tej par tii, prze cie ra ją oczy ze zdu mie nia. Nie
po tra fią zro zu mieć jak moż na żą dać od nich cho ciaż by
prze bu do wa nia al ta ny do 20 m2, czy do ma gać się 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”. Dział-

kow cy mó wią, że pro po zy cje PO prze ro sły ich naj śmiel -
sze ocze ki wa nia.

A cze go oba wia ją się dział kow cy z Trzcian ki? Zda niem
pre ze sa Zyg mun ta Czar ne go te go sa me go, co ich ko le dzy
z in nych ogro dów. Jed nak do dat ko wo za uwa ża, że wśród
dział kow ców moż na za ob ser wo wać du że zmę cze nie spo -
wo do wa ne cią głą wal ką, któ rą mu szą to czyć. Z jed nej
stro ny są już do tej cią głej za wie ru chy pa nu ją cej wo kół
ogro dów przy zwy cza je ni, z dru giej jed nak stro ny nie po -
tra fią zro zu mieć cią głych ata ków, któ re nie po zwa la ją im
na spo koj ne cie sze nie się uro ka mi ogro dów.

Dział kow cy nie po wie dzie li ostat nie go sło wa

Mi mo te go, że wszy scy roz mów cy sy tu ację w ja kiej
zna leź li się dział kow cy oce nia ją ja ko trud ną i nie za wsze
zro zu mia łą, zgod nie stwier dza ją, że dział kow cy nie za -

mie rza ją się pod da wać. De kla ru ją, że bę dą zbie ra li pod pi -
sy do ostat nie go dnia ak cji i to nie bę dzie jesz cze ich ostat -
nie sło wo.

MZ

ONI WIE DZĄ JAK ZBIE RAĆ POD PI SY – ŁÓDŹ 

Okręg Łódz ki nad rzęd ny cel, czy li ze bra nie ty lu pod pi -
sów, ile jest dzia łek w Okrę gu osią gnął już daw no.  OZ
nie po prze stał jed nak na lau rach, dzię ki cze mu ma już na
swo im kon cie 136% pod pi sów w sto sun ku do użyt ko wa -
nych dzia łek i bio rąc pod uwa gę wła śnie to kry te rium, jest
to naj lep szy wy nik w kra ju.

Czy by ło ła two? To py ta nie za da ję Pre zes OZ Łódź
Iza be li Oże gal skiej, któ ra bez wa ha nia od po wia da, że nie
bra ko wa ło trud nych mo men tów. Sam okres zi my na ja ki
przy pa dła ca ła ak cja znacz nie utrud nił do tar cie do dział -
kow ców, a czas świą tecz ny i no wo rocz ny spo wol nił zbie -
ra nie pod pi sów na oko ło trzy ty go dnie.

Jak mó wi jed nak pre zes wszyst ko to spra wia ło, że trze -
ba by ło po dwój nie zmo bi li zo wać si ły, by zna leźć jak naj -
więk sze po par cie dla pro jek tu oby wa tel skie go. Wśród
naj po pu lar niej szych dzia łań Iza be la Oże ga ska wy mie nia
nad zwy czaj ne ze bra nia in for ma cyj ne dla dział kow ców,
ze bra nia dla  za rzą dów ROD, uru cho mie nie punk tów kon -
sul ta cyj nych w naj więk szych mia stach, szu ka nie po par -
cia wśród po słów i sa mo rzą dow ców, na gła śnia nie ca łej
ak cji w me diach. Jak jed nak pod kre śla,  bez du że go za an -
ga żo wa nia pre ze sów po szcze gól nych ogro dów oraz po je -
dyn czych dział kow ców, ze bra nie tak du żej licz by pod-
pi sów by ło by nie moż li we.

One nie roz sta wa ły się z li sta mi

Jed ną z pre ze sek, któ ra wy ka za ła się wy jąt ko wą ak tyw -
no ścią jest z pew no ścią Ja ni na Ro snau, za rzą dza ją ca
ogro dem ROD „Olim pij ka” w Ło dzi, któ ra ma jąc w swo -
im ogro dzie 52 dział ki ze bra ła aż 563 pod pi sy. Jak uda ło
osią gnąć się ta ki wy nik? Pre zes mó wi, że po par cia szu ka -
ła nie tyl ko wśród dział kow ców, ale tak że za przy jaź nio -
nych in sty tu cji. Jed ną z nich jest miej sco wy dom dziec ka
do któ re go dział kow cy czę sto do star cza ją owo ce i wa rzy -
wa ze swo ich ogro dów. Ża den z pra cow ni ków ośrod ka nie
miał pro ble mu, by pod pi sać się pod pro jek tem. 

Rów nie du żą ak tyw no ścią wy ka za ła się tak że Bar ba ra
No wak, pre zes ROD „Wy zwo le nia” w Piotr ko wie Try bu -
nal skim, któ ra nie mal nie roz sta wa ła się z li sta mi do zbie -
ra nia pod pi sów. Za bie ra ła je nie mal za wsze z so bą, gdy
tyl ko wy cho dzi ła z do mu. Dzię ki te mu ze bra ła pod pi sy

wśród ra dy osie dlo wej, pod czas bez płat nej ak cji ba da nia
cho le ste ro lu we krwi, któ ra mia ła miej sce w mie ście, 
a tak że pod czas spo tkań z są sia da mi, zna jo my mi czy ro -
dzi ną. Pre zes zor ga ni zo wa ła tak że dwa du że spo tka nia 
z dział kow ca mi, po któ rych w krót kim cza sie wró ci ły do
niej pod pi sa ne li sty.

Uzu peł nio ne li sty szyb ko wró ci ły tak że do Ma rii Sty -
puł kow skiej, pre zes ROD „Sto krot ka” w Beł cha to wie, po
tym jak zor ga ni zo wa ła (12 stycz nia br.) na ra dę po świę co -
ną ak tu al nej sy tu acji ogro dów i Związ ku na któ rą przy by -
ło po nad 500 dział kow ców. „Do pie ro po tym jak obec ny
na na ra dzie pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki oraz Peł -
no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu
Usta wy o ROD, me ce nas Bar tło miej Piech wy tłu ma czy li
dział kow com, jak rze czy wi ście wy glą da ich sy tu acja, do -
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tar ło do nich, że li kwi da cja ogro dów jest re al na. Dział -
kow cy zro zu mie li, że nie mo gą po zo sta wać bier ni - mó wi
Sty puł kow ska i do da je, że już kil ka dni po na ra dzie mia -
ła w swo ich rę kach kil ka set list z pod pi sa mi. Je że li po ja -
wi ły się li sty nie do koń ca uzu peł nio ne (na jed nej mo że
pod pi sać się 10 osób) sa ma pre zes bra ła je i szła do po bli -
skich skle pów, re stau ra cji czy na ry nek, by szu kać po par -
cia dla pro jek tu wśród miesz kań ców mia sta.

Wie le list z pod pi sa mi otrzy ma ła tak że od swo ich dział -
kow ców Ha li na Wró bel, pre zes ROD „Ła giew ni ki” 
w Ło dzi. Jak mó wi naj bar dziej za sko czy ło ją to, że wy -
jąt ko wą ak tyw no ścią wy ka za li się zwłasz cza no wi użyt -

kow ni cy dzia łek, któ rzy nie wy obra ża ją już so bie, że mo -
gli by je stra cić. Jest na wet jed na pa ni, któ ra do sta ła dział -
kę rok te mu i ze bra ła po nad sto pod pi sów” – mó wi pre zes.

Je że li mó wi my już o naj więk szych nie spo dzian kach to -
wa rzy szą cych ak cji, to z pew no ścią war to wspo mnieć 
o dział kow cach, któ rzy do tej po ry bar dzo czę sto by li bier -
ni, tym cza sem pod pi sy zbie ra li z wy jąt ko wo du żym za -
an ga żo wa niem. „Nie wie dzia łam na wet, że nie któ re oso by
są aż tak emo cjo nal nie zwią za ne ze swo imi dział ka mi,
dla te go ich ak tyw ność by ła dla mnie du żym, ale bar dzo
po zy tyw nym za sko cze niem – mó wi pre zes Iza be la Oże -
gal ska.

Skąd ta ka mo bi li za cja sił wśród dział kow ców?

W oce nie pre zes OZ Łódź Iza be li Oże gal skiej ak tyw -
ność dział kow ców wy ni ka przede wszyst kim z wie dzy. Są
oni świa do mi te go, że je śli pro jekt oby wa tel ski nie sta nie
się pra wem, ich sy tu acja ule gnie dia me tral ne mu po gor -
sze niu.

Ha li na Wró bel, pre zes ROD „Ła giew ni ki” w Ło dzi
do da je, że dział kow ców do dzia ła nia po dwój nie zmo ty -
wo wa ły pro jek ty Plat for my Oby wa tel skiej i So li dar nej
Pol ski. „Gdy dys ku to wa li śmy o nich pod czas na rad, wszy -
scy wy ra ża li swo je obu rze nie. Dział kow cy nie mo gli po -
jąć jak moż na pro po no wać im tak krzyw dzą ce roz-
wią za nia praw ne. Ze spo tkań wy cho dzi li z li sta mi i po kil -
ku dniach zwra ca li mi je uzu peł nio ne – mó wi Ha li na Wró -
bel.

Pre zes Ja ni na Ro snau po wo łu jąc się na wła sne do -
świad cze nia mó wi, że tym co ją sa mą oso bi ście naj bar -
dziej prze ra ża, są do dat ko we opła ty ogro do we. „Mo ja
eme ry tu ra wy no si nie wie le po nad 1000 zł. Za tę kwo tę

mu szę opła cić ra chun ki, zro bić za ku py, wy ku pić le ki. Je -
że li te raz bę dę mu sia ła pła cić jesz cze za użyt ko wa nie
dział ki, to naj nor mal niej w świe cie nie bę dzie mnie na to
stać” – mó wi. Do da je jed nak, że nie do pusz cza do sie bie
na wet my śli, że mu sia ła by od dać swo ją dział kę.  Jest ona
bo wiem dla niej nie mal że dru gim do mem, w któ rym spo -
ty ka się z za przy jaź nio ny mi oso ba mi, z któ ry mi mo że po -
być i po roz ma wiać. Nie wy obra ża so bie, że te raz mu sial by
ogra ni czyć swo je ży cie do czte rech, mu ro wa nych ścian.

Gdy na za koń cze nie py tam wszyst kie roz mów czy nie 
o na stro je pa nu ją ce wśród dział kow ców, po twier dza ją, że
da się wy czuć pew ne za nie po ko je nie. Z dru giej stro ny jest
jed nak du ża wia ra w to, że pro jekt oby wa tel ski sta nie się
pra wem. „Gdy by tak nie by ło, to czy dział kow cy zbie ra -
li by z ta kim za an ga żo wa niem pod pi sy i mie li by śmy ich
już po nad 700 ty się cy – mó wi Iza be la Oże gal ska i po
chwi li do da je „Nie wie rzę, że po sło wie zlek ce wa żą ta ką
licz bę gło sów”.

(mz)

ONI WIE DZĄ JAK ZBIE RAĆ POD PI SY – WRO CŁAW

Zi ma w peł ni – na uli cach i chod ni kach śnieg i lód, co -
raz wię cej osób cho ru je na se zo no wą gry pę. W ta kich
wa run kach nie wie le osób ma si ły i chęć, by wyjść na uli -
ce i zbie rać pod pi sy pod oby wa tel skim pro jek tem o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Tym cza sem we Wro c-
ła wiu set ki dzia ła czy Polskiego Związku Dział-
kowców, OZ i Za rzą dów ROD, nie zwa ża jąc na zim no,
po go dę i cho ro by, prze mie rza ło wro cław skie osie dla
miesz ka nio we, pu ka jąc od drzwi do drzwi, by ze brać jak
naj więk sze po par cie pod pro jek tem usta wy. – „90% na -
szych dział kow ców to miesz kań cy blo ko wisk” – mó wi
Pre zes Okrę go we go Za rzą du we Wro cła wiu Ja nusz
Mosz kow ski – „dla te go wspól nie zde cy do wa li śmy, że
wła śnie osie dla miesz ka nio we są naj lep szym miej scem,
gdzie moż na pro wa dzić ak cję zbie ra nia pod pi sów”. Jak

po ka zu ją wy ni ki, po mysł oka zał się tra fio ny. W cią gu 
2,5 mie sią ca dział kow cy z ca łe go re gio nu ze bra li bli sko
60 ty się cy pod pi sów. A mo gło być na wet du żo wię cej. 
– „Ze bra li by śmy dwu krot nie wię cej, gdy by nie wy mógł
wpi sy wa nia nu me ru pe sel. Wie lu lu dzi boi się wpi sy wać
swo je da ne oso bo we, a bez te go pod pis na li ście był by
nie waż ny” – mó wi Hen ryk To ma szew ski, Pre zes ROD
„Obroń ca”. W tym ogro dzie dział kow cy ze bra li bli sko
1300 pod pi sów – naj wię cej z po śród 226 ogro dów we
Wro cła wiu. „Prak tycz nie wszyst kie ogro dy zbie ra ją pod -
pi sy” – mó wi Ja nusz Mosz kow ski. „Co dzien nie przy by -
wa nam śred nio o ty siąc no wych pod pi sów. Na szym
za ło że niem by ło ze brać co naj mniej ty le pod pi sów, ile
ma my dział kow ców, a je śli uda się wię cej to tym le piej”
– uwa ża Pre zes OZ we Wro cła wiu.
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Miesz kań cy Wro cła wia pod pi sów nie od ma wia ją, na -
wet je śli sa mi nie ma ją dzia łek do ce nia ją ich war tość i po -
trze bę dal sze go ist nie nia w tak du żej aglo me ra cji miej s-
kiej. „Jak to do brze, że po ma ga cie lu dziom star szym oca -
lić ich ogro dy” – to sło wa, któ re czę sto sły sza ła pod czas
roz mów przy zbie ra niu pod pi sów Pre zes ROD „Pod Mor -
wa mi” He le na Go mół ka. Dział kow cy z te go ogro du ko -
cha ją swo je dział ki i nie chcą, by zo sta ły znisz czo ne. Choć
więk szość z użyt kow ni ków to lu dzie star si i sa mot ni, chęt -
nie za an ga żo wa li się w spra wę zbie ra nia po par cia. „Zbie -
ra li śmy gdzie się da – na spo tka niach se nio rów, na
klat kach scho do wych, w skle pach i na tar go wi sku” – opo -
wia da He le na Go mół ka. Zdu mie nie bu dzi to, jak wie lu
mło dych lu dzi, chce by dział ki po zo sta ły w mie ście. „Ty -
le mó wi się o tym, że współ cze sna mło dzież jest ego istycz -
na i bez i de owa, a w tej spra wie  wy ka zu ją się du żą
doj rza ło ścią – uwa ża Pre zes Le opold Wi śniew ski z ROD
„Ro ki ta” w Brze gu Dol nym. „Je stem za sko czo ny du żym
od ze wem mło dych lu dzi. Ze bra łem 180 pod pi sów, a po -
nad po ło wa z nich to pod pi sy osób nie speł na 30-let nich.
To jest nie zmier nie po cie sza ją ce, że oni są świa do mi te go,
co się wo kół ogro dów i w do brej wie rze chcą nam po móc”
– do da je.

Po mi mo te go, że użyt kow ni cy dzia łek do wal ki o swo -
je ogro dy już się przy zwy cza ili, nie chcą spo czy wać na
lau rach. „Wi dzi my ogrom ny wy si łek i nie stru dzo ną pra cę
Kra jo wej Ra dy PZD, Okrę go we go Za rzą du i chce my po -
móc – to by ło by nie mo ral ne gdy by śmy nic nie ro bi li. Nie
chce my sie dzieć w be to nie, więc mu si my ro bić wszyst ko,
by dział ki w na szym mie ście prze trwa ły” – uwa ża Hen ryk
To ma szew ski z ROD „Obroń ca”. Ogro dy we Wro cła wiu

są na ce low ni ku władz mia sta już od daw na. Tyl ko je den
ogród na 226 jest wpi sa ny w plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go mia sta. Je śli oby wa tel ski pro jekt usta wy 
o ROD nie zo sta nie przy ję ty przez Sejm, to już nie dłu go
w miej sce zie lo nych ogro dów mo gą tam wy ro snąć ko lej -
ne blo ko wi ska i cen tra han dlo we. Ta ki sce na riusz cze ka
nie tyl ko Wro cław, ale wie le in nych du żych aglo me ra cji
miej skich. „Do brze, że ta ki pro jekt po wstał, że to jest pro -
jekt stwo rzo ny przez dział kow ców, a nie przez ugru po wa -
nie po li tycz ne, i z my ślą o dział kow cach” – uwa ża Jó zef
Ga bry luk z ROD „Sta szi ca” w Oła wie. Lu dzie są zbul -
wer so wa ni i obu rze ni pro jek tem Plat for my Oby wa tel skiej.
Pod czas spo tkań in for ma cyj nych chęt nie przyj mu ją sta -
no wi ska ws. za ło żeń do usta wy po słów PO, a tak że ws.
po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. „Ze -
bra li śmy po nad 100 sta no wisk i uda ło nam się zor ga ni zo -
wać 22 spo tka nia z pre ze sa mi, se kre ta rza mi, skarb ni ka mi,
człon ka mi ko mi sji sta tu to wych ROD” – mó wi Pre zes Ja -
nusz Mosz kow ski.

W lu tym pro jekt wraz z pod pi sa mi tra fi do Sej mu. Tam
bę dą wa żyć się je go dal sze lo sy. Czy po li ty ka i in te re sy
biz ne su we zmą gó rę nad do brem kil ku mi lio nów oby wa -
te li? To py ta nie, któ re za da ją so bie dział kow cy. Ze bra ne
pod pi sy to tyl ko po czą tek gó ry lo do wej, któ rą trze ba sto -
pić go rą cym i ogrom nym po par ciem spo łe czeń stwa, któ -
re chce oca lić ogro dy. „W cią gu tych 3 mie się cy sku pi -
li śmy się na zbie ra niu pod pi sów. W lu tym ru sza my z ak cją
na po słów. Bę dzie my or ga ni zo wać ty le spo tkań, ile się
uda” – obie cu je Pre zes OZ we Wro cła wiu. Wszyst kim
miesz kań com Wro cła wia i oko lic, któ rzy zło ży li pod pi sy
po dzię ko wa no na ła mach Ga ze ty Wro cław skiej.

AH

ONI WIE DZĄ JAK ZBIE RAĆ POD PI SY – EL BLĄG

Rów nież w El blą gu dział kow cy sta nę li na wy so ko ści
za da nia. Mi ni mal ny cel – ze brać co naj mniej ty le pod pi -
sów, ilu jest dział kow ców – uda ło się osią gnąć, a na wet
prze kro czyć. W su mie pod pro jek tem usta wy o ROD ze -
bra no 120% pod pi sów w sto sun ku do ilo ści użyt ko wa -
nych dzia łek w ca łym okrę gu. 

El bląg to nie du że mia sto, cięż ko więc po wie dzieć, że
pod pi sy zbie ra się tam ła two. „Chcieć to za ma ło, dla te go
każ de go dnia, po przez spo tka nia i roz mo wy za chę ca łem
pre ze sów ROD, dzia ła czy, ko mi sje sta tu to we i dział kow -
ców do zbie ra nia pod pi sów” – mó wi Pre zes OZ PZD 
w El blą gu Bo le sław Mi ko łaj czyk. „Kie dy wi dzia łem, że 
w ja kimś ogro dzie zbie ra nie idzie nie mra wo to dzwo ni łem
i py ta łem ‘Co się dzie je’. Lu dzie po trze bu ją mo bi li za cji,
za in te re so wa nia, ale przede wszyst kim rze tel nej in for ma -
cji o za pi sach pro jek tu oby wa tel skie go – mó wi. Jak za -
pew nia Pre zes Mi ko łaj czyk w El blą gu żad na ulot ka na

te mat oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD się nie
zmar no wa ła – wszyst kie tra fi ły w rę ce dział kow ców, 
a tak że miesz kań ców El blą ga i oko lic. Je go zda niem dział -
kow cy tyl ko wte dy mo gą wy ka zać się zro zu mie niem dla
spra wy i wzmo żo nym wy sił kiem zbie ra nia jak naj więk -
szej licz by pod pi sów, kie dy zna ją szcze gó ły, za gro że nia 
i zda ją so bie spra wę, że brak dzia ła nia ozna cza, w nie dłu -
gim cza sie, li kwi da cję ogro dów dział ko wych. Dla te go w
roz mo wach i spo tka niach z dział kow ca mi nie tyl ko przed -
sta wia ne są za ło że nia pro jek tu oby wa tel skie go, ale tak że
in nych pro jek tów, by dział kow cy mo gli zde cy do wać sa mi,
co jest dla nich naj lep sze. „Jest wiel kie zro zu mie nie w el -
blą skich ogro dach. Dział kow cy ostro kry ty ku ją pro po zy cje
po słów So li dar nej Pol ski i Plat for my Oby wa tel skiej i wy -
ka zu ją peł ne po par cie dla pro jek tu, któ ry zo stał stwo rzo -
ny przez śro do wi sko dział ko we – mó wi Pre zes OZ 
w El blą gu. „Stąd też na sza mo bi li za cja – nie ma in ne go
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wyj ścia i trze ba zro bić wszyst ko, by po ka zać po li ty kom, że
dział kow cy, a tak że ca łe spo łe czeń stwo, po pie ra ogro dy 
i pro jekt Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej” – mó wi. 
W El blą gu pro jekt usta wy o ROD po par li nie tyl ko sa mi
dział kow cy, ale tak że miesz kań cy mia sta.

Pierw szy krok to do bre chę ci do dzia ła nia. Na stęp nie
„trze ba do trzeć do lu dzi – nic sa mo nie przyj dzie” – mó -
wi Pre zes ROD „Sza rot ka” w El blą gu Da niel Bu bel. 
W tym ogro dzie ze bra no czte ro krot nie wię cej pod pi sów
niż jest użyt kow ni ków dzia łek. „Cze ka nie nic nie da” 
– mó wi Pre zes Bu bel i do da je: „zi ma to trud na po ra ro ku,
dział kow ców nie ma w ogro dach, dla te go ca ła pra ca 
w zbie ra niu pod pi sów le ży w rę kach za rzą dów ogro dów.
Na ta bli cach in for ma cyj nych wi szą naj śwież sze wia do mo -
ści o sy tu acji dział kow ców, ale kie dy w oczy pa da śnieg, 
a w rę ce szczy pie mróz, to cięż ko jest stać i czy tać te in for -
ma cje. Ci co ma ją In ter net, czy ta ją w do mu, ale du żo lu -
dzi jest star szych i ta kich moż li wo ści nie ma, wiec trze ba
do nich do trzeć bez po śred nio. To jest naj trud niej sze.” Wie -

lu lu dzi wie tyl ko ty le, ile za sły szy od in nych. Dla te go ci,
któ rzy zbie ra ją pod pi sy bio rą wszyst kie ma te ria ły in for -
ma cyj ne o pro jek cie i ru sza ją od drzwi do drzwi. „Każ dy
Za rząd ROD ma ad re sy wszyst kich swo ich dział kow ców,
więc to nie jest pro blem, by do trzeć do każ de go użyt kow -
ni ka dział ki – uwa ża Da niel Bu bel. Pre zes ROD „Szar to -
ka” uwa ża, że choć ta kie do cie ra nia do dział kow ców
zaj mu je du żo cza su, to jest nie zmier nie waż ne i po win no
na le żeć do obo wiąz ków każ de go za rzą du ROD. „Je śli
ktoś po dej mu je się by cia pre ze sem ogro du, to mu si mieć do
te go dys po zy cje. Te raz jest ta ki czas, że nie moż na sie dzieć
i nic nie ro bić – trze ba uświa da miać lu dzi, że je śli nic nie
zro bi my, nie bę dzie my wal czyć, to ogro dy zo sta ną roz wa -
lo ne. My śla łem, że uda nam się ze brać na wet 1,5 mi lio na
pod pi sów – mó wi Da niel Bu bel. „Uda ło by się to na pew -
no, gdy by nie ta po ra ro ku, ale trze ba być do brej my śli 
i mieć na dzie ję, że po li ty cy nie zlek ce wa żą na szych wy sił -
ków i te go ogrom ne go po par cia, wy ra żo ne go w pod pi -
sach, któ re uda ło się ze brać w cią gu tych 3 mie się cy.”

AH

W ZIE LO NEJ GÓ RZE POD PI SY ZBIE RA LI WSZY SCY – NA WET STU DEN CI 

Dział kow cy wal czy li do koń ca o każ dy pod pis. W okrę -
gu zie lo no gór skim naj wię cej pod pi sów ze bra no w ROD
„35-le cia”. „Bar dzo ża łu ję, że ten czas zbie ra nia pod pi -
sów już się koń czy” – mó wi Pre zes te go ogro du Jo an na
Mi ko łaj czyk i do da je, że jest dum na ze swo ich dział kow -
ców, człon ków za rzą du, ko mi sji sta tu to wych i za rzą dów
kół. „Zi mą spo tkać ko goś na 30-hek ta ro wym ogro dzie to
cięż ka spra wa” – wy ja śnia. Po dob nie jak in ni dział kow cy
w kra ju, tak że Pa ni Mi ko łaj czyk uwa ża, że okres, na któ -
ry przy pa dło zbie ra nie pod pi sów, był bar dzo nie for tun ny.
„Na szczę ście dział kow cy wie dzą co się dzie je i ni ko go nie
trze ba by ło prze ko ny wać do wzmo żo nej pra cy i zbie ra nia
pod pi sów” – mó wi Pre zes ROD „35-le cia”.  „Od wie lu lat
dział kow cy z na sze go ogro du ak tyw nie włą cza ją się w
obro nę dział kow ców i Związ ku przed ata ka mi i za ku sa mi
na ogro dy ze stro ny po li ty ków. Pi sze my licz ne sta no wi ska,
li sty i wy sy ła my do Mar sza łek Sej mu, Pre mie ra i po li ty -
ków. Jak mó wi Pre zes Mi ko łaj czyk, zbie ra nie pod pi sów to
nie tyl ko po je dyn cza ak cja, ale efekt wie lo let niej pra cy,
wie lu spo tkań z dział kow ca mi, pod czas któ rych dział kow -
cy in for mo wa ni są o tym, co się dzie je i ja kie są re al ne za -
gro że nia. Dzię ki te mu lu dzie ro zu mie ją, że PZD to nie
War sza wa, ale my wszy scy i je śli wła dza zli kwi du je Zwią -
zek, to nie bę dzie też nas – dział kow ców i na szych ogro -
dów” – wy ja śnia. „To nas mo ty wu je do dzia ła nia”. 

Tak że Sta ni sław Trzisz ka -Ozgo wicz, Pre zes ROD „Je -
dyn ka” i Przwod ni czą cy Ko le gium Pre ze sów ROD w No -
wej So li uwa ża, że lu dzie w koń cu są świa do mi te go, co
mo gą stra cić. „Do pie ro za ło że nia do pro jek tu usta wy
dział ko wej po słów Plat for my Oby wa tel skiej spra wi ły, że

dział kow cy zro zu mie li po wa gę sy tu acji„ – mó wi Trzisz -
ka -Ozgo wicz. Wcze śniej wie lu wciąż nie do wie rza ło, że
ogro dy mo gą być zli kwi do wa ne, my śle li, że „ja koś to bę -
dzie”. „W cią gu tych mie się cy spo tka łem set ki lu dzi i to
nie tyl ko dział kow ców. Po świę ci łem dwa ty go dnie tyl ko 
i wy łącz nie na spo tka nia z ludź mi. Tyl ko jed na oso ba za -
py ta ła mnie co bę dzie miał z te go, że pod pi sze li stę” –
zdra dza Sta ni sław Trzisz ka -Ozgo wicz, któ ry sam ze brał
po nad 300 pod pi sów – „po zo sta li chęt nie pod pi sy wa li się
na li ście po par cia, a na wet bra li li sty ze so bą, że by ze brać
choć kil ka pod pi sów wśród zna jo mych i ro dzi ny.” W No -
wej So li na spo tka nie z dział kow ca mi i miesz kań ca mi
przy by ło bli sko 400 osób. To świad czy o tym, jak waż na
jest spra wa ogro dów dla ca łej spo łecz no ści.  In for ma cja o
spo tka niu zna la zła się na miej skim tar go wi sku, gdzie pra -
wie wszy scy miesz kań cy No wej So li w ty go dniu ro bią za -
ku py. „Dzię ki te mu na na sze ze bra nie przy szło wie le osób,
któ re do tych czas nie mia ły moż li wo ści za po zna nia się z
po sel ski mi pro jek ta mi ustaw dział ko wych So li dar nej Pol -
ski i Plat for my” – mó wi Pre zes ROD „Je dyn ka”. „Do
wszyst kie go po trze ba du żo pra cy – pod su mo wu je Trzisz -
ka -Ozgo wicz – my tą pra cę wy ko na li śmy i dla te go uda ło
nam się ze brać tak du żo pod pi sów.”

W zbie ra nie pod pi sów pod pro jek tem usta wy o ROD
ak tyw nie włą czył się tak że ROD im. Świer czew skie go 
z Zie lo nej Gó ry. „Je śli weź mie my pod uwa gę pro cent pod -
pi sów w sto sun ku do licz by dzia łek, to ten ogród oka zał
się zde cy do wa nym li de rem w na szym okrę gu” – zdra dza
Ra fał Haw ry luk z OZ w Zie lo nej Gó rze. „Dział kow cy 
w na szym ogro dzie zbie ra li pod pi sy wszę dzie, gdzie się da -



22

ło – na wet w skle pie ogrod ni czym, w ban ku i szpi ta lu wo je -
wódz kim” – mó wi Pre zes ROD im. Świer czew skie go Sta -
ni sław Re ska. „Do ko go nie po sze dłem z li stą, nikt mi nie
od ma wiał swo je go pod pi su pod na szym pro jek tem usta wy 
o ROD”. Jak mó wi, miesz kań cy mia sta są obu rze ni tym, że
ogro dy mo gły by cał ko wi cie znik nąć z kra jo bra zu mia sta 
i dla te go chęt nie po ma ga ją dział kow com w do brej spra wie.
„Lu dzie wszyst ko zro zu mie ją, wszyst ko jest kwe stią po dej -
ścia do nich i roz mo wy” – uwa ża Pre zes Re ska.

Jak oce nia ak cję zbie ra nia pod pi sów w Zie lo nej Gó rze
Pre zes te go okrę gu? „Ża łu ję bar dzo, że to był ta ki trud ny
okres, je śli cho dzi o po rę ro ku, a tak że te go, że ten czas
zbie ra nia tak szyb ko się skoń czył. W na szym okrę gu ma -
my 25 tys. dział kow ców, a pod pi sów uda ło się ze brać 34
tys. My ślę, że to na praw dę do bry wy nik – mó wi Ma rian
Pa siń ski. Za py ta ny o to, co naj bar dziej go za sko czy ło 
w cią gu tych 3 mie się cy zbie ra nia pod pi sów od po wia da,
że lu dzie i to, jak bar dzo prze ży wa ją tę sy tu ację nie za leż -

nie od wie ku. „Pe wien mło dy czło wiek zbie rał pod pi sy na
im pre zie wśród stu den tów. Oni też nie chcą, by ich dziad -
kom i ro dzi com od bie ra no dział ki, a w ich miej sce sta wia -
no skle py i wie żow ce. Z dru giej stro ny wczo raj by ła u nas
84-let nia ko bie ta, któ ra usły sza ła od swo jej cór ki o tym, że
zbie ra my pod pi sy w obro nie ogro dów i przy szła, by zło -
żyć swój pod pis po par cia pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy. To na praw dę bu du ją ce, że spo łe czeń stwo nie jest
bier ne w spra wie ogro dów i chce nam po móc” – cie szy
się Pre zes OZ w Zie lo nej Gó rze. Ogro dy są mie dzy po -
ko le nio we i lu dzie nie wy obra ża ją so bie te go, że mo gło -
by ich za brak nąć. Za gro że niem jest nie tyl ko li kwi da cja,
ale też opła ty, któ re po li ty cy chcą na ło żyć na użyt kow ni -
ków dzia łek. 400–500 zł rocz nie z ty tu łu po dat ków za zie -
mię i al ta nę to kwo ta za po ro wa dla wie lu osób.  „Te go naj-
bar dziej bo ją się dział kow cy” – uwa ża Ma rian Pa siń ski.
„Ma my jed nak na dzie je, że po li ty cy nie zlek ce wa żą tak
ogrom nej rze szy lu dzi, któ rzy po par li ten pro jekt”.

AH

VI. Z PRAC PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

a) za po zna ło się z in for ma cją o od by tych do tych czas nad -
zwy czaj nych wal nych ze bra niach in for ma cyj nych w ROD
oraz dzia ła nia mi OZ PZD zwią za ny mi ze zbie ra niem pod -
pi sów i dzia ła nia mi in for ma cyj ny mi skie ro wa ny mi do
dział kow ców,

b) za de cy do wa ło o wy dru ku spe cjal nych za pro szeń na
wal ne ze bra nia spra woz daw cze w ROD w 2013 r.,

c) pod ję ło de cy zję o za miesz cze niu fil mu pt.: „Wy rok na
dział kow ców” na stro nie in ter ne to wej PZD i OZ PZD,

d) pod ję ło de cy zję o wy dru ku ulot ki pt.: „Dla cze go po sło -
wie PO są prze ciw ni dział kow com?”,

e) przy ję ło treść Ape lu skie ro wa ne go do dział kow ców
do ty czą ce go zbie ra nia pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy o ROD,

f) przy ję ło za ło że nia do pla nu pra cy KR PZD na 2013 r.,
g) pod ję ło uchwa łę w spra wie usta le nia po wierzch ni dzia -

łek użyt ko wa nych, sta no wią cych pod sta wę do przy go to -
wy wa nia pre li mi na rzy fi nan so wych okrę go wych za rzą dów
i jed nost ki kra jo wej PZD na rok 2013, 

h) pod ję ło uchwa ły do ty czą ce re gu la cji sta nów praw nych
ROD w za kre sie:

– roz wią za nia umo wy użyt ko wa nia wie czy ste go w czę -
ści do ty czą cej dział ki nr 263 przy na leż nej do ROD im. 
T. Ko ściusz ki w Wał brzy chu (OZ Su dec ki),

– nie od płat ne go prze nie sie nia pra wa użyt ko wa nia wie -
czy ste go nie ru cho mo ści ozna czo nej ja ko dział ka nr 194/6
przy na leż nej do ROD „Ju trzen ka” w Su le cho wie (OZ Zie -
lo na Gó ra),

– skre śle nia z Re je stru ROD Kra jo wej Ra dy PZD ROD
„Po lo nez” po ło żo ne go w Eli zów ce (OZ Lu blin),

– do ko na nia zmian w Re je strze ROD w związ ku z za sto -
so wa niem spe cu sta wy dro go wej przy li kwi da cji czę ści na -
stę pu ją cych ROD: „Bu dow la ni” w Gdań sku, im. Ka s-
pro wi cza w Ino wro cła wiu, „Pod Dę ba mi –Kon wa lia” w Go -
sty niu, „Ener ge tyk II” w Po zna niu, „Le śna Po la na” w Po -
zna niu, „Nad Sta wem” w Po zna niu,

– roz wią za nia umo wy użyt ko wa nia wie czy ste go w czę -
ści do ty czą cej dział ki nr 3689 przy na leż nej do ROD „Pod
Dę ba mi -Kon wa lia” w Go sty niu (OZ Po znań),

– li kwi da cji ca ło ści ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki 
w Gdy ni (OZ Gdańsk).

i) wy ra zi ło zgo dę na zmia nę ter mi nu spła ty II ra ty po -
życz ki dla jed ne go ROD,

j) wy ra zi ło zgo dę na roz sze rze nie za kre su przy zna nej do -
ta cji po wo dzio wej dla jed ne go ROD,

k) nie uwzględ ni ło 3 od wo łań od uchwał Pre zy diów OZ,
l) uwzględ ni ło 1 od wo ła nie od uchwa ły Pre zy dium OZ 

i prze ka za ło spra wę do po now ne go roz pa trze nia,

Pre zy dium KR PZD z dnia 17 stycz nia 2013 r.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie Uchwa ły Nr 11/95 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 24 sierp nia 1995 roku w spra -
wie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w PZD, w opar ciu 
o wnio sek Pre zy dium OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD,
po sta na wia:

§ 1
Po wo łać na in struk to rów kra jo wych Spo łecz nej Służ by

In struk tor skiej:
1. Krzysz to fa An drysz czy ka z ROD „Miś” w Ru mian ko -

wie.
2. Pio tra Ga dzi kow skie go z ROD „Pod Dę bem” w Gru -

dzią dzu.

3. Lesz ka Ko ne fa ła z ROD „Most ki” w Most kach.

§ 2
1. Po wo ła ni in struk to rzy kra jo wi SSI PZD peł nią swo je

obo wiąz ki spo łecz nie re ali zu jąc za da nia okre ślo ne w § 3
wy tycz nych sta no wią cych za łącz nik do przy wo ła nej na
wstę pie uchwa ły Pre zy dium KR PZD, re gu la mi nem ROD
oraz in ny mi uchwa ła mi Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium KR.

2. Po wo ła ni ni niej szą Uchwa łą in struk to rzy otrzy my wać
bę dą mie sięcz nik „dział ko wiec”, któ re go kosz ty za ku pu 
i wy sył ki po kry je Kra jo wa Ra da PZD.

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

VII. SPOTKANIA DZIAŁKOWCÓW Z POSŁAMI

UCHWAŁA Nr 263/2012
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 po wo ła nia in struk to rów kra jo wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD

War sza wa, dnia 19 grud nia 2012 r.

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĄBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

m) roz strzy gnę ło kon kurs kra jo wy „Naj cie kaw sza i naj -
ak tyw niej sza stro na in ter ne to wa ROD i OZ”,

n) ogło si ło 2 kon kur sy:

– Kra jo wy Kon kurs „Kro ni ka ROD – hi sto ria i dzień dzi -
siej szy oraz ar tyzm wy ko na nia”,

– kon kurs kra jo wy „Mo der ni za cja dział ki”.
AB

Kon tak ty z par la men ta rzy sta mi ma ją szcze gól ne zna -
cze nie dla przy szło ści ogro dów. Dla te go dział kow cy 
w peł ni do strze ga ją ko niecz ność or ga ni zo wa nia spo tkań
z po sła mi w ce lu za pew nie nia ich po par cia dla ogro dów 
i stwo rzo ne go przez śro do wi sko dział ko we oby wa tel skie -
go pro jek tu usta wy o ROD. Tyl ko naj sil niej sze jed nost ki
po tra fią pły nąć pod prąd. Dla te go tak waż ne jest, by dział -
kow cy po ka za li swo ją jed ność oraz de ter mi na cję i si łę sta -

no wie nia waż ne go ogni wa lo kal nych spo łecz no ści, bo tyl -
ko wte dy Sejm bę dzie się z ni mi li czyć. Co po wie dzie li
po sło wie po szcze gól nych par tii po li tycz nych pod czas spo -
tkań z dział kow ca mi? Pierw sze re la cje z tych spo tkań za -
mie ści li śmy już w Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 13. Za-
chę ca my do czy ta nia ko lej nych re la cji ze spo tkań z par la -
men ta rzy sta mi, któ re od by wa ły się w grud niu 2012 r. 
i stycz niu 2013 r.

Pra wo i Spra wie dli wość
• Lech An to ni Ko ła kow ski (okręg wy bor czy Bia ły stok)
Ze zro zu mie niem od niósł się do po stu la tów dział kow -

ców, wska zu jąc na po zy tyw ną ro lę ogro dów dział ko wych
w ży ciu spo łecz nym. Przy znał, że do tąd nie miał oka zji
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za po znać się z pro jek tem oby wa tel skim, ani też z pra ca mi
PiS nad wła snym pro jek tem usta wy, ale uczy ni to nie -
zwłocz nie i w swo im klu bie bę dzie su ge ro wał roz wią za -
nia no we go pro jek tu usta wy, ko rzyst ne dla dział kow ców.
Wy ra ził też wo lę za re ko men do wa nia rad nym PiS pod ję cia
dzia łań, któ re spo wo do wa ły by umiesz cze nie ist nie ją cych
ogro dów dział ko wych w pla nach za go spo da ro wa nia miast.

• Krzysz tof Jur giel (okręg wy bor czy Bia ły stok)
Przy znał, że oby wa tel ski pro jekt za wie ra no we roz wią -

za nia usta wo we zgod ne z za strze że nia mi Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, a jed no cze śnie za cho wu je naj waż niej sze
po sta no wie nia ko rzyst ne dla dział kow ców z obec nej usta -
wy: pra wo do dział ki, zwol nie nia z po dat ków i opłat oraz
swo bo dę zrze sza nia się w sto wa rzy sze nia na po zio mie
ogro dów, okrę gów i kra ju. Pan po seł wy ra ził chęć współ -
pra cy na za sa dzie wza jem nych in for ma cji i spo strze żeń 
z prze bie gu prac w sej mie i po za nim. Krzysz tof Jur giel
pod pi sał li stę po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ROD ak cen tu jąc du żą wo lę współ dzia ła nia z PZD, aż
do po zy tyw ne go za koń cze nia lo sów no wej usta wy. Po -
pro sił też o kie ro wa nie wszel kich uwag i za strze żeń do
pro jek tów po sel skich in nych par tii dot. usta wy dział ko -
wej, bez po śred nio do Je go biu ra w Bia łym sto ku.

• Adam Ro gac ki - Wi ce prze wod ni czą cy Klu bu Par -
la men tar ne go PiS, (okręg wy bor czy Ka lisz)

Po dłu giej dys ku sji i za po zna niu się z ak tu al ną sy tu acją
dział kow ców wy ra ził zde cy do wa ne po par cie dla ru chu
dział ko we go i ogro dów dział ko wych. Je go zda niem nie -
kwe stio no wa ne win no być pra wo ogro dów dział ko wych
do grun tów i do tych cza so we zwol nie nia po dat ko we dla
dział kow ców. Stwier dził, że przed sta wi na sze sta no wi sko
pod czas ob rad Klu bu Par la men tar ne go PiS i uwa ża, że 
o ist nie niu ogro dów dział ko we go win ni zde cy do wać sa mi
dział kow cy, co po win no zna leźć się w no wej usta wie. Po -
seł zde cy do wa nie nie po pie ra za ło żeń do pro jek tu Klu bu
PO uwa ża jąc, że jest to do ku ment szko dli wy dla dział -
kow ców i ogro dów dział ko wych.

• Jan Dzie dzi czak (okręg wy bor czy Ka lisz)
Pod su mo wu jąc swo je sta no wi sko stwier dził, że bę dzie

gło so wał za po par ciem oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a swo je mu klu bo wi
bę dzie re ko men do wał od stą pie nie od opra co wy wa nia
wła sne go pro jek tu usta wy oraz po par cie pro jek tu oby wa -
tel skie go z je go mo dy fi ka cją (mo dy fi ka cja mia ła by do ty -
czyć wy dłu że nia cza su po dej mo wa nia przez ogro dy
de cy zji do przy na leż no ści do sto wa rzy sze nia ogro do we go
PZD). Dzie dzi czak wy po wie dział się za ist nie niem w pol -
skich mia stach ogro dów dział ko wych po trzeb nych za rów -
no ich miesz kań com, jak i sa mym mia stom. Tym sa mym
stwier dził, że PiS ja ko par tia pro spo łecz na bę dzie udzie -
lać wspar cia ogrodnictwu dział ko wemu. Po twier dze niem
wy gło szo nych de kla ra cji by ło zło że nie pod pi su na li ście

po par cia pod pro jek tem. Po seł stwier dził, że przyj mu je
twier dze nie dział kow ców o apo li tycz no ści or ga ni za cji i
ro zu mie, że ma ją dział kow cy pra wo szu kać so jusz ni ków
w wal ce o swo je pra wa we wszyst kich ugru po wa niach
par la men tar nych. Zgo dził się z po trze bą bu do wa nia w Sej -
mie po nad par tyj nej ko ali cji na rzecz ogro dów dział ko -
wych. Po seł Dzie dzi czak stwier dził rów nież, że w swo ich
spo tka niach z dział kow ca mi z Wiel ko pol ski nie do strze ga
wo li wy stą pie nia z PZD i jest prze-
ko na ny, że zde cy do wa na więk szość ogro dów po zo sta nie
przy swo im Związ ku. 

• Piotr Po lak (okręg wy bor czy Sie radz)
Po in for mo wał, że jest człon kiem ze spo łu te go ugru po -

wa nia po wo ła nym do przy go to wa nia pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych. Roz wią za nia ja kich chce PiS 
w żad nym wy pad ku nie bę dą skie ro wa ne prze ciw ko dział -
kow com. Po seł mó wił o swo bo dzie zrze sza nia się dział -
kow ców, są do wej ochro nie dział ki, gwa ran cjom na wy-
pa dek li kwi da cji ogro du, pra wie dzie dzi cze nia dział ki. 
Z uzna niem wy ra ził się o oby wa tel skiej ini cja ty wie.
Stwier dził, że ze spół PiS pod kie row nic twem po sła Bar -
to sza Kow nac kie go bę dzie dą żył do kon sul ta cji z Ko mi -
te tem Ini cja ty wy Usta wo daw czej, dla te go nie moż na
wy klu czyć, że PiS osta tecz nie po prze pro jekt oby wa tel ski.

• Jan To ma szew ski (okręg wy bor czy Łódź)
Przy znał, że choć ogrod nic two dział ko we nie jest naj -

bliż szą mu dzie dzi ną, to uwa ża, że w ca łej spra wie to wła -
śnie dział kow cy są naj waż niej si i z te go wzglę du z
wiel kim sza cun kiem od no si się do pro jek tu oby wa tel skie -
go. Oce nił ja ko nie etycz ne wszel kie gło sy i pro po zy cje,
zmie rza ją ce do szu ka nia w ogro dach źró deł fi nan so wych.
Oświad czył, że bę dzie po pie rał pro jekt na każ dym eta pie
prac sej mo wych oraz spo wo du je, że przed sta wi cie le Ko -
mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej zo sta ną za pro sze ni do
prac i kon sul ta cji w ze spo le PiS po wo ła nym do przy go to -
wa nia pro jek tu usta wy.

• Ja dwi ga Wi śniew ska (okręg wy bor czy Czę sto cho -
wa)

Pod kre śli ła, że ist nie nie ogól no kra jo wej re pre zen ta cji
każ dej spo łecz nej or ga ni za cji to obo wią zu ją cy po wszech -
nie stan dard, a nie przy wi lej. Jej zda niem idea ogrod nic -
twa dział ko we go jest bar dzo cen nym po my słem na
spę dze nie wol ne go cza su przez lu dzi w okre sie je sie ni ży -
cia. Po twier dzi ła tak że ko niecz ność dal szej kon sul ta cji ze
wszyst ki mi si ła mi po li tycz ny mi w spra wie pro jek tu oby -
wa tel skie go. Za chę ci ła do or ga ni za cji po dob nych spo tkań
ze wszyst ki mi par la men ta rzy sta mi zie mi czę sto chow skiej,
gdyż jest to do bry spo sób na lob bing in te re sów bli sko 
10 ty się cy ro dzin użyt ku ją cych dział ki na te re nie re gio nu
czę sto chow skie go. Pod kre śli ła tak że chęć współ pra cy 
z par la men ta rzy sta mi in nych klu bów w pro ce sie two rze -
nia no we go, do bre go pra wa dla dział kow ców. 
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• An drzej Bęt kow ski (okręg wy bor czy Kiel ce)
Wy ra ził słusz ność obaw sa mych dział kow ców i Związ -

ku w ob li czu za pre zen to wa nych pro po zy cji le gi sla cyj nych
PO, któ re bez wąt pie nia zmie rza ją do uwol nie nia te re nów
ogro dów dział ko wych i per spek ty wicz ne go ich spie nię -
że nia. Nie wy ra ził tak że apro ba ty dla pro jek tu So li dar nej
Pol ski, za uwa ża jąc np. brak ra cjo nal no ści w za kre sie
funk cjo no wa nia ogro dów. Zda niem po sła Bęt kow skie go
jest re al na szan sa na po par cie oby wa tel skich pro po zy cji
usta wo wych przez je go ugru po wa nie.

• Bar ba ra Bu bu la (okręg wy bor czy Kra ków)
Stwier dzi ła, że PiS z za in te re so wa niem przy jął oby wa -

tel ski pro jekt, któ ry bę dzie ana li zo wa ny pod wzglę dem
zgod no ści z orze cze niem Trybunału Konstytucyjnego oraz
za bez pie cze nia praw dział kow ców. Po wie dzia ła, że jej
par tia prze wi du je kon sul ta cje w tym za kre sie z au to ra mi
pro jek tu oraz za in te re so wa ny mi pod mio ta mi, szcze gól nie
cen ne są tu uwa gi sa mych dział kow ców.

Plat for ma Oby wa tel ska
• Bo że na Ka miń ska (okręg wy bor czy Bia ły stok)
Wy ra zi ła prze ko na nie, że no wa usta wa o ogro dach

dział ko wych zo sta nie przy go to wa na z za cho wa niem roz -
wią zań spo łecz nych zgod nych z ocze ki wa nia mi dział kow -
ców i za da wa la ją cych jed no cze śnie sa mo rzą dy. Pa ni Po seł
wy ra zi ła też chęć udzia łu w dal szych spo tka niach z dział -
kow ca mi oraz za ape lo wa ła do wszyst kich dział kow ców,
aby wszel kie za py ta nia i wąt pli wo ści prze sy łać w for mie
wy stą pień do jej Biu ra Po sel skie go w Su wał kach. Obie ca -
ła, że otrzy ma ne ma te ria ły wy ko rzy sta do opra co wa nia in -
ter pe la cji, któ rą przed sta wi w Sej mie oraz na pew no bę dą
przy da dzą się one do wy pra co wa nia ko rzyst nej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

• Da mian Racz kow ski (okręg wy bor czy Bia ły stok)
Prze wod ni czą cy struk tur re gio nal nych Plat for my Oby -

wa tel skiej w Bia łym sto ku – pod kre ślił, że ja ko Wi ce prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Usta wo daw czej Sej mu bę dzie miał
bez po śred ni wpływ na prze bieg pro ce do wa nia nad
wszyst ki mi pro jek ta mi ustaw zgło szo nych przez po szcze -
gól ne klu by po sel skie. Zo bo wią zał się rów no cze śnie do
czu wa nia nad spraw nym prze bie giem prac sej mo wych, 
a tak że do in for mo wa nia o ewen tu al nych „za to rach” lub
opóź nie niach. Po seł Racz kow ski po in for mo wał dział kow -
ców tak że, że w cza sie roz mów ści słe go kie row nic twa
par tii z pre mie rem Rzą du Rzecz po spo li tej Pol skiej z ust
pre mie ra pa dło sfor mu ło wa nie „no we pra wo w sto sun ku
do ogro dów dział ko wych po win no być zgod ne z wy mo -
ga mi Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ale nie po win no bu rzyć
ist nie ją ce go po rząd ku i praw dział kow ców”. Nie ste ty, Pan
po seł od mó wił pod pi sa nia się na li ście Ko mi te tu Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych.

• Grze gorz Sztolc man (okręg wy bor czy Czę sto cho -
wa)

Stwier dził, że oso bi ście nie zaj mu je się spra wą tej usta -
wy, ale prze ka za ny pro jekt po zwo li mu na za po zna nie się
z pro ble ma ty ką ogrod nic twa dział ko we go. Zwró cił się 
z proś bą o czas, aby mógł ro ze znać spra wę w klu bie PO 
i skon sul to wać z ko le ga mi tę waż ną dla wy bor ców spra wę. 

• Ja nusz Dzię cioł (okręg wy bor czy To ruń)
Po wie dział, że z prze ko na nia jest orę dow ni kiem dzia łal -

no ści i re pre zen tan tem dział kow ców na co dzień i ta kim też
bę dzie w Sej mie RP, po nie waż po do ba mu się styl pra cy
dział kow ców i za bie ga nie o swo ją toż sa mość. Cie szy go
tak że fakt, iż dział kow cy po sta no wi li sa mi wziąć spra wy w
swo je rę ce two rząc oby wa tel ski pro jekt usta wy. Za pew nił
tak że, iż do ło ży wszel kich sta rań aby za po znać z oby wa -
tel skim pro jek tem usta wy o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych ze spół po słów przy go to wu ją cy pro jekt usta wy
Plat for my Oby wa tel skiej, gdyż jak mu wia do mo pro jek tu
par la men tar ne go PO nie ma. Wszyst kie in for ma cje, któ re
zo sta ły przed sta wio ne na sa li mó wią ce w szcze gó łach 
o pro po zy cjach PO nie by ły przy ję te przez Klub Par la men -
tar ny. Na po twier dze nie swo ich słów przed sta wił pi smo 
z biu ra pra so we go par tii (PO), po twier dza ją ce, że pro jekt
usta wy o rod bę dzie do pie ro w przy szło ści te ma tem roz pa -
try wa nia przez kie row nic two par tii i Klub Par la men tar ny.

• Krzysz tof Brej za (okręg wy bor czy Byd goszcz)
Po dob nie jak in ni par la men ta rzy ści Plat for my Oby wa -

tel skiej, z któ ry mi wcze śniej spo ty ka li się dział kow cy, za -
cy to wał sło wa pre mie ra Do nal da Tu ska wy ra żo ne pod czas
wy jaz do we go po sie dze nia Klu bu PO, kie dy to pre mier
jed no znacz nie od niósł się do spra wy przy szło ści dział -
kow ców in for mu jąc, że jest prze ciw ni kiem zmian re wo lu -
cyj nych w ogro dach. Po seł przy go to wu jąc się do spo t-
ka nia, skon sul to wał się z człon kiem ze spo łu przy go to wu -
ją ce go z ra mie nia PO pro po zy cję no wej usta wy o ogro -
dach. Tam zo stał po in for mo wa ny, że nikt nie ma za mia ru
po zba wiać dział kow ców ich dzia łek, dla te go po in for mo -
wał, że w tej spra wie bę dzie oso bi ście roz ma wiał z człon -
ka mi ze spo łu, w tym z je go prze wod ni czą cym po słem
Hu skow skim. Wy ra ził prze ko na nie, że dział kow cy po win -
ni mieć za pew nio ną moż li wość uczest ni cze nia w pra cach
nad przy go to wa niem no wej usta wy o ogro dach dział ko -
wych, któ rej for mu ła mu si jed nak uwzględ niać po sta no -
wie nia wy ni ka ją ce z tre ści wy ro ku Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. Od no sząc się do obaw dział kow ców wzglę dem
od rzu ce nia przez Sejm pro jek tu oby wa tel skie go w pierw -
szym czy ta niu wy ra ził opi nię, że praw do po dob nym roz -
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wią za niem bę dzie wy pra co wa nie kom pro mi so wej wer sji
usta wy. Obie cał uczest ni kom spo tka nia zgło sze nie na fo -
rum Sej mu in ter pe la cji po sel skiej, w któ rej zło ży za py ta -
nie na zgło szo ne wąt pli wo ści, mię dzy in ny mi w kwe stii
praw na by tych dział kow ców, za gad nień do ty czą cych
ewen tu al no ści dzier ża wy te re nów przez ogro dy dział ko we
itp. Wy ra ził też swo je zdzi wie nie, że wstęp ny pro jekt przy -
go to wy wa ny w Klu bie Par la men tar nym PO nie był do tąd
kon sul to wa ny ze śro do wi skiem dział kow ców. Po seł zwró -
cił się do dzia ła czy ogro do wych o kon ty nu owa nie spo tkań
z in ny mi po sła mi, w tym wy wo dzą cy mi sie z Klu bu Plat -
for my Oby wa tel skiej, by prze ka zać in for ma cje i po zy skać
dla spra wy dział kow ców jak naj wię cej par la men ta rzy stów,
co mo że mieć bar dzo waż ne zna cze nie pod czas dal szych
prac na no wą usta wą o ogro dach dział ko wych.

• Łu kasz Bo ro wiak (okręg wy bor czy Ka lisz)
Uwa ża, że ma te riał opra co wa ny przez po sła Sta ni sła wa

Hu skow skie go i je go ze spół ja ko za ło że nia pro gra mo we
do usta wy nie są jesz cze pro jek tem. Je że li miał by być to
pro jekt PO, to on ja ko po seł nie ak cep tu je go i bę dzie gło -
so wał prze ciw, co przy rzekł ze bra nym na spo tka niu 
w Lesz nie dział kow com i pro sił, aby to spraw dzo no po
pierw szym czy ta niu w Sej mie RP.

• Krzysz tof Kwiat kow ski (okręg wy bor czy Łódź)
Z uzna niem wy ra ził się o po my śle, by no wa usta wa po -

wsta ła, ja ko pro jekt oby wa tel ski. Stwier dził, że to naj lep -
sze roz wią za nie, ja kie mógł wy brać Zwią zek. Mó wił, 
o tym, że pro jekt oby wa tel ski jest do bry, bo je go au to ra mi
są dział kow cy, czy li gro no, któ re go on do ty czy. Pod kre ślił
swój sza cu nek do dział kow ców, ich pra cy i pa sji. Za de -
kla ro wał, że bę dzie gło so wał za tym, aby pro jekt nie zo -
stał od rzu co ny w pierw szym czy ta niu i tra fił do ko mi sji
sej mo wej. Od niósł się też do po ja wia ją cych się w pu blicz -
nej dys ku sji su ge stii ja ko by ogro dy nie po win ny znaj do -
wać się w cen trach miast  – prze cież więk szość dział -
kow ców to se nio rzy, któ rzy ko rzy sta ją z ko mu ni ka cji pu -
blicz nej, dla te go do god ne po ło że nie ogro dów ma ol brzy -
mie zna cze nie. Po seł po wie dział rów nież, że nie wy obra ża
so bie, że by Sejm nie zdą żył z uchwa le niem usta wy przed
ter mi nem wy zna czo nym przez Try bu nał, bo to ozna cza ło -
by ka ta stro fę dla dział kow ców.

• Ar tur Du nin (okręg wy bor czy Sie radz)
Uwa ża, że twier dze nie, iż PO chce zro bić dział kow com

krzyw dę nie jest uza sad nio ne, bo po pierw sze pro jekt je -
go ugru po wa nia nie jest jesz cze go to wy, a po za tym PO
nie za mie rza ude rzać w ja kie kol wiek gru py spo łecz ne.
Uwa ża też, że no we pra wo ma słu żyć dział kow com, a nie
or ga ni za cji, dla te go nie jest prze ko na ny do wszyst kich
roz wią zań w pro jek cie oby wa tel skim.

• Ja kub Rut nic ki (okręg wy bor czy Sie radz)
Za pro sił dział kow ców do dal szej współ pra cy w ce lu

wy pra co wa nia ko rzyst nej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Nie ste ty – wbrew te mu co po wie dział po seł
Rut nic ki - wła dze klu bu PO, jak do tych czas, cał ko wi cie
igno ro wa ły wnio ski dział kow ców o spo tka nie w ce lu pod -
ję cia me ry to rycz nej dys ku sji. Co wię cej, po wo ła ny ze spół
po słów PO do spra wy opra co wa nia no wej usta wy o ogro -
dach dział ko wych nie pod jął ja kich kol wiek kon sul ta cji z
dział kow ca mi. Efek tem ta kiej po sta wy są za ło że nia, któ -
rych uchwa le nie ozna cza ło by ko niec ogro dów dział ko -
wych w Pol sce. 

• Jó zef Las so ta (okręg wy bor czy Kra ków)
Pod kre ślił, że wi dzi ko niecz ność ist nie nia ogro dów

dział ko wych dla za cho wa nia rów no wa gi z roz wi ja ją cą się
in fra struk tu rą miej ską. Oznaj mił, że przed spo tka niem za -
po znał się z oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Wąt pli wo ści po sła bu dzi jed nak
za pis dot. nie zmie nio nej for my or ga ni za cyj nej tzn. sto wa -
rzy sze nia ogól no pol skie go i je go jed no stek te re no wych.
Jed no cze śnie przy znał, że nie jest zo rien to wa ny co do pro -
po zy cji pro jek tu PO, wo bec któ re go dział kow cy wy ra zi li
swo je za strze że nia od no śnie nie ko rzyst nych za pi sów. 
W wy ni ku dys ku sji po seł obie cał spo tkać się z gru pą opra -
co wu ją cą usta wę i prze ka zać uwa gi. Sym pa ty zu jąc 
z dział kow ca mi nie wy ra ził jed nak chę ci po par cia w ca ło -
ści oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.

• Iwo na Ko złow ska (okręg wy bor czy Byd goszcz)
Wy ra zi ła prze ko na nie, że bar dzo waż nym w spra wie

przy szło ści ogro dów dział ko wych jest in te res dział kow -
ców, lecz nie na le ży ba ga te li zo wać też in te re su sa mo rzą -
dów lo kal nych. W swo jej opi nii stwier dzi ła, że jest pod
wra że niem ca łe go ru chu ogro dów dział ko wych dla miesz -
kań ców miast i mia ste czek, dla ca łych ro dzin ko rzy sta ją -
cych z dzia łek. Jed nak pro jekt usta wy do ty czą cej
funk cjo no wa nia ogro dów to in na spra wa. Jej zda niem
trud no zna leźć wspól ny śro dek, aby w peł ni za do wo lić za -
rów no dział kow ców, jak i dru gą stro nę, czy li gmi ny szu -
ka ją ce moż li wo ści zdo by wa nia pie nię dzy. Przy to czy ła
jed no cze śnie sło wa pre mie ra Do nal da Tu ska na jed nym
ze spo tkań, że je go Rząd nie za mie rza krzyw dzić dział -
kow ców, stąd ma prze ko na nie, że rów nież sa ma usta wa o
ROD zo sta nie przy go to wa na z za cho wa niem roz wią zań
spo łecz nych skie ro wa nych w stro nę dział kow ców, ale też
za do wa la ją cych sa mo rzą dy. Wy ra zi ła prze ko na nie, że
rów nież pro jekt usta wy przy go to wa ny przez PO bę dzie
miał in ny kształt niż wstęp ne pro po zy cje za ło żeń przy go -
to wa ne przez ze spół po sła Sta ni sła wa Hu skow skie go. 

• Bo rys Bud ka (okręg wy bor czy Gli wi ce)
Pod kre ślił, że dla po słów PO naj waż niej sze jest za cho -

wa nie sa mo rząd no ści dział kow ców, któ rzy bę dą mo gli
zrze szać się w sto wa rzy sze nia, bo jak mó wi, nie mo że być
tak, że tyl ko PZD ma mo no pol na wszel kie go ty pu ra cje.
Jed no cze śnie za zna czył, że choć po sło wie chcą dać dział -
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kow com wol ność zrze sza nia się to jed nak prze pi sy bę dą
re gu lo wa ły, że pań stwa nie bę dzie moż na ob cią żyć nad -
mier ny mi opła ta mi za dział ki – wska zu jąc tym sa mym, że
to dział kow cy bę dą mu sie li po no sić wszyst kie kosz ty, któ -
re wska żą po sło wie. Po seł za zna czył, że to gmi ny mu szą
mieć de cy du ją cy wpływ na to, co i jak jest re ali zo wa ne w
ogro dach, a nie sa mi dział kow cy. W ża den spo sób nie od -
niósł się do tych wąt pli wo ści i kon kret nych za rzu tów, któ -
re sta wia ją dział kow cy. W swo im wy stą pie niu wy ka zał
się cał ko wi tą igno ran cją i – o zgro zo – nie zna jo mo ścią za -
ło żeń przy go to wa nych przez ze spół po sła Sta ni sła wa Hu -
skow skie go, któ re go po dob no jest człon kiem. Dział kow cy
w Za brzu chcie li skon fron to wać za ło że nie PO ze sło wa mi
po sła, któ ry z ta kim za cię ciem mó wił, że dział kow cy nie -
słusz nie kry ty ku ją ten pro jekt, jed nak po seł Bud ka naj -
pierw pró bo wał zba ga te li zo wać te py ta nia, a po chwi li,
osten ta cyj nie opu ścił sa lę cał ko wi cie igno ru jąc dział kow -
ców i nie od po wia da jąc na żad ne in dy wi du al nie za da nie
przez nich py ta nie.

• Adam Ży liń ski (okręg wy bor czy El bląg)
Obie cał dział kow com, że nie za leż nie od spo so bu gło -

so wa nia par tyj ne go, za gło su je za przy ję ciem tej usta wy.
Na znak po par cia pod pi sał się pod pro jek tem usta wy. Za -
de kla ro wał tak że, że wraz z du ża gru pą ko le gów po słów
PO, bę dzie za bie gał o pod je cie dzia łań par la men tar nych i
za twier dze nie te go pro jek tu ku za do wo le niu dział kow ców.

• Li dia Sta roń (okręg wy bor czy Olsz tyn)
Wy ra zi ła opi nię, że pro jekt oby wa tel ski, to pro jekt bis 

w sto sun ku do obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ROD, 
a za tem jej zda niem, jest cał ko wi cie nie za sad ny. Za cho wa -
nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców uzna ła za po zba wio -
ne sen su i nie po trzeb ne. Nad mie ni ła, że PO ma wła sny
pro jekt usta wy, a ona jest człon kiem ze spo łu, któ ry go
opra co wał. Oświad czy ła, że roz wią za nia w nim za war te są
słusz ne, a grun ty, na któ rych obec nie znaj du ją się ogro dy
dział ko we, po win ny zo stać prze ka za ne na rzecz Skar bu
Pań stwa i gmin. Sta roń uwa ża, że dział kow cy po win ni za -
wie rać umo wy dzier ża wy na użyt ko wa nie dział ki z gmi -
ną na kil ka na ście lat, a po tem gdy te umo wy wy ga sną,
dział ki na le ży zli kwi do wać. Nie istot ny jej zda niem jest
fakt, iż dział ki są użyt ko wa ne z po ko le nia na po ko le nie, a
na kła dy, któ re na nich po czy ni li dział kow cy są tak du że,
że nie kie dy sta no wią ca ły do ro bek ich ży cia. Dla te go też

za pis w pro jek cie PO, iż al ta ny na dział kach o po wierzch -
ni więk szej niż 20 me trów kwa dra to wych dział kow cy bę -
dą mu sie li ro ze brać, aby do pro wa dzić je do sta nu
opi sa ne go w pro jek cie usta wy PO, uzna ła za pra wi dło wy
i jak naj bar dziej słusz ny. Do da ła przy tym, że prze cież po -
dob nie rzecz się ma z umo wa mi za war ty mi na użyt ko wa -
nie miesz kań, je też moż na w każ dej chwi li roz wią zać, a
lo ka to rzy mu szą się do te go do sto so wać, a więc dział kow -
cy tak że i nie po win no to sta no wić dla nich żad ne go pro -
ble mu.

• Sta ni sław Żmi jan (okręg wy bor czy Chełm)
Po seł jest człon kiem Związ ku, po sia da dział kę w ROD

„Krzna" w Mię dzy rze czu Pod la skim i jak stwier dził, że
bli skie mu są spra wy dział kow ców. Wi dzi też po trze bę
ochro ny praw za war tych w pro jek cie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz ist nie nia ogro dów. Za pew nił,
że bę dzie in te re so wał się w/w pro jek tem w Sej mie i Ko -
mi sjach Sej mo wych oraz zro bi wszyst ko, by dział kow cy
mo gli na dal cie szyć się upra wą dzia łek w spo sób trwa ły i
do stęp ny dla wszyst kich chęt nych. Zło żył też de kla ra cję,
że bę dzie na bie żą co in for mo wał Zwią zek o po stę pie prac
w Sej mie nad pro jek tem usta wy re gu lu ją cej funk cjo no -
wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, jak rów nież bę -
dzie za pra szał przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku
Dział kow ców na Ko mi sje Sej mo we pra cu ją ce nad no wy -
mi prze pi sa mi dla dział kow ców.

• Se na tor RP An drzej Sze wiń ski (okręg wy bor czy
Czę sto cho wa)

Pod kre ślił, że re gio nal ne i ogól no kra jo wa re pre zen ta cja
każ dej spo łecz nej or ga ni za cji to stan dard i nie mo że zro -
zu mieć za ło żeń opra co wa nych przez po słów PO, któ re
prze wi du ją li kwi da cję ta kich struk tur. Na wią zał do po dob -
nych struk tur, ja kie do brze funk cjo nu ją w or ga ni za cjach
spor to wych. Se na tor wy ra ził, po gląd, że wspo mnia ne za -
pi sy mo gą być je dy nie ogól ną wstęp ną kon cep cją, któ ra
wy ma ga po pra wek. Po nad to po twier dził ko niecz ność dal -
szej kon sul ta cji ze wszyst ki mi si ła mi po li tycz ny mi w spra -
wie funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych
dla przy szłych po ko leń. W swo jej opi nii pod kre ślił chęć
współ pra cy z par la men ta rzy sta mi PO i in nych klu bów
przy uzgod nie niach re sor to wych w pro ce sie two rze nia no -
we go, do bre go pra wa dla dział kow ców. 

Ruch Pa li ko ta
• Ar tur Bra mo ra (okręg wy bor czy Czę sto cho wa)
Z sza cun kiem od niósł się do pro ble mów dział kow ców

i ich pa sji ja ką jest ak tyw ny wy po czy nek na ło nie na tu ry
w gro nie wie lo po ko le nio wej ro dzi ny. Stwier dził, że oso -
bi ście nie zaj mu je się spra wą tej usta wy, ale prze ka za ny
pro jekt po zwo li mu na za po zna nie się z pro ble ma ty ką

ogrod nic twa dział ko we go. Po in for mo wał, że jest za dal -
szym funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
któ re peł nią wie le po zy tyw nych funk cji w zur ba ni zo wa -
nych mia stach. Ruch Pa li ko ta koń czy opra co wa nie wła -
sne go pro jek tu usta wy, któ ry zda niem po sła Bra mo ry,
bę dzie do bry dla dział kow ców. Uwa ża, że prze sła ne do -
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tych czas do Sej mu pro jek ty usta wy bę dą pro ce do wa ne
przez po wo ła ną przez Sejm ko mi sję, któ ra win na wy brać
naj lep szą opcję dla mi lio na pol skich ro dzin użyt ku ją cych
dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Zda nie Po -
sła Bra mo ry pra wo nie mo że dzia łać wstecz i nie ma moż -
li wo ści, aby pro po no wa ne przez PO za pi sy w tej spra wie
mo gły być po par te przez po zo sta łe ugru po wa nia sej mo -

we. Za pew nił o swo im po par ciu dla ru chu ogrod nic twa
dział ko we go i po mo cy w pro pa go wa niu tych idei wśród
lo kal nej spo łecz no ści. Stwier dził, że bę dzie za każ dym do -
brym i re al nym do przy ję cia roz wią za niem praw nym, któ -
re bę dzie od zwier cie dlać przy ję te przez je go ugru po wa nie
za ło że nia pro jek tu usta wy re gu lu ją cej funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Pol skie Stron nic two Lu do we
• Jó zef Rac ki (okręg wy bor czy Ka lisz)
Ko lej ny raz w imie niu swo jej par tii za pew nił o po par ciu

dla ru chu dział ko we go, jak rów nież o po par ciu dla za ło żeń
za war tych w pro jek cie oby wa tel skim, pra wie dział kow -
ców do grun tów i dzia łek, po parł też zde cy do wa nie zwol -
nie nia po dat ko we za war te w no wym pro jek cie usta wy.
Nie zło żył jed nak pod pi su na li stach po par cia, gdyż
stwier dził, że Klub Par la men tar ny PSL zgło si swój pro -
jekt usta wy, zbież ny z pro jek tem oby wa tel skim.

• Mi ro sław Paw lak (okręg wy bor czy Kiel ce)
Po twier dził, że ugru po wa nie, któ re go sam jest człon -

kiem, wspie ra ło i na dal bę dzie wspie rać pol skich użyt -
kow ni ków dzia łek w każ dej wal ce, któ ra zmie rza do za -
cho wa nia po nadwie ko wej idei ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce, a do bre prze pi sy ran gi usta wo wej są naj lep szą
gwa ran cją dla spo koj ne go funk cjo no wa nia ogro dów dział -
ko wych w na szym kra ju. Zgo dził się w peł ni z ar gu men -
ta cją dział kow ców o szko dli wo ści i nie ra cjo nal no ści
za pi sów pro jek tów ustaw PO i SP. W szcze gól no ści kry -
tycz nie od niósł się do wy ga sze nia ty tu łów praw nych do
te re nów ogro dów, ewen tu al nej od płat no ści za je go użyt -
ko wa nie – dzier ża wę oraz brak nie mal ja kich kol wiek
gwa ran cji przed li kwi da cją ROD. W swej wy po wie dzi po -

So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej
• Eu ge niusz Czy kwin (okręg wy bor czy Bia ły stok)
Swo je po par cie dla pro jek tu wy ra ził, skła da jąc swój pod -

pis na li ście po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ROD. Po seł za pew nił, że bę dzie prze ko ny wał ko le gów do
po par cia na sze go pro jek tu, po nie waż za war te w nim tre ści
uwzględ nia ją za strze że nia TK a jed no cze śnie za cho wu ją
wszyst kie naj waż niej sze pryn cy pia do ty czą ce Ogro dów.
Zwró cił też uwa gę na po trze bę ist nie nia sil nej or ga ni za cji –
Polskiego Związku Działkowców – sku tecz nie bro nią cego
praw dział kow ców. Pod kre ślił, iż bar dzo waż ne jest „wy słu -
cha nie pu blicz ne po pierw szym czy ta niu”, któ re po win no
od być się być w War sza wie, po za sa lą sej mo wą. 

• Le szek Alek san drzak (okręg wy bor czy Ka lisz)
Wi ce prze wod ni czą cy So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej

– za pew nił po now nie o zde cy do wa nym po par ciu pro jek -
tu oby wa tel skie go usta wy o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych przez ca ły klub par la men tar ny SLD oraz zło żył
pod pis na li ście po par cia.

• Ar tur Ostrow ski (okręg wy bor czy Piotr ków Try bu -
nal ski)

Od wie lu lat współ pra cu je z PZD i od kąd pa mię ta ogro dy
dział ko we by ły za wsze ata ko wa ne. Do bit nie stwier dził, jak
du żą krzyw dę wy rzą dził dział kow com wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, z któ rym się nie zga dza i dla te go w peł ni
po pie ra on kie ro wa nie przez dział kow ców skarg do Eu ro -
pej skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka w Stras bur gu. Ja ko

przed sta wi ciel So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej oświad czył,
że je go ugru po wa nie po pie ra pro jekt oby wa tel ski.  So jusz
ak tyw nie włą czył się w ak cję zbie ra nia pod pi sów, udzie la -
jąc Ko mi te to wi po mo cy or ga ni za cyj nej.

• Zby szek Za bo row ski (okręg wy bor czy Ka to wi ce)
Uwa ża, że gdy by nie PZD, to znacz nej czę ści dzia łek

już by nie by ło. Nie daj cie so bie wmó wić, że to PZD jest
wa szym pro ble mem – ape lo wał do dział kow ców za brzań -
skich. Po seł Za bo row ski mó wił, że po mi mo te go, iż SLD
ma swój pro jekt usta wy dla dział kow ców, to w peł ni po -
pie ra oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. – Ko muś bar dzo
za le ża ło na tym, by za kwe stio no wać po zy cję ogro dów
dział ko wych po to, by móc wy ko rzy stać grun ty dzia łek
ja ko te re ny in we sty cyj ne. 

• Grze gorz Na pie ral ski (okręg wy bor czy Szcze cin)
Uwa ża, że ist nie je re al ne i ogrom ne nie bez pie czeń stwo

zmar no wa nia do rob ku ogro dów dział ko wych, za prze pasz -
cze nia idei tej tak bar dzo po trzeb nej dzia łal no ści spo łecz -
nej, a tak że fi zycz nej li kwi da cji ogro dów po łą czo nej 
z utra tą praw przez dział kow ców. Pod czas spo tkań z dział -
kow ca mi pod kre ślił, że pro jekt SLD jest zbież ny z oby -
wa tel skim pro jek tem zgło szo nym przez Ko mi tet oraz, że
SLD pro jekt oby wa tel ski w ca łej roz cią gło ści po pie ra, a
pro jekt SLD ma być wspar ciem tej ini cja ty wy i ewen tu al -
nie wa rian tem w przy pad ku trud no ści prze bi cia się pro -
jek tu oby wa tel skie go.
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twier dził sta no wi sko Pol skie go Stron nic twa Lu do we go,
iż w kwe stii oby wa tel skie go pro jek tu oraz sa mej idei
ogrod nic twa dział ko we go, pol scy dział kow cy mo gą li czyć
na peł ne po par cie za rów no ze stro ny Klu bu PSL, jak 
i oczy wi ście je go in dy wi du al nej oso by. Wska zał, iż je go
ugru po wa nie dą żyć bę dzie do wspar cia ini cja ty wy oby -
wa tel skiej ja ko prze ciw wa gi dla pro po zy cji le gi sla cyj nych
kie ro wa nych ze stro ny po zo sta łych par tii. Pod kre ślił ko -
niecz ność bu do wa nia jak naj więk szej ko ali cji w Sej mie
dla za pi sów wy pły wa ją cych ze śro do wi ska dział kow ców
i ma na dzie ję, że uda się Ko mi te to wi Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej ta ką prze wa gę sej mo wą zbu do wać.

• Jan Bu ry – Prze wod ni czą cy Klu bu PSL – (okręg
wy bor czy Rze szów)

Za po wie dział, że bez względ nie po prze pro jekt usta wy 
w pierw szym czy ta niu i za wnio sku je skie ro wa nie go do dal -
szej pra cy w ko mi sji sej mo wej. Na to miast je śli je go par tia
nie zło ży w Sej mie wła sne go pro jek tu usta wy, to po prze
pro jekt oby wa tel ski tak że w dal szych gło so wa niach. Osta -
tecz ną de cy zję uza leż nił od oce ny te go pro jek tu usta wy

przez Biu ro Ana liz Sej mo wych, któ re za opi niu je pro jekt
pod wzglę dem zgod no ści z Kon sty tu cją. Po seł uwa ża, że
sta no wi ska po słów PO przed sta wio ne na spo tka niach 
z dział kow ca mi nie mu szą być osta tecz ne, gdyż w du żej
mie rze bę dą one za le ża ły od sta no wi ska władz par tii, 
a zwłasz cza pre mie ra. Ak cen tu jąc swój po zy tyw ny sto su -
nek do pro jek tu oby wa tel skie go stwier dził, że po zło że niu
go w Sej mie Zwią zek po wi nien do pro wa dzić do spo tka nia
z wła dza mi wszyst kich klu bów par la men tar nych. Je go zda -
niem bez po śred nie roz mo wy umoż li wią dział kow com
przed sta wie nie wszyst kich ra cji, któ re prze ma wia ją za przy -
ję ciem pro po no wa nych roz wią zań. Wy ni ki ta kie go spo tka -
nia po win ny być ko rzyst ne dla dział kow ców.

• Ma rek Sa wic ki (okręg wy bor czy Sie dl ce)
W je go oce nie sy tu acja w ja kiej zna la zły się ogro dy

dział ko we jest kon ty nu acją dwu dzie sto let nich dą żeń do
prze ję cia te re nów ogro dów w mia stach i prze zna cze nia
ich na ce le ko mer cyj ne. Pod kre ślił, że przez te wszyst kie
la ta PSL za wsze sta wa ło w obro nie dział kow ców de kla ru -
jąc, że tak bę dzie na dal.

So li dar na Pol ska
• Ta de usz Woź niak (okręg wy bor czy Sie radz)
Za pew niał o przy chyl no ści je go ugru po wa nia dla dział -

kow ców. Wspo mniał, iż pro jekt So li dar nej Pol ski ja ko je -
dy ny mó wi o wła sno ści dział ki. Je go zda niem na le ży
do pu ścić do swo bo dy wy bo ru przez dział kow ców for my
or ga ni za cyj nej w ja kiej chcą funk cjo no wać. Za ab so lut -
nie nie do przy ję cia uznał pro po zy cje ze spo łu po sła Hu -

skow skie go. Pod kre ślił, że w Klu bie So li dar nej Pol ski po -
słów nie obo wią zu je dys cy pli na par tyj na i gło su ją zgod nie
ze swo im su mie niem. We dług pa na po sła, pro jekt oby wa -
tel ski za słu gu je na to, by nie zo stał od rzu co ny w pierw -
szym czy ta niu i on – po za pro jek tem SP – rów nież go
po prze.

Opra co wa ła: Agniesz ka Hryn kie wicz
Dział Me dial ny KR PZD

VIII. SPOTKANIE DZIAŁKOWCÓW 
Z SAMORZÑDOWCAMI

Jak po ka zu ją spo tka nia dział kow ców z sa mo rzą dow ca -
mi, wie lu sta ro stów, bur mi strzów i wój tów, a tak że człon -
ków rad wo je wództw, po wia tów i gmin w peł ni po pie ra
roz wią za nia przy ję te w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o
Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pod czas od by tych
spo tkań wie lo krot nie za pew nia li o swo im wspar ciu dla
ogro dów i waż nej ro li, ja ką peł nią one w lo kal nych spo-
łecz no ściach. Jak wy ni ka z wy po wie dzi sa mo rzą dow ców,
wie lu z nich uwa ża, że wpro wa dze nie do dat ko wych opłat
dla dział kow ców nie po pra wi sy tu acji sta rostw i gmin.
Dla cze go? Zwol nie nia i ulgi dla użyt kow ni ków dzia łek

sta no wią swo iste świad cze nie so cjal ne, ale w za mian za
to dział kow cy dba ją o przy ro dę i fau nę oraz pie lę gnu ją za
wła sne pie nią dze oa zy zie le ni w mia stach i mia stecz kach.
Wła dze lo kal ne wi dzą w dział kow cach part ne rów do
współ pra cy na rzecz roz wo ju i upięk sza nia miast, 
a w ogro dach obiek ty do brze słu żą ce miesz kań com. Dla -
te go chcą po móc dział kow com za cho wać ogro dy. Pierw -
szą część re la cji ze spo tkań sa mo rzą dów lo kal nych 
z dział kow ca mi za mie ści li śmy w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym nr 13. Po ni żej pre zen tu je my stresz cze nie ko lej nych
spo tkań.
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– Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Strze lin Do ro ta Paw -
nuk jed no znacz nie wy po wie dzia ła się za za cho wa niem
ogro dów dział ko wych, pod kre śla jąc wa lo ry ogro dów i po -
trze bę ich ist nie nia dla za spo ko je nia pod sta wo wych po -
trzeb miesz kań ców mia sta. Stwier dzi ła, że oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych speł -
nia wszyst kie wy mo gi, jest do bry dla dział kow ców 
i udzie liła pro jek to wi peł ne go po par cia. Pa ni bur mistrz
pod pi sa ła tak że oświad cze nie o przy stą pie niu do Ko mi te -
tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej.

– Sta ro sta Pil ski Mi ro sław Man taj w swo im imie niu,
a tak że w imie niu Za rzą du i ca łe go po wia tu wy ra ził sym -
pa tię dla dział kow ców i po gra tu lo wał pod ję cia przez
dział kow ców ini cja ty wy zgło sze nia oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ROD. Jest prze ciw ni kiem po no sze nia przez
dział kow ców do dat ko wych ob cią żeń fi nan so wych wy ni -
ka ją cych je go zda niem z kon tro wer syj nych pro jek tów. 
Z ulot ki „Po przyj oby wa tel ski pro jekt usta wy” od czy tał
ha sła okre śla ją ce gwa ran cje dla dział kow ców i wy ra ził dla
nich po par cie. W PO, któ rej jest człon kiem, wy ra ża ne są
róż ne po glą dy i opi nie. Nie wie ja kie ma umo co wa nie gru -
pa po słów pod kie run kiem S. Hu skow skie go, ale na ta kie
roz wią za nia, ja kie pro po nu ją, uwa ża że po win na i mu si
być zgo da ca łej PO, a nie tyl ko kil ku po słów. Wy ra ził po -
par cie dla na sze go pro jek tu i na dzie ję, że zo sta nie przy ję -
ty w Sej mie do dal sze go pro ce do wa nia.

– Za stęp ca Bur mi strza Mia sta Łań cu ta Pan Hen ryk
Paz dan pod czas spo tka nia z dział kow ca mi stwier dził, iż
sa mo rząd mia sta Łań cu ta bar dzo sza nu je te re ny zie lo ne i
dla te go też mia sto Łań cut cie szy się z za go spo da ro wa nych
przez dział kow ców te re nów. Z sa tys fak cją za uwa żył, że
każ dy ar jest wła ści wie i do brze wy ko rzy sta ny przez użyt -
kow ni ków dzia łek. Po raz ko lej ny pod kre ślił, że ogro dy
dział ko we są w mia stach bar dzo po trzeb ne.

– Za stęp ca Bur mi strza No wej Sa rzy ny Da nu ta Pin -
der ska zło ży ła pod pis po par cia pod oby wa tel skim pro -
jek tem usta wy o ROD. Za ape lo wa ła rów nież do śro -
do wi ska dział kow ców, aby włą czy ło się ak tyw nie w wal -
kę o dal sze ist nie nie ogro dów dział ko wych i po par cie dla
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

– Wi ce pre zy dent Zgie rza Prze my sław Sta ni szew ski,
za pew nił, że mia sto nie ma w swo ich pla nach dzia łań,
zmie rza ją cych do zmia ny prze zna cze nia te re nów, na któ -
rych znaj du ją się ogro dy dział ko we. Pan Pre zy dent tak że
pod pi sał się pod pro jek tem oby wa tel skim, to sa mo uczy -
nił II Wi ce pre zy dent –Boh dan Bą czak. Obaj pa no wie
są prze ko na ni o po trze bie ist nie nia ogro dów w mia stach.

– człon ko wie Ko mi sji Spraw Oby wa tel skich Ra dy
Mia sta Zgie rza –ze zro zu mie niem od nie śli się do dzia -

łań pod ję tych przez Zwią zek dla przy go to wa nia no wej
usta wy, a na do wód swe go uzna nia zło ży li pod pi sy na li -
ście po par cia pro jek tu. 

– Bur mistrz Mie ro szo wa An drzej Lasz kie wicz jest
prze ko na ny, że je że li pro jekt Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej zo sta nie przy ję ty przez Izbę Usta wo daw czą, to
bę dzie to ła god na, ewo lu cyj na zmia na, a pro po no wa ne
roz wią za nia nie skrzyw dzą dział kow ców i nie uszczu plą
bu dże tu gmi ny. Dla te go Pan bur mistrz po pie ra pro jekt
usta wy i wy sto so wał w tej spra wie swo je sta no wi sko do
Mar sza łek Sej mu i Pre mie ra RP.

– Bur mistrz No we go To my śla Hen ryk Hel wing wy ra -
ził swą apro ba tę i po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

– Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu No wo to my skie go
Zbi gniew Mar kow ski zgo dził się z przed sta wio ny mi ar -
gu men ta mi, że pro jek ty i za ło że nia PO i SP w du żej mie -
rze są bar dzo nie ko rzyst ne dla dział kow ców i Związ ku.
Do ce nia jąc wy sił ki  dział kow ców, by oca lić ogro dy, po -
parł oby wa tel ski pro jekt usta wy.

– Pre zy den tem Mia sta Opo la Ry szard Ze mba czyń -
ski wy ra ził po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
i zło żył ży cze nia, aby zo stał on przy ję ty przez Sejm RP w
nie zmie nio nym kształ cie. Za pew nił też dział kow ców, że
ogro dy dział ko we po ło żo ne na te re nie mia sta Opo la (za
wy jąt kiem ROD ,,Dział ko wiec Opol ski” – zgod nie z pla -
nem prze strzen nym prze wi dzia na jest je go czę ścio wa li -
kwi da cja pod usłu gi prze my sło we) obec nie i w przy szło ści
są prze wi dzia ne pod ogrod nic two dział ko we i w sto sun ku
do tych ogro dów nie są pla no wa ne żad ne pra ce li kwi da -
cyj ne.

– Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Opo la Piotr
Mie lec w imie niu władz Opo la wy ra ził so li dar ność 
z dział kow ca mi.

– Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Opa tów An drzej Cha -
niec ki pod kre ślił ko niecz ność ist nie nia jed no li tych struk -
tur związ ko wych ja ko gwa ran cji sil nej re pre zen ta cji ca -
łe go śro do wi ska i szans na sku tecz ne re pre zen to wa nie
swo ich ra cji. Je go zda niem każ dy sa mo rząd wi nien pro -
wa dzić po li ty kę per spek ty wicz ną z uwzględ nie niem funk -
cjo no wa nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych. Nie ma 
– zda niem Bur mi strza – żad nych ra cjo nal nych prze sła nek
aby re ali zo wać pla ny roz wo ju miast i gmin kosz tem
Rodzinnych Ogrodów Działkowych i dział kow ców. Nie
mo że być tak że je dy nie ma te ria li stycz ne go spoj rze nia na
te re ny ogro dów i prób szyb kie go ich spie nię że nia. Za uwa -
ża on tak że za gro że nie dla ogro dów, szcze gól nie w więk -
szych mia stach i ro zu mie oba wy dział kow ców o los
swo ich dzia łek.
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– Rad ny Mia sta Sie ra dza Ma ciej Spław ski, za pew nił,
że w peł ni po pie ra pro jekt oby wa tel ski. W je go oce nie
pro jekt ten po wi nien zo stać przy ję ty przez Sejm i po wi -
nien stać się pra wem. Ma ciej Spław ski obie cał, że Ra da
Mia sta bę dzie pu blicz nie po pie ra ła pro jekt oby wa tel ski,
bo za pi sy w nim pro po no wa ne są je dy ny mi słusz ny mi.

– Pre zy dent Beł cha to wa Ma rek Chrza now ski jest
prze ko na ny, iż źle się sta ło, że wo kół ogro dów dział ko -
wych roz gry wa się wiel ka gra po li tycz na. Ze swej stro ny
za pew nił, że w pla nach za go spo da ro wa nia mia sta Beł cha -
tów jest miej sce na ogro dy dział ko we, dla te go nie ma
moż li wo ści, by te re ny te prze ję li de we lo pe rzy. Do dał, że
je że li na wet, zre ali zo wał by się czar ny sce na riusz i na
dział kow ców zo sta ły by na ło żo ne po dat ki, to mia sto Beł -
cha tów nie bę dzie ich po trze bo wa ło. Z do bro dziejstw
ogro dów dział ko wych ko rzy sta bo wiem ca łe spo łe czeń -
stwo.

– Rad ny Ra dy Miej skiej w Beł cha to wie Sła wo mir
Ko mi dzier ski – w je go oce nie pro jekt ten jest je dy nym
słusz nym i po wi nien zo stać przy ję ty przez Sejm. Jest to
pro jekt, któ ry two rzy li dział kow cy i któ ry ma wła śnie im
słu żyć, dla te go oso by de cy du ją ce o je go lo sach po win ny
mieć to na uwa dze – mó wił pod czas spo tka nia z dział kow -
ca mi.

– Pre zy dent Ja strzę bia -Zdro ju Ma rian Ja nec ki po -
parł oby wa tel ski pro jekt usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych i pod pi sał się pod tą ini cja ty wą. Oby wa tel -
ski pro jekt usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
zy skał mo je po par cie bo jest mi bli skie do bro dział kow -
ców. W pro jek cie za cho wa no wszyst kie przy wi le je dział -
kow ców nie za kwe stio no wa ne przez Try bu nał Kon sty-
tu cyj ny, po twier dzo no ich pra wa do dzia łek oraz gwa ran -
cje na wy pa dek li kwi da cji ROD – po wie dział pre zy dent
Ma rian Ja nec ki.

– Ra da Miej ska w Śro dzie Ślą skiej wy sto so wa ła sta -
no wi sko, w któ rym po par ła oby wa tel ski pro jekt usta wy 
o ROD. Jak pod kre ślo no w sta no wi sku „w pro jek cie za -
cho wa no wszyst kie przy wi le je dział kow ców nie za kwe -
stio no wa ne przez TK, po twier dzo no ich pra wa do dzia łek
oraz gwa ran cje na wy pa dek li kwi da cji ROD. Co istot ne,
pro jekt nie wpro wa dza w ogro dach re wo lu cji, ale umoż -
li wia ewo lu cję - de cy zję, co do dal sze go spo so bu funk -
cjo no wa nia każ de go ogro du po zo sta wia do uzna nia
sa mych dział kow ców”

– Wi ce pre zy dent Za brza Krzysz tof Le wan dow ski nie
wi dzi po trze by, by zmie niać to, co od wie lu lat do brze
funk cjo nu je. W je go opi nii w in te re sie wszyst kich dział -
kow ców jest, by Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał za -
cho wa ny i da lej bro nił in te re sów i praw dział kow ców, tak
jak dzia ło się to do tej po ry. Każ dy z was do bro wol nie

przy stą pił do PZD i żad na wła dza nie ma pra wa mó wić, że
to źle, iż zrze szy li ście się w tym Związ ku i nie ma pra wa
roz wią zy wać tej or ga ni za cji. Nie po zwól cie na to, by wła -
dza de cy do wa ła za Was – ra dził dział kow com. Wie lu pre -
zy den tów ma in ne po glą dy, bo ma w tym swój in te res,
któ ry przez nich prze ma wia – pod kre ślał Krzysz tof Le -
wan dow ski.

– Bur mistrz Krap ko wic An drzej Ka siu ra, wi ce bur -
mistrz Ro mu ald Ha raf, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Wi -
told Ró ża łow ski, se kre tarz Ra dy Ha rald Brol wy ra zi li
po gląd, że ro dzin ne ogro dy dział ko we, znaj du ją ce się na
te re nie mia sta w ca ło ści za bez pie cza ją po trze by miesz -
kań ców Krap ko wic, a oby wa tel ski pro jekt usta wy o rod
za słu gu je na po par cie władz mia sta. Swo je po par cie udo -
ku men to wa li pod pi sa mi na li ście po par cia pro jek tu usta -
wy o ROD, a tak że sta no wi skiem.

– Wi ce bur mistrz Ka mie nia Po mor skie go An drzej
Ję drze jew ski – w imie niu bur mi strza za pew nił, że ogro -
dy funk cjo nu ją ce w Ka mie niu Po mor skim wy peł nia ją na -
le ży cie swo ją ro lę, a wła dza uwzględ ni je w stu dium do
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Z apro ba tą od -
niósł się do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, wy -
ra ził za nie po ko je nie po my sła mi za kła da ją cy mi re wo lu -
cyj ne zmia ny w ogrod nic twie dział ko wym w przy szło ści,
za pro po no wa ne przez ze spół S. Hu skow skie go.

– Sta ro sta Zło tow ski Ry szard Go ław ski, Bur mistrz
Zło to wa Sta ni sław Weł niak, Za stęp ca Bur mi strza
Gmi ny i Mia sta w Ja stro wiu Je rzy Klim czak i Prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Zło to wie Sta ni sław Pi -
ku lik – wy ra zi li po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wła dze sa -
mo rzą do we od nio sły się tak że ne ga tyw nie do za ło żeń pro -
jek tu usta wy PO stwier dza jąc, że jest to pro jekt szko dli wy
dla dział kow ców.

– Ra da Mia sta Łań cu ta za pew ni ła, że po pie ra sta ra nia
dział kow ców, któ rzy przy go to wa li pro jekt oby wa tel ski.
Wy ra zi ła tak że na dzie ję, że wy si łek dział kow ców nie pój -
dzie na mar ne, a usta wa za pew nia ją ca dal sze ist nie nie
ogro dów dział ko wych zo sta nie przy ję ta przez Sejm. Za -
ape lo wa ła tak że do Mar sza łek Sej mu o jak naj szyb sze
wnie sie nie te go pro jek tu pod ob ra dy Sej mu

– Bur mistrz Mia sta Łań cu ta Sta ni sław Gwiz dak
uwa ża, że po sło wie w spra wach klu czo wych nie po tra fią
wznieść się po nad po dzia ły par tyj ne i za ape lo wał o po ro -
zu mie nie po nad po dzia ła mi. Gmi ny nie za bie ga ją aż tak
bar dzo o grun ty ROD, acz kol wiek ist nie je sil ne lob by dą -
żą ce do prze ję cia te re nów ogro dów, zwłasz cza pod bu -
dow nic two jed no ro dzin ne. Bur mistrz za uwa żył, że ogro dy
dział ko we są płu ca mi dla miast i po win ny w nich po zo -
stać. W li ście skie ro wa nym do Mar sza łek Sej mu, wy ra ził
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swo je peł ne po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ROD. Bur mistrz ma na dzie ję, że pro jekt ten zo sta nie
przy ję ty przez Sejm, co za pew ni dal sze ist nie nie ogro dów
dział ko wych w Pol sce.

– Bur mistrz Bla chow ni Anet ta Uj ma – do ce nia jąc
120-let nią hi sto rię ru chu ogrod nic twa dział ko we go, a tak -
że ich ro le w lo kal nych spo łecz no ściach ja ko ele ment za -
spo ka ja nia po trzeb so cjal nych, wy po czyn ko wy, po par ła
oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. W jej opi nii, za pi sy tej
usta wy wpro wa dza ją czy tel ne za sa dy współ pra cy mię dzy
wła ści cie lem, a użyt kow ni kiem wie czy stym te re nu. Po -
nad to pa ni Bur mistrz uwa ża ogro dy za urzą dze nia uży -
tecz no ści pu blicz nej, dzię ki cze mu sta no wią one ele ment
lo kal nej ar chi tek tu ry, któ ra jest do stęp na dla wszyst kich
miesz kań ców.

– Sta ro sta Wą gro wiec ki Mi chał Pie choc ki po pie ra jąc
dział kow ców i oby wa tel ski pro jekt wy sto so wał list do Pa -
na Jac ka Naj de ra Po sła na Sejm RP zie mi pil skiej, w któ -
rym pro si o wspar cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pod czas po sie dzeń
ko mi sji sej mo wych oraz po sie dzeń Sej mu

– Bur mistrz Wro nek Mi ro sław Wie czór wy ra ził peł -
ne po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD 
i pod pi sał się pod sta no wi skiem skie ro wa nym do Mar sza -
łek Sej mu z proś bą o po par cie i uchwa le nie te go pro jek -
tu. W sta no wi sku tym wy ra żo no tak że sprze ciw dla
pro jek tów, któ re od rzu ca ją moż li wość dzia ła nia i ist nie -
nia PZD.

– Wie sław Ma szew ski Sta ro sta Czarn kow sko -Trzcia -
nec ki, człon ko wie Za rzą du Po wia tu, Fran ci szek Stru -
ga ła Bur mistrz Czarn ko wa, Zbi gniew Sto chaj Bur-
mistrz Wie le nia po par li pro jekt usta wy o ROD i na pi sa -
li w tej spra wie sta no wi sko do Mar sza łek Sej mu. W opi -
nii władz sa mo rzą do wych pro jekt ten speł nia wy mo gi TK,
a tak że w spo sób kom plek so wy re gu lu je pro ble my spo -

łecz ne w ob sza rze ogrod nic twa dział ko we go i ota cza
ochro ną praw ną dział kow ców. W sta no wi sku tym na pi sa -
no, że pro jekt mo że słu żyć współ pra cy po mię dzy sa mo -
rzą dem a związ kiem dział kow ców. 

– Bur mistrz Mia sta Klucz bor ka Ja ro sław Kie lar
– z du żym uzna niem od niósł się do dzia łal no ści Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców ja ko or ga ni za cji spo łecz nej,
wspie ra ją cej roz wój ogro dów, bu du ją cej i mo der ni zu ją cej
ich in fra struk tu rę, co da je Mia stu gwa ran cję i pew ność, że
te re ny zie lo ne w mie ście są do brze za rzą dza ne i na le ży cie
za go spo da ro wa ne. Po nad to do ce nia fakt, że dzię ki funk -
cjo no wa niu PZD ist nie ją ogro dy dział ko we w mie ście, da -
ją ce dar mo wą zie leń i for mę wy po czyn ku dla wszyst kich
miesz kań ców mia sta. Na za koń cze nie spo tka nia Pan Bur -
mistrz za zna czył, iż w peł ni po pie ra wal kę dział kow ców
o uchwa le nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych

– Bur mistrz Mia sta No wo gar du Ro bert Cza pla za -
pew nił dział kow ców o po par ciu swo im oraz struk tur miej -
skich wzglę dem pro jek tu oby wa tel skie go

– Pre zy dent Ostrow ca Świę to krzy skie go Ja ro sław
Wil czyń ski za pew nił o dal szej chę ci dia lo gu z przed sta -
wi cie la mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Pod kre ślił,
że obec ne cza sy są dla idei ogrod nic twa dział ko we go cięż -
kie, ale trze ba dą żyć do kom pro mi su i wy pra co wać sta -
no wi sko od po wia da ją ce każ dej ze stron. Za pew nił, że
do kład nie prze ana li zu je oby wa tel ski pro jekt usta wy, po -
rów nu jąc go z pro po zy cja mi przed kła da ny mi przez par tie
po li tycz ne.

– Ra da Po wia tu Płoń skie go po pie ra oby wa tel ski pro -
jekt usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, gdyż
w opi nii rad nych za wie ra on sze reg za pi sów gwa ran tu ją -
cych dział ko wi czom bez pie czeń stwo praw ne i ochro nę ich
in te re sów. Za ape lo wa li też do sa mo rzą dów miast i gmin 
o po pie ra nie oby wa tel skie go pro jek tu. 

Opra co wa ła Agniesz ka Hryn kie wicz
Dział Me dial ny KR PZD
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Dział kow cy są sprzy mie rzeń ca mi przy ro dy, bo nie tyl -
ko z niej ko rzy sta ją, ale tak że na swo ich dział kach o nie
dba ją i pie lę gnu ją. Ogro dy dział ko we zwłasz cza w mia -
stach są oa za mi zie le ni, a tak że schro nie niem dla pta ków.
Wśród dział kow ców po sia da my człon ków na sze go
Związ ku, któ rzy z pa sją i za mi ło wa niem od da ją się ho -
dow li go łę bi i kul ty wu ją tra dy cje go łę biar stwa spor to we -
go. Swo ją pa sję re ali zu ją nie jed no krot nie na te re nie
ogro dów dział ko wych z da la od osie dli miesz ka nio wych.
Po ko le nia Po la ków wy cho wa ne w ogro dach ma ją sza cu -

nek dla przy ro dy i fau ny. Dla te go uwa ża my, że na le ży po -
przeć ini cja ty wę dział kow ców w po sta ci oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
uwzględ nia ją cy naj lep sze dla nich roz wią za nia or ga ni za -
cyj ne i praw ne.

W peł ni po pie ra my roz wią za nia przy ję te w oby wa tel -
skim pro jek cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych i ape lu je my do Po słów na Sejm RP o je go uchwa-
le nie. 

Pre zes
/-/ Zbi gniew Soł ty siuk

IX. ORGANIZACJE SPOŁECZNE POPIERAJÑ
OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY O ROD

Pol ski Zwią zek Ho dow li Go łę bi Pocz to wych, Okręg Pi ła

STANOWISKO
Pol skie go Związ ku Ho dow li Go łę bi Pocz to wych Za rzą du Okrę gu w Pi le

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

Pi ła, dnia 23 stycz nia 2013 r.

Mię dzy za kła do wy Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków z ISD Hu ty Czę sto cho wa, 
Rada Emerytów i Rencistów 

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

Do ty czy: Oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Ra da Eme ry tów i Ren ci stów Mię dzy za kła do we go
Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków z ISD Hu ty Czę sto -
cho wa po za po zna niu się z oby wa tel skim pro jek tem Usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, stwier dza, że
pro jekt tej Usta wy w peł ni za bez pie cza pra wa i obo wiąz -
ki dział ko wi czów. Dział ki te upra wia ją w więk szo ści eme -
ry ci i ren ci ści i ich ro dzi ny, któ rzy są naj bied niej szą gru pą
spo łecz ną w Pol sce. Dział ki te słu żą lu dziom, ja ko re kre -
acja, wy po czy nek i prze by wa nie na świe żym po wie trzu,

bo nie stać tych lu dzi na ku ror ty wcza so we. Dla te go w ca -
łej roz cią gło ści oby wa tel ski pro jekt Usta wy po pie ra my.
Ogro dy dział ko we to po nad 100-let nia tra dy cja – ist nia ły
w ustro ju Sa na cyj nym, w oku pa cji Hi tle row skiej, Sta li -
now skiej i w PRL-u, to tym bar dziej win ny być w obec -
nym ustro ju De mo kra tycz nym i praw nie umo co wa ne
Usta wą Sej mo wą ko rzyst ną dla dział ko wi czów i władz te -
ry to rial nych. Oby wa tel ski pro jekt to za pew nia.

Za Ra dę Eme ry tów i Ren ci stów

Prze wod ni czą cy
/-/ Eu ge niusz Pię tak

Czę sto cho wa, 9 stycz nia 2012 r.
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Dział kow cy są sprzy mie rzeń ca mi przy ro dy, bo nie tyl -
ko z niej ko rzy sta ją, ale tak że na swo ich dział kach o nią
dba ją i pie lę gnu ją. Ogro dy dział ko we zwłasz cza w mia -
stach są oa za mi zie le ni, a tak że schro nie niem dla pta ków
i po ży tecz nych owa dów. Po ko le nia Po la ków wy cho wa ne
w ogro dach ma ją sza cu nek dla przy ro dy i fau ny.

Dla te go uwa ża my, że na le ży po przeć ini cja ty wę dział -
kow ców w po sta ci oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych uwzględ nia ją cy naj-

lep sze dla nich roz wią za nia or ga ni za cyj ne i praw ne. Or ga -
ni za cja Pol ski Zwią zek Dział kow ców spraw dzi ła się w
do tych cza so wej dzia łal no ści zwłasz cza w trud nych okre -
sach dla dział kow ców np. pod czas po wo dzi nio sąc po moc
dla za la nych ogro dów.

W peł ni po pie ra my roz wią za nia przy ję te w oby wa tel -
skim pro jek cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych i ape lu je my do Po słów na Sejm RP o je go
uchwa le nie.

Pre zes ZO LOP
/-/ mgr Ste fan Le cie jew ski

Li ga Ochro ny Przy ro dy, Okręg w Pi le

STANOWISKO
Li gi Ochro ny Przy ro dy Za rzą du Okrę go we go w Pi le

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

Pi ła, 15 stycz nia 2013 r.

Ra da Mię dzy po wia to wa OPZZ w Pi le

STANOWISKO
Ra dy Mię dzy po wia to wej OPZZ w Pi le

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

Ruch związ ko wy za wsze sprzy jał ogro dom dział ko -
wym, zwłasz cza przy za kła do wym nie za leż nie od for my
ustro ju pań stwa. Ak ty praw ne po wsta łe po II woj nie świa -
to wej nie za leż nie od in ten cji i wpro wa dzo nych form tej
spra wie słu ży ły.

W la tach 1981 i 2005 usta wy po zwo li ły utrzy mać ruch
dział ko wy, oca lić wie le ogro dów przy za kła do wych, gdzie
li kwi do wa no lub upa da ły ich jed nost ki ma cie rzy ste.

No we wa run ki spo łecz no -po li tycz ne wy ma ga ją do sko -
na le nia form praw nych i or ga ni za cyj nych jak wska zał nam
wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Do tych cza so wa for -
ma or ga ni za cyj na ru chu dział ko we go po nie zbęd nych
zmia nach naj le piej speł ni wy zwa nia współ cze sno ści.

Uwa ża my, że oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych speł ni te wy mo gi, dla te go go po -
pie ra my.

Ra dy Mię dzy po wia to wej OPZZ w Pi le 
/-/ Mał go rza ta Krüger

Pi ła, 15 stycz nia 2013 r.

Pol ski Zwią zek Ło wiec ki Okrę go wy Za rząd w Pi le

STANOWISKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go w Pi le 

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

My przed sta wi cie le Okrę go we go Za rzą du Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go w Pi le so li da ry zu je my się z dział -
kow ca mi w ich dą że niach o uchwa le nie oby wa tel skie go

pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta -

wy o ROD z 2005 r. w na szej oce nie oby wa tel ski pro jekt
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usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest do ku -
men tem kom plek so wym, któ ry speł nia ocze ki wa nia dział -
kow ców, kon ty nu uje tra dy cje ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce i za pew nia dal szy je go roz wój.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy zy sku je ogrom ne po par cie

w kra ju nie tyl ko wśród dział kow ców, ale i in nych or ga -
ni za cji po za rzą do wych, a tak że władz sa mo rzą do wych. W
peł ni po pie ra my roz wią za nia przy ję te w oby wa tel skim
pro jek cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i
ape lu je my do Po słów na Sejm RP o je go uchwa le nie.

Prze wod ni czą cy Za rzą du Okrę go we go PZŁ
ŁOWCZY OKRĘGOWY

/-/ mgr Sła wo mir Ja ro sze wicz
Pi ła, 15 stycz nia 2013 r.

Pol ski Zwią zek Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów Od dział Okrę go wy w Pi le

STANOWISKO
Pol skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów Za rzą du Okrę go we go w Pi le

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

Eme ry ci i ren ci ści, a za ra zem dział kow cy zrze sze ni 
w Pol skim Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów
Za rzą du Od dzia łu Okrę go we go w Pi le w peł ni po pie ra my
oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, któ ry zo stał prze sła ny do Sej mu RP.

Człon ko wie Związ ku to szcze gól nie eme ry ci i ren ci ści
o ni skich do cho dach ma te rial nych mo gą cy re ali zo wać swe
ma rze nia, od po czy wa jąc na swych dział kach w ogro dach
ocze ku ją spo ko ju. Na po czy na nia nie któ rych po li ty ków
wo bec dział kow ców i ich Związ ku nie mo że my pa trzeć
spo koj nie. Wszyst ko, co pol skie i do brze funk cjo nu je chcą
li kwi do wać. Dział kow cy na swo ich dział kach znaj du ją
spo kój i sens ży cia. De ter mi na cja dział kow ców w wal ce o

usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie po win na
ni ko go dzi wić, kto zna hi sto rię ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce i w Eu ro pie.

Dla na sze go Związ ku jak i dla więk szo ści eme ry tów
dział kow ców są nie zro zu mia łe dzia ła nia cen tral nych or ga -
nów kon sty tu cyj nych w tym rów nież Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, któ ry swym wy ro kiem po zba wi praw dział-
kow ców i zli kwi du je ruch ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce i je go Zwią zek.

Dla te go też uwa ża my, że oby wa tel ski pro jekt usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest do brym ak tem
praw nym za bez pie cza ją cym ist nie nie dzia łek, ogro dów 
i Związ ku.

Prze wod ni czą ca
/-/ Te re sa Le mań ska

Pi ła, 21 stycz nia 2013 r.

Re gio nal ny Zwią zek Pszcze la rzy Wiel ko pol ski Pół noc nej w Cho dzie ży

STANOWISKO
Re gio nal ne go Związ ku Pszcze la rzy Wiel ko pol ski Pół noc nej w Cho dzie ży

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

Re gio nal ny Zwią zek Pszcze la rzy Wiel ko pol ski Pół noc -
nej wspie ra dział kow ców w ich dą że niach do utrzy ma nia
jed no ści i dal sze go funk cjo no wa nia w ra mach oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ogro dy dział ko we to oa zy zie le ni w mia stach 
i mia stecz kach chro nią ce przy ro dę i fau nę. 

Wśród dział kow ców po sia da my człon ków na sze go
Związ ku, któ rzy na dział kach w pa sie kach z za mi ło wa -

niem od da ją się ho dow li pszczół.
Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go stwier dza ją ce go

nie kon sty tu cyj ność za pi sów obo wią zu ją cej usta wy o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych oraz do tych czas pro po -
no wa nych przez ugru po wa nia po li tycz ne pro po zy cji no -
wych ure gu lo wań praw nych ist nie je re al ne za gro że nie dla
dal sze go funk cjo no wa nia i roz wo ju ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.
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Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych speł nia ocze ki wa nia dział kow ców i uwzglę-
d nia naj lep sze dla nich roz wią za nia praw ne i or ga ni za cyj -
ne. Dla te go uwa ża my, że na le ży po przeć tą ini cja ty wę. 

W peł ni po pie ra my oby wa tel ski pro jekt i ape lu je my do
Po słów na Sejm RP o uchwa le nie pro po no wa nej przez
dział kow ców usta wy.

Z pszcze lar skim po zdro wie niem

Pre zes RZP Wlkp. Płn. w Cho dzie ży
/-/ inż. Wa len ty Paw łow ski

Se kre tarz RZP Wlkp. Płn. W Cho dzie ży 
/-/ Ma ria Gór ska

Cho dzież, 28 stycz nia 2013 r.

Sto wa rzy sze nie Gmin i Po wia tów Nad no tec kich

STANOWISKO
Sto wa rzy sze nia Gmin i Po wia tów Nad no tec kich

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

Sto wa rzy sze nie Gmin i Po wia tów Nad no tec kich w ślad
za przy ję ty mi sta no wi ska mi Sta ro stów po wia tów, Bur mi -
strzów, Wój tów miast i gmin pół noc nej Wiel ko pol ski wy -
ra ża po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Na prze strze ni ostat nich lat z nie po ko jem ob ser wo wa li -
śmy ata ki na usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z 8 lip ca 2005 ro ku, któ re za koń czy ły się wy ro kiem Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r. stwier dza ją ce -
go nie kon sty tu cyj ność po ło wy jej za pi sów.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, z któ rym za po zna li śmy się, w swo jej tre ści
speł nia ocze ki wa nia dział kow ców, obej mu je ochro ną
praw ną dział kow ców, o co ape lo wał Try bu nat Kon sty tu -
cyj ny w swo im pi sem nym uza sad nie niu oraz da je gwa -
ran cję ist nie nia i nie za kłó co ny dal szy roz wój ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Uwa ża my tak że, że dział kow cy

po dob nie jak in ne or ga ni za cje po za rzą do we o za się gu
ogól no kra jo wym po win ni po sia dać swój zwią zek, któ ry
bę dzie ich re pre zen to wał oraz bro nił ich in te re sów Za wsze
wspie ra li śmy sa mo rzą dy Związ ku w ich wal ce o za cho -
wa nie usta wy i czy ni my to dzi siaj. Ja ko urzą dze nia uży -
tecz no ści pu blicz nej ogro dy dział ko we to te re ny zie lo ne
utrzy my wa ne przez dział kow ców, któ re słu żą nie tyl ko ro -
dzi nom dział ko wym, ale rów nież spo łecz no ści lo kal nej.

Zna jąc zna cze nie ogro dów dział ko wych i dział ki dla ro -
dzin, oraz dzia łal ność sa mo rzą dów ogro dów i Związ ku
uwa ża my, że na le ży po przeć roz wią za nia praw ne przy ję -
te w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

Zwra ca my się z ape lem do Pa ni Mar sza łek Sej mu RP.
Po słów RP, Pre mie ra Rzą du RP o uwzględ nie nie na sze go
zda nia przy po dej mo wa niu de cy zji i gło so wa niu w spra -
wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia ło wych.

Prze wod ni czą cy Za rzą du
/-/ mgr inż. Ta de usz Dą brow ski

Pi ła, 15 grud nia 2012 r.

Pol ski Zwią zek Węd kar ski, Okręg Nad no tec ki w Pi le

STANOWISKO
Okrę gu Nad no tec kie go PZW w Pi le

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

My przed sta wi cie le Okrę gu Nad no tec kie go Pol skie go
Związ ku Węd kar skie go w Pi le po za po zna niu się z oby -
wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -

ko wych so li da ry zu je my się z dział kow ca mi w ich dą że -
niach i cią głej wal ce o pra wa na by te przez dział kow ców 
i wy ra ża my dla te go pro jek tu peł ne po par cie.
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Oby wa tel ski pro jekt usta wy zy sku je ogrom ne po par cie
w kra ju nie tyl ko dział kow ców, ale i in nych or ga ni za cji
po za rzą do wych, a tak że władz sa mo rzą do wych. Pro jekt
w swo jej tre ści w spo sób kom plek so wy zgod nie z Kon -
sty tu cją RP re gu lu ją pro ble my spo łecz ne w ob sza rze
ogrod nic twa dział ko we go i ota cza ochro ną praw ną dział -
kow ców, o co ape lo wał Try bu nał Kon sty tu cyj ny w swo -
im pi sem nym uza sad nie niu. Za bez pie cza na by te na
prze strze ni po nad 100-let niej hi sto rii i tra dy cji ru chu
ogrod nic twa dział ko we go pra wa dział kow ców i mo że słu -

żyć współ pra cy po mię dzy sa mo rzą dem a związ kiem
dział kow ców. Jest to pro jekt, któ ry speł nia te kry te ria,
kom plek so wo za spa ka ja ocze ki wa nia dział kow ców,
umoż li wia two rze nie in nych Sto wa rzy szeń oraz da je gwa -
ran cję na dal szy nie za kłó co ny roz wój ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

W peł ni po pie ra my roz wią za nia przy ję te w oby wa tel -
skim pro jek cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych i zwie ra my się do Po słów na Sejm RP o je go
uchwa le nie.

Pre zes
/-/ mgr Cze sław P.

War sza wa, 15 stycz nia 2013 r.

Fe de ra cja Związ ków Za wo do wych Pra cow ni ków Kul tu ry i Sztu ki w War sza wie

Prze wod nik po oby wa tel skim pro jek cie usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Pro si my o wspar cie Wa szy mi pod pi sa mi oby wa tel skie -
go pro jek tu „...po móż oca lić ogro dy” umoż li wia ją ce go

ura to wa nie wspól ne go do bra oby wa tel skie go. 
Zbie raj cie pod pi sy i bez zwło ki prze sy łaj cie na ad res:

War sza wa, 14 grud nia 2012 r.

Ra da Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych 

STANOWISKO
Ra dy Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych

z dnia 13 grud nia 2012 r.
w spra wie oby wa tel skiej ini cja ty wy usta wo daw czej do ty czą cej pro jek tu Usta wy

o ,,Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych”

Ra da Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo -
do wych po pie ra dział kow ców z Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych oraz or ga nów sta tu to wych Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców w wal ce o no wą usta wę o ROD. 
Z uzna niem przyj mu je my Pro jekt oby wa tel skiej ini cja -

ty wy usta wo daw czej. Przy go to wa nie re gu la cji od no szą -

Do do ku men ta cji dot. związ ko wych spraw fi nan so wo -or ga ni za cyj nych, do łą cza my:

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej
ul. Bo bro wiec ka 1
00-728 War sza wa

lub do Okrę go wych Za rzą dów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w swo im mie ście.
Spra wa jest waż na dla se tek ty się cy dział kow ców i nas z ogro dów ko rzy sta ją cych.

Z ży cze nia mi Świą tecz ny mi

Prze wod ni czą cy
/-/ Jan Bud kie wicz
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cych się do pol skich ogro dów dział ko wych przez śro do wi -
sko, któ re go one do ty czą jest w na szej opi nii opty mal nym
roz wią za niem. To dział kow cy naj le piej wie dzą ja kie kon -
struk cje praw ne są nie zbęd ny mi dla za bez pie cze nia dal -
sze go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i za cho wa nia wy pra co wa ne go na prze strze ni kil ku po ko -
leń ma jąt ku na użyt ko wa nych dział kach. 

Po pie ra my za ło że nie, iż le piej pra co wać nad jed nym
pro jek tem usta wy, ani że li po chy lać się nad kil ko ma pro -
jek ta mi. 

Po trze ba ist nie nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
nie pod le ga, na szym zda niem, naj mniej szej dys ku sji.
Ogro dy są waż nym ele men tem po li ty ki spo łecz nej pań -
stwa. Trze ba chro nić to co do bre i waż ne dla po nad mi lio -

na dział kow ców i człon ków ich ro dzin. 
Śro do wi sko ROD w Pol sce za wsze mo że li czyć na po -

par cie związ kow ców i struk tur or ga ni za cyj nych Ogól no -
pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych, szcze-
gól nie w tak waż nych kwe stiach jak oby wa tel ska ini cja ty -
wa usta wo daw cza. 

Bu du jąc ko ali cję po par cia na rzecz pro jek tu usta wy 
o ROD, zwra ca my się do Ko le ża nek i Ko le gów z Rad Wo -
je wódz kich OPZZ i Ogól no pol skich Or ga ni za cji Człon -
kow skich OPZZ oraz do za kła do wych or ga ni za cji
związ ko wych o zbie ra nie pod pi sów na wy ka zach Ko mi -
te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Ra da Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia 
Związ ków Za wo do wych

List Związ ku Sy bi ra ków Od dział Wał brzych skie ro wa ny 
do Pa na Do nal da Tu ska Pre mie ra RP

Zwią zek Sy bi ra ków 
Od dział Wał brzych

Na sze mot to:
„Je śli za po mnę o nich,
Ty, Bo że na nie bie,
za po mnij o mnie” 
A. Mic kie wicz 

Pan
Do nald Tusk
Pre mier RP

Cy tu je my te sło wa, ja ko by li ze słań cy ale i dzie ci ro dzin
– ze sła nych na Sy bir, któ rzy po po wro cie do ro dzin ne go
kra ju, mie li na dzie ję na wol ność i po sza no wa nie god no ści
czło wie ka.

Tak się też sta ło. Do ra sta li śmy w ro dzi nach do świad -
czo nych przez los. By ło bar dzo cięż ko, ale za wsze z dnia
na dzień – co raz lżej. Mie li śmy za pew nio ną pra cę, przy -
dzie la no nam dział ki naj czę ściej na grun tach nie chcia -
nych, na ba gnach i wy sy pi skach śmie ci, na po ko pal-
nia nych – zde gra do wa nych te re nach. Jed nak że na szą cięż -
ką pra cą, stwo rzy li śmy pięk ne ogro dy zdo bią ce mia sto 
i je go pe ry fe ria. Dzi siaj, ko rzy sta z nich więk szość miesz -
kań ców miast, gdyż ma ją dar mo we oa zy zie leń. Te raz 
te dział ki przej mu ją po nas na sze dzie ci – wnu ki i pra w-
nu ki.

Do cze ka li śmy się zmian ustro jo wych w na szym pań -
stwie, któ re m.in. spo wo do wa ły, że po wo ła li śmy do ży cia
wła sny - Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry wy ka zał się

he ro icz ną pra cą, gdyż dzię ki wy sił kom ty się cy spo łecz nie
za an ga żo wa nych lu dzi uda ło się stwo rzyć jed no li tą or ga -
ni za cję ogól no kra jo wą, zdol ną za pew nić od po wied ni sta -
tus swo im człon kom oraz bro nią cej ich słusz nych na by -
tych praw i in te re sów.

Te raz po po nad 30 la tach do brze funk cjo nu ją ce go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, Try bu nał Kon sty tu cyj ny
wy dał nie ko rzyst ny dla dział kow ców wy rok w spra wie
nie zgod no ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z Kon sty tu cją RP, a więc wa żą się lo sy – „dział ko we być,
al bo nie być”. Trwa wy ścig w krę gach po li tycz nych 
w przed kła da niu no wych pro po zy cji – pro jek tów ustaw 
i roz wią zań re gu lu ją cych funk cjo no wa nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Zło żo ny już zo stał w Sej mie pro -
jekt usta wy So li dar nej Pol ski, któ ry wręcz prze wi du je li -
kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców wraz z na cjo -
na li za cją je go ma jąt ku. W przy go to wa niu jest pro jekt Plat -
for my Oby wa tel skiej. Pro po zy cje ure gu lo wań w nim za -
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war te, naj kró cej moż na ująć, ja ko za gra ża ją ce ist nie niu
ogro dów i w ra żą cy spo sób go dzą ce w pod sta wo we pra -
wa dział kow ców. Na ta kie ure gu lo wa nia, ni gdy nie wy ra -
zi my zgo dy!

Pa nie Pre mie rze,
Mó wił Pan: „dział kow com nie da my zro bić krzyw dy”.

Ma Pan te raz szan sę do trzy mać sło wa.
Ape lu je my do Pa na ja ko Pre mie ra RP i Prze wod ni czą -

ce go Plat for my Oby wa tel skiej oraz do wszyst kich po słów
o re ali stycz ne spoj rze nie na pro ble my wiel kiej ro dzi ny
dział kow ców. Pro si my o przy go to wa nie życz li wej dla śro -
do wi ska dział ko we go usta wy o ogro dach dział ko wych.
Su ge ru je my, aby w pra cach nad tą usta wą, bra no pod uwa -

gę te za pi sy, któ re za miesz czo ne są w oby wa tel skim pro -
jek cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, przy -
go to wa nym przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej,
któ ry ma sze ro kie po par cie w śro do wi skach na szych spo -
łecz no ści związ ko wych i lo kal nych.

Pa nie Pre mie rze,
W prze ciw nym ra zie, na sze sy bi rac kie mot to – sta nie

się fak tem. Nie ży czy my ni ko mu, aby ich do tknę ło za po -
mnie nie, bo po co żyć i funk cjo no wać przez ni ko go nie
po strze ga nym i nie po trzeb nym.

Pa nie Pre mie rze.
Ogro dy dział ko we to lu dzie – nie grun ty.

Wał brzych, 29 stycz nia 2013 r.

Pre zes Od dzia łu Związ ku Sy bi ra ków w Wał brzy chu
/-/ Sta ni sław Sznaj der

V -ce Pre zes Od dzia łu Związ ku Sy bi ra ków w Wał brzy chu
/-/ Je rzy Orab czuk

XI. DZIAŁKOWCY KRYTYCZNIE O ZAŁO˚ENIACH 
DO PROJEKTU PO

Nie mal wszyst kie par tie po li tycz ne przy go to wa ły lub
przy go to wu ją swo je pro jek ty no wej usta wy dział ko wej.
Jed nak te roz wią za nia, któ re zo sta ły za pre zen to wa ne do
tej po ry, nie są ko rzyst ne dla dział kow ców. Do Kra jo wej
Ra dy nie prze rwa nie na pły wa ją od dział kow ców ko lej ne
li sty, w któ rych ko men tu ją oni za ło że nia do pro jek tu usta -
wy dział ko wej przy go to wa ne przez po słów Plat for my
Oby wa tel skiej pod kie run kiem Sta ni sła wa Hu skow skie -
go. Dział kow cy są prze ko na ni, że przy go to wy wa ny pro -
jekt nie ma na ce lu ochro ny in te re sów użyt kow ni ków
dzia łek. Po sło wie PO w swo ich pla nach i za mie rze niach
wzię li pod uwa gę je dy nie in te res wła ści cie li grun tów, 
a więc przede wszyst kim gmin i pań stwa. Dla te go też za -
ło że nia do 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 
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. Po nad to pro po no wa ne przez po słów par tii 
D. Tu ska roz wią za nia tj. wpro wa dze nie po dat ku od al tan,
na ło że nie opłat za ko rzy sta nie z te re nów ogro dów w opar -
ciu o ich ryn ko wa war tość, spo wo du ją znacz ne ob cią że nia
fi nan so we, któ re w wie lu przy pad kach bę dą za wy so kie 
i nie moż li we do zre ali zo wa nia dla dział kow ców. Ta kie
dzia ła nia nie po zo sta ją bez od po wie dzi, o czym świad czą
li sty, ape le i sta no wi ska, któ re ma so wo prze sy ła ne są przez
okrę go we za rzą dy, za rzą dy ogro dów, ko mi sje sta tu to we 
i dział kow ców.

Przy szłość ogro dów le ży w na szych rę kach. Pod czas spo -
tkań z par la men ta rzy sta mi czę sto oka zu je się, że po sło wie,
tak że ci z Plat for my Oby wa tel skiej, nie są świa do mi, ja ki
los go tu ją dział kow com ich ko le dzy z par tii. Dla te go bar dzo
waż ne jest, by nie po prze sta wać w wy sił kach ma ją cych na
ce lu za po zna nie wszyst kich po słów z ty mi krzyw dzą cy mi
pro po zy cja mi PO. O wła snych od czu ciach, re flek sjach i
prze my śle niach moż na pi sać do każ de go po sła na Sejm. Nie

1. Wst´p
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jest jesz cze za póź no, by prze ko nać ich do swo ich ra cji, a
tak że do oby wa tel skie go pro jek tu, któ ry ja ko je dy ny za bez -
pie czy pra wa dział kow ców i ogro dów, któ ry w dniu 5 lu te -
go br. zo stał zło żo ny w Sej mie. 

Za chę ca my do za po zna wa nia się z li sta mi i sta no wi ska -

mi, któ re opu bli ko wa ne są na stor 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”. Listę osób, które zajęły stanowisko w tej
sprawie zamieściliśmy także w Biuletynie nr 1.

Kry tycz ne sta no wi ska wzglę dem za pi sów do pro jek tu usta wy Plat for my Oby wa tel skiej za ję li:

1. Ja ni na Ra dzy miń ska, dział ko wicz ka z Wał brzy cha
2. ROD „Pio truś” w Sty rzyń cu
3. Ko mi sja Roz jem cza ROD "Obroń ca" we Wro cła wiu
4. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na we Wro cła wiu
5. ROD „1 Ma ja -Wol ność” w Czę sto cho wie
6. ROD im. Ko le jarz w Bia łej Pod la skiej
7. Wan da Ko sza ła i Edward No wak, dział kow cy 
z Wał brzy cha 
8. Wła dy sła wa Re szel z ROD „Pod zam cze” 
w Wał brzy chu 
9. Jan Pu to z ROD „Sło necz ne Wzgó rze” 
w Wał brzy chu 
10. Dział kow cy z lu bel skie go
11. Sta no wi sko Prze wod ni czą cych Ko le gium 
Pre ze sów Okrę gu Po znań skie go
12. Elż bie ta Pa proc ka z Wał brzy cha
13. Ma rian na i Sta ni sław Dra bik z ROD 
„Pod zam cze” w Wał brzy chu
14. Ma riusz Ka spro wicz z Wał brzy cha
15. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le
16. Ire na Za rem ba z ROD „XX-le cia” w Szcze ci nie
17. Kry sty na Kot i Jó zef Bo jor z ROD „Pod zam cze” 
w Wał brzy chu
18. ROD „Ci cha Do li na” we Wro cła wiu 
19. Sta ni sław Trzisz ka z No wej So li 
20. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
Świę to krzy skie go PZD
21. ROD „Na dzie ja” we Wro cła wiu
22. ROD „Po święt ne” we Wro cła wiu
23. Dział kow cy z No wej Ru dy
24. ROD „Sto krot ka” we Wro cła wiu
25. ROD „Wy zwo le nie” w Strze li nie
26. Dział kow cy z Bo gu szo wa Gorc
27. ROD im. Gar ni zo no wy w Kro śnie Od rzań skim
28. Cze sław Sko nec ki z Gry fi na
29. Dział kow cy z ROD „Sło necz ny Stok” w Iła wie 
30. Sa mo rząd Dział ko wy z te re nu Iła wy 
do Prze wod ni czą ce go klu bu par la men tar ne go PO 
31. Sa mo rząd Dział ko wy z te re nu Iła wy 
do Ra fa ła Gru piń skie go z PO
32. Sa mo rząd Dział ko wy z te re nu Iła wy 
do Mar sza łek Sej mu 
33. Dział kow cy z te re nu Iła wy

34. Za rząd i Ko mi sja Roz jem cza ROD „Par ty ni ce” 
we Wro cła wiu
35. ROD „Ka li na” we Wro cła wiu 
do Po sła Bog da na Zdro jew skie go
36. ROD „Ka li na” we Wro cła wiu 
do Klu bu Par la men tar ne go PO
37. ROD „Ka li na” we Wro cła wiu 
do Klu bu Par la men tar ne go PiS
38. Za rząd, Ko mi sja Roz jem cza i Ko mi sja 
Re wi zyj na ROD „Par ty zant” we Wro cła wiu
39. Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie
40. ROD „Przy le sie” w Su le cho wie 
41. ROD im. T. Ko ściusz ki w Czę sto cho wie  
42. Ja ni na Ra dzy miń ska, dział ko wicz ka z Wał brzy cha
43. Wła dy sła wa Re szel z ROD „Pod zam cze” 
w Wał brzy chu
44. Elż bie ta Pa proc ka, dział ko wicz ka z Wał brzy cha
45. Ma riusz Ka spro wicz, dział ko wiec z Wał brzy cha
46. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Pod Mor wa mi” 
we Wro cła wiu
47. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu 
48. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czych ROD 
okrę gu el blą skie go
49. ROD „Pod Mor wa mi” we Wro cła wiu 
50. ROD „Przy jaźń” we Wro cła wiu
51. ROD im. Świer czew skie go w Zie lo nej Gó rze
52. Dział kow cy ze Świe bo dzic 
53. Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi sja Roz jem cza
ROD „Wod nik” we Wro cła wiu
54. ROD „Wy zwo le nie” w Strze li nie
55. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Opo lu
56. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Kiel cach
57. Dział kow cy z ROD „Błesz no -Wzgó rze” 
w Czę sto cho wie
58. ROD im. Od lew nik w Bla chow ni
59. ROD „35-Le cia” w Zie lo nej Gó rze
60. ROD „ZNTK” w Ole śni cy
61. Ko le gium Pre ze sów ROD w Lub sku 
62. ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
63. ROD „Wod nik” we Wro cła wiu 
64. Za rząd i Ko mi sja Roz jem cza ROD 
im. Lo tos w Ole śni cy 
65. Za rząd ROD „Ró ża” w Ole śni cy 
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66. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ró ża” w Ole śni cy
67. ROD im. Emi lii Gier czak w Ko sza li nie 
68. Ko mi sja Roz jem cza ROD im. XX-le cia 
w Śro dzie Ślą skiej
69. ROD „XX-Le cie” w Śro dzie Ślą skiej 
70. ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej
71 Pre zy dium OZ PZD w Opo lu
72. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Gdań sku
73. Ire na Pie trzyk z OZ PZD w El blą gu  
74. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w El blą gu
75. Ko le gium Pre ze sów ROD w Rze szo wie
76. Dział kow cy z Je le niej Gó ry

77. ROD „Wy po czy nek” w Ząb ko wi cach Ślą skich
78. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czych ROD 
okrę gu el blą skie go
79. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu
80. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Opo lu
81. ROD „Pod Mor wa mi” we Wro cła wiu
82. ROD „1 Ma ja -Wol ność” w Czę sto cho wie
83. ROD „Nad Biał ką” w Czę sto cho wie
84. Dział kow cy ze Zło to wa
85. Dział kow cy z Obor nik
86. Dział kow cy z Wro nek

Jed ną z osób do któ rych dział kow cy kie ru ją licz ne li sty
i sta no wi ska po świę co ne ak tu al nej sy tu acji ogro dów 
i Związ ku jest wi ce pre mier, mi ni ster go spo dar ki i pre zes
PSL Ja nusz Pie cho ciń ski. 

W swo ich li stach dział kow cy wy ra ża ją przede wszyst -
kim po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD,
zwra ca jąc się rów no cze śnie do wi ce pre mie ra z proś bą o
je go po par cie.

„Uchwa lo ny przez X Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga tów
PZD w paź dzier ni ku 2012ro ku oby wa tel ski pro jekt usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych uwzględ nia
wszyst kie za strze że nia wo bec usta wy o ROD zgło szo ne
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, za war to w nim pra wa na -
by te dział kow ców za pi sa ne w po przed niej oraz co istot ne
prze nie sio no wszyst kie za pi sy ko rzyst ne dla nas dział kow -
ców a nie za kwe stio no wa ne przez Try bu nał. Za pi sa ne 
w pro jek cie usta wy roz wią za nia do ty czą ce funk cjo no wa -
nia, or ga ni za cji i za kła da nia ogro dów są bez spor nie zgod -
ne z Kon sty tu cją RP speł nia jąc wy mo gi de mo kra tycz ne go
pań stwa, pod kre śla jąc wol ność zrze sza nia się oby wa te li.
Pro jekt sku pia się na wła ści wym za bez pie cze niu praw
użyt kow ni ków okre śla jąc sy tu ację praw ną wszyst kich
dział kow ców, bez wzglę du na ich przy na leż ność do sto -
wa rzy sze nia czy też nie. Wpro wa dza tak że plu ra lizm
wpro wa dze niu ogro dów dział ko wych oraz zrów nu je po -
zy cje praw ne każ de go z pod mio tu pro wa dzą ce go ta ką
dzia łal ność – na pi sał w swo im li ście Bo gu sław Dą brow -
ski z ROD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni.

W po dob nym to nie wy po wia da ją się dział kow cy z ROD
„Fran cisz ka Wal cza ka” w Go rzo wie Wiel ko pol skim. „Li -
czy my na Pa na i po słów z PSL, że wy ka żą się od wa gą i

udzie lą nam po mo cy, a przede wszyst kim po prą pro jekt
oby wa tel ski zło żo ny do Sej mu i da dzą wła ści wą oce nę pro -
jek to wi PO”. Tak że w oce nie ROD „Ma lin ka” w Su wał -
kach pro jekt oby wa tel ski za słu gu je na po par cie po słów 
w Sej mie.

„Pro jekt no wej usta wy speł nia wszyst kie wnio ski Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go i nie na ra ża dział kow ców na nie -
prze wi dzia ne krzyw dy i ewen tu al ne sank cje w przy szło ści.
Po nad to da je moż li wość swo bod ne go zrze sza nia się dział -
kow ców w do wol ne sto wa rzy sze nia ogro do we, za cho wu -
jąc tym sa mym za sa dy plu ra li zmu spo łecz ne go” – czy ta my
w li ście Ko le gium Pre ze sów ROD w Lub sku. 

W swo ich li stach dział kow cy od no szą się tak że do pro -
jek tów po sel skich, w szcze gól no ści Plat for my Oby wa tel -
skiej i So li dar nej Pol ski. 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
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.

„Moż na ten twór na zwać „po twor kiem le gi sla cyj nym”.
Po ka zu je on wła ści we ob li cze PO i sto su nek tej par tii do
nas, dział kow ców. Od no si my wra że nie, że PO już wszyst -
ko roz wa li ła (…) i te raz chce roz wa lić ogro dy dział ko we”
– czy ta my w li ście dział kow ców z ROD „Fran cisz ka Wal -
cza ka” w Go rzo wie Wiel ko pol skim.

W po dob nym to nie wy po wia da ją się dział kow cy z re jo -
nu su wal skie go: „Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy

XII. DZIAŁKOWCY PISZÑ DO WICEPREMIERA 
i PREZESA PSL JANUSZA PIECHOCI¡SKIEGO
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pro po zy cji do pro jek tu PO dział kow cy stwier dzi li, że za ło -
że nia do te go pro jek tu nie zo sta ły stwo rzo ne w tro sce 
o roz wój ogrod nic twa dział ko we go w RP, lecz z my ślą 
o po zba wie niu dział kow ców do tych cza so wych praw, li kwi -
da cji sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej (PZD) oraz na -
cjo na li za cji jej ma jąt ku”. Dział kow cy zwra ca ją się do
Pre ze sa PSL z go rą cym ape lem, aby wraz z ca łym swo im
klu bem, sprze ci wił się ko ali cjan to wi i po parł zde cy do wa -
nie oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Dział kow cy przy po mi na ją też wi ce pre mie ro wi, że wie -
lo krot nie za pew niał dział kow ców, że bli skie są mu ich
spra wy , dla te go mo gą na nie go li czyć nie mal w każ dej
sy tu acji.

„Pra gnie my wie rzyć, że tak jak w prze szło ści, PSL nas
dział kow ców nie za wie dzie i bę dzie nas wspie rał” – pi sze
w li ście do Pre ze sa PSL Jan Pio ró kow ski z Wro cła wia. 

„Do tych czas spo ty ka li śmy się z du żą życz li wo ścią i po -
par ciem Pol skie go Stron nic twa Lu do we go, po zwa la my so -

bie więc wy ra zić prze ko na nie, że rów nież obec nie par tia,
któ rą Pan kie ru je, życz li wie od nie sie się do pro ble mów, 
z któ ry mi przy szło nam się zmie rzyć i udzie li nam swe go
po par cia - tak że w kwe stii usta wy, któ ra bę dzie przy ję ta
przez par la ment” – na pi sa li dział kow cy z ROD „35-le -
cia” w Zie lo nej Gó rze.

„Sko ro wie lo krot nie Pan i po sło wie z pa na par tii za pew -
nia li, iż je ste ście z na mi i na szym na ro do wym Związ kiem,
to te raz przy szedł czas, aby za jąć sta no wi sko w tak ży wot -
nej dla nas spra wie. Te go ocze ku ją od Pa na człon ko wie
Związ ku, w któ re go sze reg z wła snej wo li jest pra wie mi -
lion oby wa te li” – na pi sał Bo gu sław Dą brow ski” – z ROD
im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni.

W li stach kie ro wa nych do wi ce pre mie ra Ja nu sza Pie -
cho ciń skie go moż na wy czuć ton pe łen życz li wo ści i za -
ufa nia. Dział kow cy ma ją na dzie ję, że PSL kon se k-
went nie bę dzie bro nił ogro dów dział ko wych i nie po zo -
sta wi dział kow ców bez wspar cia w tym trud nym dla nich
mo men cie. 

(mz)

Od wie lu dni dział kow cy skła da ją na rę ce Pre mie ra
dzie siąt ki li stów, w któ rych wy ra ża ją swo je za nie po ko je -
nie pla na mi Plat for my Oby wa tel skiej do ty czą cy mi  ogro -
dów dział ko wych.  Cze ka ją na ja sne sta no wi sko Do nal da
Tu ska – sze fa rzą du i li de ra naj więk sze go ugru po wa nia
par la men tar ne go w Sej mie, w rę kach któ re go już nie dłu -
go znaj dzie się oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, pod któ rym dział kow cy ze bra li
już po nad 620 tys. pod pi sów.  Tym cza sem nic się nie
zmie nia – dział kow cy – oby wa te le RP pi szą, a Do nald
Tusk mil czy.

Ja ro sław Bar to sie wicz, dział ko wiec z Wał brzy cha  mil -
cze nie pre mie ra  oce nia kry tycz nie. W je go od czu ciu jest
ono po twier dze niem lek ce wa że nia mi lio no wej spo łecz no -
ści: „Nie oskar żam Was bez pod staw nie. Nie za re ago wa li -
ście ani jed nym sło wem na set ki li stów dział kow ców, na
ape le i sta no wi ska wszyst kich struk tur Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ re są do Was nie ustan nie pi sa ne i w któ -
rych wska zu je się wprost na nie zgod ne z pra wem i wo lą
dział kow ców pro po zy cje do pro jek tu no wej usta wy o ogro -
dach dział ko wych” – pi sze w swo im li ście do Do nal da Tu -
ska. „Sko ro mil czy cie, to od bie ra my to ja ko lek ce wa że nie
i okła my wa nie spo łe czeń stwa – mi lio na ro dzin dział kow -

ców, po nie waż co in ne go pu blicz nie gło si cie, a po za ku li -
sa mi czy ni cie od mien nie, wbrew wła snym obiet ni com 
i wła sne mu spo łe czeń stwu.” Dział kow cy cał ko wi cie bez -
bron ni nie są, bo, jak pi sze Ta de usz Ła zu ka z Wał brzy cha,
po sło wie spra wu ją swój man dat z wy bo ru spo łe czeń stwa,
któ re roz li cza ich z każ dej de cy zji, dzia ła nia lub je go bra -
ku pod czas wy bo rów. „Gło su jąc na obec ny skład po słów
mia łem na dzie ję na do trzy ma nie po li tycz nych obiet nic.
Sro dze się na tym za wio dłem, ale nie dłu go bę dą na stęp ne
wy bo ry. Nie tyl ko Ja bę dę o tym pa mię tał, ale też ca ła ro -
dzi na dział kow ców.”

W swo ich li stach dział kow cy przy po mi na ją pre mie ro -
wi, jak za le d wie pół ro ku te mu mó wił w me diach, że
dział kow com  nie sta nie się krzyw da, a tym cza sem nie tyl -
ko Try bu nał Kon sty tu cyj ny w swo im orze cze niu po zba wił
dział kow ców wszel kich praw, ale tak że po sło wie Plat for -
my Oby wa tel skiej pla nu ją cał ko wi tą za gła dę ogro dów 
i dział kow ców.  „Wy rok TK spo wo do wał, że stra ci li śmy
po czu cie bez pie czeń stwa, a przede wszyst kim ochro nę
praw ną. Te raz z ogrom nym nie po ko jem przy glą da my się
dzia ła niom ugru po wań po li tycz nych, któ re przy go to wa ły
lub przy go to wu ją pro jek ty no wych ustaw o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych” – pi szą w li ście do Pre mie ra dział -
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kow cy z ROD „By strzy ca” w Lu bli nie i do da ją: „Naj bar -
dziej za nie po ko iły nas roz wią za nia przy go to wa ne przez
ugru po wa nie po li tycz ne Pa na Pre mie ra – Plat for mę Oby -
wa tel ską. Jed no myśl nie stwier dzi li śmy, że pro po zy cje te są
szko dli we spo łecz nie”. Za nie po ko je ni są tak że dział kow -
cy z ROD „Za ci sze” w Że ga niu, któ rzy w swo im sta no wi -
sku pi szą: „Po za po zna niu się z pro po zy cja mi opra co -
wa ny mi przez ze spół po sła S. Hu skow skie go  bu dzą one
nasz nie po kój za kła da jąc zna czą ce ogra ni cze nie, a wręcz
ode bra nie  praw dział kow com co spo wo du je po gor sze nie
funk cjo no wa nia na sze go ogro du i nie tyl ko. Za war te pro -
po zy cje w/w ze spo łu mo gą w dal szej per spek ty wie pro wa -
dzić wręcz do li kwi da cji  ogro dów dział ko wych w Pol sce”.
Ta kie sa mo zda nie wy ra ża ją użyt kow ni cy dzia łek w ROD
„Przy szłość” z Po nia to wa; „Przed sta wio ne przez po sła
Hu skow skie go za ło że nia wska zu ją na cał ko wi ty brak zro -
zu mie nia spe cy fi ki ogrod nic twa dział ko we go. Za ło że nia
te są sprzecz ne z ideą pań stwa pra wa i bez pie czeń stwa
oby wa tel skie go. Jak ina czej na zwać na kła da nie na dział -
kow ców ob cią żeń fi nan so wych, po wo du ją cych, że dział ka
sta je się eks klu zyw nym hob by?” Dział kow cy nie ma ją złu -
dzeń co do pro po zy cji po słów Plat for my. „W przy go to wa -
nym pro jek cie pod sta wo wym za ło że niem jest li kwi da cja
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i na cjo na li za cja je go
ma jąt ku, a nie ochro na na szych praw. Na ta kie dzia ła nia
nie wy ra ża my zgo dy” – pi szą.

„Ma my wra że nie, że to co zo sta ło opu bli ko wa ne ma na
ce lu spraw dze nie na szej re ak cji na pró bę za wład nię cia
ogro da mi” – pi szą z ko lei dział kow cy z ROD „Fran cisz -
ka Wal cza ka” w Go rzo wie Wiel ko pol skim. „Ze spół pod
kie row nic twem po sła Hu skow skie go uro dził „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” – ko men tu ją za ło że nia PO do usta wy go -
rzow scy użyt kow ni cy dzia łek i do da ją: „ana li zu jąc po -
szcze gól ne roz dzia ły te go pro jek tu ob ja wia się praw dzi we
ob li cze, do ja kie go dą ży kie ro wa na przez Pa na par tia –
po my sło daw cy wi dzą moż li wość wej ścia do kie sze ni ogro -
dów i dział kow ców, a mo że war to by by ło spraw dzić szcze -
gó ło wo po sel skie kie sze nie”?

Cze go więc ocze ku ją dział kow cy? Otóż do ma ga ją się,
by pre mier od stą pił od stwo rzo ne go przez PO pro jek tu i
zwró cił się ku pro jek to wi oby wa tel skie mu. „Pro jekt ten
do sto so wu je się do wy tycz nych TK, nie ogra ni cza jąc przy
tym po sza no wa nia praw dział kow ców” – na pi sa li dział -
kow cy z De le ga tu ry Ty skiej OZ Ślą skie go w Ka to wi cach.
„Wie rzy my że Pan ja ko nie kwe stio no wa ny au to ry tet 
w Ko ali cji Rzą dzą cej i ja ko Naj wyż szy Prze ło żo ny Wszyst -
kich Urzęd ni ków, po prze pro jekt któ ry cie szy się po par -
ciem mi lio no wych rzesz spo łecz nych, co bę dzie nie-

wąt pli wym do wo dem po sza no wa nia spo łe czeń stwa”
– czy ta my w li ście człon ków Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej PZD w Zie lo nej Gó rze. „Zwra ca my się do Pa na
Pre mie ra o pło że nie kre su te mu wo lun ta ry zmo wi i ten den -
cji do ode bra nia nam pra wa o de cy do wa niu w spra wie
by tu na sze go, przez  re for ma to rów, któ rzy nie zna ją re -
aliów w ogro dach dział ko wych” – pi szą człon ko wie ROD
„Miej ski” w Py rzy cach.

Je dy ną na dzie ją dział kow ców na oca le nie ogro dów po -
zo sta je pro jekt usta wy o ROD stwo rzo ny przez spo łecz -
ność dział ko wą. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na uwa ża, że
pro jekt oby wa tel ski ja ko je dy ny zo stał na pi sa ny przez
dział kow ców i z my ślą o dział kow cach. „Opra co wał go
ze spół fa chow ców zna ją cych spe cy fi kę ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce, za wie ra jąc w nim po nad to wszyst kie zo -
bo wią za nia wska za ne przez TK w swym wy ro ku z 11 lip ca
2012 r.(…). Dział kow cy ma ją pra wo ocze ki wać, że Rząd
RP i Par la ment po prze go, gdyż wraz z na szy mi ro dzi na -
mi jest nas pra wie czte ry mi lio ny” – na pi sa li człon ko wie
KKR. „Przy ję cie pro jek tu tej usta wy gwa ran tu je nam,
dział kow com, że nie stra ci my swo ich praw do dzia łek.
Dzię ki tej usta wie  zy ska my rów nież pew ność, że na sze
ogro dy, bez któ rych nie wy obra ża my so bie ży cia, prze -
trwa ją. Pol scy dział kow cy to lu dzie, któ rzy nie po sia da ją
wiel kich do cho dów. Ogró dek Dział ko wy jest ich je dy ną
ra do ścią ży cia i swo istą for mą za po mo gi, po zwa la ją cej
zwią zać ko niec z koń cem – dla te go nie od bie raj cie nam
te go. Li czy my na do brą wo lę pa na pre mie ra i przy chyl -
ność dla dział kow ców i ogro dów” – na pi sa li dział kow cy 
z ROD „Ko le jarz” w Żmi gro dzie.

Po nad to w li stach skła da nych na rę ce pre mie ra dział -
kow cy udzie la ją tak że peł ne go po par cia dla ist nie nia Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry w ich oce nie od
trzy dzie stu lat kon se kwent nie bro ni ich praw. „Likwi da -
cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest jed no znacz na z
li kwi da cją ogro dów dział ko wych i prze ję cia te re nów przez
de we lo pe rów czy ha ją cych na na stęp ne te re ny pod za bu do -
wę su per mar ke tów” – pi szą dział kow cy z ROD „Przy -
jaźń” w Szcze ci nie. Jak za uwa ża ją użyt kow ni cy dzia łek,
tyl ko sil na, ogól no pol ska or ga ni za cja mo że sku tecz nie re -
pre zen to wać in te re sy spo łecz no ści dział ko wej. „Bez ogól -
no pol skiej or ga ni za cji, bez wspie ra nia na szych in we sty cji,
bez wy daw nictw, po rad nic twa ogro do we go, pre zen to wa -
nia na szych ogro dów w ska li kra jo wej i mię dzy na ro do wej,
zo sta nie my zre du ko wa ni do zna cze nia za ścianko we go, 
z któ rym nikt się nie bę dzie li czył” - na pi sa li dział kow cy 
z ROD w Wą grow cu. Wię cej moż na prze czy tać na stro nie
www.pzd.pl w za kład ce „Dział kow cy pi szą do pre mie ra
Do nal da Tu ska”. 
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Nie spo dzie wa nie du ży za in te re so wa niem wśród me -
diów cie szy się in for ma cja na te mat skar gi, któ rą do Try -
bu na łu Praw Czło wie ka w Stras bur gu zło żył Pol ski
Zwią zek Dział kow ców oraz in dy wi du al ni dział kow cy. 
W ostat nim ty go dniu wia do mość ta po ja wi ła się na
wszyst kich por ta lach in for ma cyj nych, a tak że w czo ło -
wych ga ze tach ogól no pol skich oraz na an te nach sta cji ra -
dio wych.

Me dia za uwa ży ły, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców, nie
skła da bro ni po ubie gło rocz nym orze cze niu Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, któ ry był ogrom nym za sko cze niem dla
ca łe go śro do wi ska dział ko we go. Dział kow cy chcą wal -
czyć o swo je ogro dy i pra wa, któ re zo sta ły na ru szo ne w
wy ni ku te go wy ro ku, dla te go szu ka ją po mo cy w Try bu na -
le Praw Czło wie ka w Stras bur gu.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na ru szył sze reg
praw chro nio nych przez pra wo mię dzy na ro do we. W skar -
dze do ETPC za rzu co no Pol sce na ru sze nie pra wa do są du,
po nie waż w po stę po wa niu przed TK Związ ko wi nie przy -

zna no sta tu su uczest ni ka po stę po wa nia. Dzien ni ka rze 
w swo ich pu bli ka cjach pod kre śla ją fakt, że pol skie pra wo
nie da je moż li wo ści od wo ła nia się od wy ro ku TK. W opi -
nii skła da ją cych skar gę do EPTC wy rok ten na praw dę
ozna cza bez praw ną na cjo na li za cję ogro dów, po nie waż 
21 stycz nia 2014 r. ma ją wy ga snąć pra wa ma jąt ko we
Związ ku – w tym pra wa do grun tów – na rzecz gmin i
Skar bu Pań stwa, co jest nie do pusz czal ne w świe tle pra wa
eu ro pej skie go.

Me dia wspo mi na ją tak że, że oprócz PZD skar gi do
ETPC zło ży li rów nież sa mi dział kow cy, któ rzy za rzu ci li,
że wy rok TK, li kwi du jąc Zwią zek, po zba wił ich jed no -
cze śnie moż li wo ści człon ko stwa w nim. Dział kow cy ma -
ją na dzie ję, że ETPC uwzględ ni ich skar gi, po nie waż
po dob ne do nich sta no wi sko za ję li sę dzio wie TK, któ rzy
zło ży li zda nia od ręb ne do wy ro ku – ko men tu ją spra wę
skar gi do Stras bur ga dzien ni ka rze.

Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na na szej stro nie in ter -
ne to wej www.pzd.pl, w za kład ce „O nas” – „me dia o nas”.
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1. Me dia za in te re so wa ne skar gą PZD i dział kow ców do Stras bur ga 

2. KR PZD i dział kow cy ko men tu ją ar ty kuł Ga ze ty Wy bor czej „Co cze ka ogro dy dział ko we” 

W do dat ku „Dom” Ga ze ty Wy bor czej 9 stycz nia br.
uka zał się ar ty kuł Mar ka Wiel go po świe co ny dział kow -
com pt. „Co cze ka ogro dy dział ko we”. Au tor te go ar ty ku -
łu ma kon kret ną wi zję i po nie kąd wska zu je dział kow com
co ma ją my śleć, na wet je śli nie jest to zgod ne z praw dą. 
W ar ty ku le po ja wi ły się prze kła ma nia i nie ści sło ści, któ -
re spo wo do wa ły, że do re dak to ra Mar ka Wiel go, a tak że
do Kra jo wej Ra dy Polskiego Zwiazku Działkowców na -
pły wa ją li sty w tej spra wie.

W ar ty ku le re dak tor Wiel go przy po mi na roz strzy gnię cia
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, a tak że przy bli ża pro jek ty
po słów So li dar nej Pol ski i SLD. W za le d wie kil ku
oszczęd nych sło wach sko men to wa no za ło że nia do pro -
jek tu Plat for my Oby wa tel skiej. W ar ty ku le przy to czo no
hi sto rię Pre ze sa war szaw skie go ogro du "Ma dra go ra", jed -
nak prze kaz ten jest jed no stron ny i brak ko men ta rza dru -
giej stro ny, co de cy du je o je go stron ni czej wy mo wie.

Tak że Dział Me dial ny KR PZD od niósł się do te go ar -
ty ku łu wska zu jąc „po mył ki” co do istot nych fak tów, a tak -
że wy ja śnia jąc i ko men tu jąc nie któ re stwier dze nia au to ra.
Tekst pre zen tu je my po ni żej:

Re dak tor Ma rek Wiel go z jed nej stro ny prze strze ga
dział kow ców, by mie li się w bie żą cym ro ku na bacz no ści,
bo mo gą bez pow rot nie utra cić przy słu gu ją ce im pra wa, z
dru giej na to miast po da je wie le nie praw dzi wych in for ma -
cji do ty czą cych funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych oraz pro po zy cji usta wy dział ko wej, któ re zo -
sta ły przy go to wa ne przez róż ne par tie po li tycz ne.

Jed na z nie ści sło ści do ty czy funk cjo no wa nia ogro du
„Man dra go ra” przy Alei Sta nów Zjed no czo nych w War -
sza wie. Otóż w je sie nią 2011 r. je go pre ze sem zo stał An -
drzej To ma sik, przed sta wio ny w ar ty ku le ja ko go spo darz,
ja kie go ogród ten jesz cze nie miał. Wła dze Polskiego
Związku Działkowców zde cy do wa ły się go jed nak od wo -
łać? Dla cze go – otóż au tor ar ty ku łu nie za dał so bie tru du,
by za dać to py ta nie wła dzom Polskiego Związku Dział-
kowców, a je dy nym in for ma to rem uczy nił wła śnie pa na
To ma si ka, któ ry przed sta wił fak ty wy god ne tyl ko dla nie -
go. Tym cza sem war to wy ja śnić, że by łe go już pre ze sa, ani
po zo sta łych człon ków za rzą du, nie od wo łał Okrę go wy
Za rząd Ma zo wiec ki. Ich man da ty z mo cy pra wa wy ga sły,
po tym, jak pię ciu z dzie wię ciu człon ków za rzą du zło ży ło
re zy gna cję. W wy ni ku te go, zgod nie z § 49 ust. 1 Sta tu tu



45

Polskiego Związku Działkowców or gan wyż sze go stop -
nia, w tym przy pad ku OZ Ma zo wiec ki, po wo łał or gan ko -
mi sa rycz ny. Na to miast je śli cho dzi o przy wo ła ną w ar ty-
ku le kwe stię trzech mie się cy na uzu peł nie nie wa ka tów 
w za rzą dzie ROD, to war to wie dzieć, że zgod nie z za pi sa -
mi sta tu tu Polskiego Związku działkowców (§ 48) okres
ten do ty czy wy łącz nie sy tu acji, gdy licz ba osób, człon -
ków or ga nu zmniej szy się, ale nie po ni żej 50% skła du.
Jest to je dy na moż li wość, w któ rej zgod nie z pra wem PZD
moż na do ko op to wać bra ku ją cych człon ków za rzą du
ROD. Za tem stwier dze nie za war te w ar ty ku le do ty czą ce
tej ma te rii jest nie praw dzi we.

War to tak że za uwa żyć, że pan An drzej To ma sik w grud -
niu 2012 r. zo stał po zba wio ny człon ko stwa w PZD i pra -
wa użyt ko wa nia dział ki, gdyż dzia łał on na szko dę
Związ ku. Dzia ła nie to mia ło po le gać m.in. na nie prze ka -
za niu do ku men ta cji ogro du, w tym do ku men tów za wie -
ra ją cych da ne oso bo we wszyst kich dział kow ców, za rzą-
do wi ko mi sa rycz ne mu. Tym cza sem zgod nie z § 52. 
Ust. 2 sta tu tu PZD ustę pu ją cy ogran PZD jest zo bo wią za -
ny prze ka zać no we mu or ga no wi PZD kom plet ną do ku -
men ta cję ogro du. W ar ty ku le po ja wia się też sze reg
nie ści sło ści zwią za nych z fi nan so wa niem ROD. Tym cza -
sem jak po in for mo wał nas OZ Ma zo wiec ki, obec ny Za -
rząd Man dra go ra po sta wił by łe mu pre ze so wi kil ka na ście
za rzu tów w tej kwe stii, w tym m. in. sa mo dziel ne go de cy -
do wa nia o tym, kie dy i ja kie in we sty cje ma ją zo stać wy -
ko na ne w ogro dzie. Tym cza sem wal ne za bra nie nie
wy ra zi ło zgo dy na te go ty pu dzia ła nie. Po słu gi wa nie się
re la cją otrzy ma ną z jed ne go – wąt pli we go źró dła jest cał -
ko wi tym bra kiem obiek ty wi zmu i wska zu je na nie rze tel -
ność dzien ni kar ską. Na pod sta wie prze ka zu tyl ko jed nej
oso by wy snu wa ne są oszczer cze ha sła pod ad re sem
Związ ku, któ ry zrze sza mi lion ro dzin dział ko wych. Czy w
tym wy pad ku jest to świa do me dą że nie do ośmie sze nia
or ga ni za cji zrze sza ją cej dział kow ców i świa do me kre owa -
nie czy tel ni kom i spo łe czeń stwu jej fał szy we go ob ra zu?

Ko lej ny te mat ja ki zo stał pod ję ty na ła mach te go ar ty ku -
łu do ty czy te go, że „na szczę ście już za nie co po nad rok
przy na leż ność do PZD nie bę dzie ko niecz na”. Idąc o krok
da lej re dak tor Wiel go pi sze: „mo że się oka zać, ze wie lu
ogro dom wyj dzie na do bre wy zwo le nie się spod ku ra te li
Związ ku. Już te raz za bie ga o to wie le z nich.” Trze ba więc
za dać pod sta wo we py ta nie: skąd ta kie wia do mo ści? Dla -
cze go nie ma tu żad nych kon kret nych in for ma cji, a je dy -
nie ogól ni ki, ale z pod kre śle niem, że ta kich ogro dów jest
wie le. Sko ro jest tak wie le, to cze mu au tor nie wy mie nia
żad ne go? PZD zrze sza bli sko 5 tys. ogro dów, wiec po słu -
gi wa nie się wy świech ta ny mi przy kła da mi ode rwa nych
ogro dów, w któ rych dzia ła li Ire ne usz Ja rzą bek i Wie sław
Cza plic ki, jest co naj mniej nie na miej scu. Lu dzie ma ją
pra wo do wła snych de cy zji, jed nak z na szych in for ma cji,
pły ną cych wprost z ogro dów, a nie z bli żej nie zna nych

źró deł, wy ni ka, że zde cy do wa na więk szość ogro dów opo -
wia da się za dal szym ist nie niem PZD. Dla cze go? Dział -
kow cy wie dzą, że gdy by nie dzia ła nia i ochro na ja ką
gwa ran tu je im Zwią zek, to już daw no na miej scu wie lu
ogro dów sta ły by wie żow ce lub cen tra han dlo we. Przy kła -
dem mo że być hi sto ria wspo mnia ne go kom plek su ogro -
dów przy al. Sta nów Zjed no czo nych. Wła dze mia sta
zwró ci ły „by łym wła ści cie lom” – w rze czy wi sto ści nie -
zna nej spół ce - 33 ha, na któ rych dział ki od prze szło 50 lat
upra wia ło ok. 1000 war szaw skich ro dzin. Związ ko wi oraz
in dy wi du al nym dział kow com od mó wio no udzia łu na pra -
wach stro ny w po stę po wa niu. Je dy nie dzię ki wie lo let nim
sta ra niom PZD uda ło się w koń cu za blo ko wać zwrot nie -
ru cho mo ści. Za bie gi Związ ku spra wi ły, że w spra wę za an -
ga żo wa ła się Pro ku ra tu ra. Do tar ła ona do do ku men ta cji
wska zu ją cej, iż rosz cze nia do te re nów są bez za sad ne –
daw ni wła ści cie le zgod nie z pra wem uzy ska li od szko do -
wa nie. Oczy wi ście nikt z władz War sza wy nie po dzię ko -
wał PZD za upór w dą że niu do praw dy, któ ry za owo co wał
za cho wa niem przez mia sto wła sno ści te re nu war te go set -
ki mi lio nów, a mo że na wet mi liar dy zł. Sta ło się zgo ła do -
kład nie od wrot nie. Pre zy dent War sza wy wy to czył dział-
kow com spra wę o wy da nie nie ru cho mo ści. Stwier dził, że
ist nie ją ce od 50 lat ogro dy zaj mu ją te ren nie le gal ne – rze -
ko mo de cy zje or ga nów wła dzy, w opar ciu o któ re lo ko -
wa no ogro dy, są nie wy star cza ją ce. Fakt, iż ogro dy
za kła da ły wła dze mia sta i to one ewen tu al nie nie do peł ni -
ły swe go cza su wszyst kich for mal no ści, nie miał dla sto -
łecz ne go ra tu sza żad ne go zna cze nia. War to też za zna czyć,
iż w opar ciu o ta ką ar gu men ta cję Pre zy dent m. st. War -
sza wy wy to czył już 171 pro ce sów, w któ rych żą da od
dział kow ców opusz cze nia te re nów 100 ogro dów, w któ -
rych dział ki użyt ku je 13 000 ro dzin. Przy pad ków, gdzie
wła ści wie tyl ko PZD sta nął w obro nie dział kow ców, a po -
śred nio rów nież in te re sów ma jąt ko wych miast, jest znacz -
nie wię cej. Gdy by dzien ni karz za dał so bie tro chę tru du,
to bez pro ble mu zna la zł by in for ma cje o tym, jak Zwią zek
po ma ga dział kow com. Wie lu sa mo rzą dow ców ja sno
wska zu je, że tyl ko Zwią zek, ja ko przed sta wi ciel mi lio no -
wej spo łecz no ści jest dla nich na ty le waż nym roz mów cą,
by z nim roz ma wiać i ne go cjo wać de cy zje do ty czą ce
ogro dów i ich przy szło ści. Czy ta kim sa mym part ne rem
do roz mo wy o przy szło ści ogro dów bę dzie osa mot nio ny
dział ko wiec? Czy bę dzie w sta nie obro nić się bez związ -
ko wych praw ni ków, któ rzy od wie lu lat po ma ga ją w spra -
wach spor nych do ty czą cych dzia łek i ogro dów? Czy
za tem rze czy wi ście li kwi da cja PZD to jest naj lep sze roz -
wią za nie dla dział kow ców? Mo że we dług za my słu dzien -
ni ka rza wy star czy tyl ko za siać ziarn ko nie pew no ści, 
a mo że coś z te go wy kieł ku je.

W swo im ar ty ku le au tor przy wo łu je tak że pro jekt So li -
dar nej Pol ski, za po mi na jąc przy tym, że pro po zy cja SP to
nic in ne go, jak od grze ba na z szu fla dy i zmo dy fi ko wa na
ini cja ty wa usta wo daw cza, któ rą po seł De ra pre zen to wał
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3 la ta te mu, bę dąc po słem PiS. Re kla mo wa ny wów czas
pod ha słem „po wszech ne go uwłasz cze nia dział kow ców”
pro jekt, w rze czy wi sto ści miał stwo rzyć moż li wość sprze -
da ży dzia łek. Od po wie dzią na nie go by ło ty sią ce li stów,
pro te stów, ape li i re zo lu cji po cho dzą cych od or ga nów
ogro do wych, okrę go wych i kra jo wych sa mo rzą du dział -
ko we go, jak rów nież od in dy wi du al nych dział kow ców,
któ re świad czy ły o ma so wym sprze ci wie wo bec pro po zy -
cji PiS. Nie ma jąc spo łecz ne go i po li tycz ne go po par cia
pro jekt zo stał od rzu co ny już w pierw szym czy ta niu w Sej -
mie. Jak wi dać jed nak brak ak cep ta cji dział kow ców dla
re ali za cji swo ich par ty ku lar nych in te re sów nie zra ził po -
sła De ry, któ ry zmie nia jąc bar wy par tyj ne w dal szym cią -
gu pró bu je wmó wić dział kow com, że wie, co jest dla nich
naj lep sze. No wa usta wa dział ko wa, któ rą pod ko niec
sierp nia za pre zen to wa ła So li dar na Pol ska za sia ła w dział -
kow cach wie le nie po ko ju, gdyż pro jekt ten nie za bez pie -
cza w ża den spo sób in te re sów dział kow ców. Zgod nie 
z pro po zy cja mi SP na dział kow ców mia ły by zo stać na ło -
żo ne po dat ki, któ re – bio rąc pod uwa gę staw ki ryn ko we –
mo gły by wy nieść oko ło 400 zł. rocz nie. Pro jekt no wej
usta wy dział ko wej par tii An drze ja De ry nie wspo mi na
tak że o ewen tu al nej opła cie za użyt ko wa nie wie czy ste
grun tu. Tam gdzie grun ty są naj droż sze, a więc przede
wszyst kim w du żych mia stach, mo że ona ude rzyć dział -
kow ców po kie sze ni. Pra wo użyt ko wa nia dział ki mia ło -
by być ogra ni czo nym pra wem rze czo wym. Na to miast 
o dal szym ist nie niu ogro dów ma ją de cy do wać gmi ny.
Przed sta wi cie le sa mo rzą du te ry to rial ne go bę dą mo gli zli -
kwi do wać ogro dy i po zba wić użyt kow ni ków dzia łek bez
py ta nia ich o zda nie. SP mil cze niem po mi ja fakt, że moż -
li wość two rze nia no wych ogro dów, w miej sce li kwi do wa -
nych to prak ty ka zna na dział kow com od wie lu lat. Jed nak
do tych czas li kwi da cja dzia łek nie za le ża ła od de cy zji po -
li tycz ne go es ta bli sh men tu i grup in te re su, któ re za in te re -
so wa ne są wy ku pem od gmin atrak cyj nych te re nów
miej skich znaj du ją cych się w rę kach dział kow ców.

Dzi wi też to, że re dak tor Wiel go nie do tarł do wszyst -
kich za ło żeń do usta wy „pra wo dział ko we”, któ re przy -
go to wu je 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. Za ło że nia te
zo sta ły prze ka za ne przez po sła Ste fa na Nie sio łow skie go i
po sła An drze ja Orze chow skie go dział kow com już na
prze ło mie li sto pa da i grud nia 2012 ro ku. Są one po -
wszech nie do stęp ne, choć by na stro nie ww.pzd.pl. Tym -
cza sem w opu bli ko wa nym 9 stycz nia 2013 ro ku ar ty ku le
po ja wia ją się je dy nie la ko nicz ne wzmian ki, że po sło wie
roz wa ża ją kil ka nie ko rzyst nych za pi sów. Czy to zwy kła
nie rze tel ność dzien ni kar ska czy je dy nie pró ba ochro ny
pla nów rzą do wych przed po wszech ną kry ty ką spo łecz ną?
Wszak w Ga ze cie Wy bor czej od daw na wi docz na jest li -
nia pro gra mo wa tak jaw na, że aż ra żą ca. Tym cza sem pro -
jekt, któ ry przy go to wa li po sło wie Plat for my Oby wa-
tel skiej dział kow com to nic in ne go, jak osta tecz ne roz wią -

za nie kwe stii ogro dów po przez ich stop nio wą li kwi da cję.
Wszyst kie za pi sy te go pro jek tu ude rza ją z każ dej stro ny
dział kow ca, sta wia jąc go w po zy cji „dzi kie go lo ka to ra”
na pań skich wło ściach. Pro po zy cje ze spo łu po sła S. Hu -
skow skie go ozna cza ją ogra ni cze nia, a wręcz ode bra nie im
praw i ra dy kal ne po gor sze nie wa run ków funk cjo no wa nia
ogro dów. Po sło wie PO w swo ich pla nach i za mie rze niach
wzię li pod uwa gę je dy nie in te res wła ści cie li grun tów. 
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 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. Nie zro zu mia łe jest więc, dla cze go tak ma ło miej sca
zo sta ło po świę co ne te mu pro jek to wi, pod czas gdy za pi sy
pro jek tu So li dar nej Pol ski oma wia ne są wręcz szcze gó ło -
wo? Być mo że re dak tor Wiel go nie unik nął oso bi stych ak -
cen tów i opi sał ten pro jekt, któ ry jest mu naj bliż szy?

W czę ści z pod ty tu łem: „od rad nych wie le za le ży” po -
ja wia się in for ma cja, że li kwi da cja ogro dów wy da je się
prze są dzo na tyl ko tam, gdzie prze wi du je to plan za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Re dak tor Wiel go wspo mi na
tak że, że pro ce du ry zwią za ne z uchwa la niem ta kie go pla -
nu są cza so chłon ne, co za pew ne ma dział kow ców na pa -
wać opty mi zmem. Tym cza sem dzien ni karz nie sta rał się
na wet do trzeć do in for ma cji, ile ogro dów w mia stach rze -
czy wi ście wpi sa nych jest w plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Wy star czy wziąć pod lu pę du że aglo me ra cje
miej skie, czy li te, któ re li kwi da cją ogro dów są naj bar dziej
za gro żo ne, ze wzglę du na cen ne dla róż nych grup in te re -
sów grun ty. Wie le ogro dów zo sta ło wy rzu co nych ze stu -
diów i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Tak jest
na przy kład we Wro cła wiu, gdzie wszyst kim wia do mo, że
te re ny ogro dów zaj mu ją tzw. „atrak cyj ne” ob sza ry. Są to
tzw. „cen ne” te re ny pod in we sty cje. Z te go też wzglę du
500 hek ta rów te re nów ogro dów we Wro cła wiu zo sta ło w
Stu dium i pla nach prze zna czo ne na ce le ko mer cyj ne, a ko -
lej ne 600 ha ogro dów na ce le de we lo per skie. Roz mo wy
dział kow ców z wła dza mi Wro cła wia, proś by, ape le i wie -
lo mie sięcz ne za bie gi w ce lu zmia ny tej de cy zji nie przy -
nio sły żad nych efek tów. Wła dza nie li czy się z ludź mi,
gdy na sza li są mi lio ny, a na wet mi liar dy zło tych zy sku. 
A co z dział kow ca mi, któ rych więk szość to w dal szym
cią gu eme ry ci, ren ci ści ale też bez ro bot ni, pra cow ni cy bu -
dże tów ki i mło de mał żeń stwa z dzieć mi? Ci lu dzie nie
ma ją prze bi cia, za ni mi nikt nie lob bu je – de cy du je ten,
kto ma wła dzę i wca le nie mu si li czyć się z dział kow ca mi
czy spo łecz no ścią miej ską. Mo że miesz kań cy du żych
miast po win ni upra wiać zie mię tyl ko w do nicz kach,
miesz ka jąc w blo ko wi skach? Al bo naj le piej wy rzu cić ich
za mia sto. Nie ste ty ta ka jest rze czy wi stość ob ser wo wa na
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na co dzień. W War sza wie w pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go są tyl ko in for ma cje o miej skiej zie le ni –
nie ozna cza to jed nak zgo dy na dal sze ist nie nie ogro du.
Wy kre śle nie czy zmia na jest tyl ko kwe stią chwi li czy po -
glą dów war szaw skich rad nych, a nie kon sul ta cji ze śro -
do wi skiem dział kow ców. Za tem sło wa re dak to ra
„urzęd ni cy mu szą kon sul to wać swo je pro po zy cje z miesz -
kań ca mi” są tyl ko czczym ży cze niem pa na re dak to ra Ga -
ze ty Wy bor czej, a nie praw dą ob ja wio ną. W ca łej Pol sce
nie ma ani jed ne go przy kła du prze kształ ce nia ogro du w
ogól no do stęp ny park miej ski – czy za tem pan re dak tor na -

dal chce pa trzyć na do brą wo lę gmin i miast przez „ró żo -
we oku la ry”?

Rze tel ny dzien ni karz nie po wi nien pi sać, to co mu się
po do ba, ale to, co wy ni ka ze zna jo mo ści spra wy i jej rze -
tel nej we ry fi ka cji. Ma my na dzie ję, że ko lej ne ar ty ku ły do -
ty czą ce Związ ku, a tak że dział kow ców i przy szło ści
ogrod nic twa dział ko we go, nie bę dą wpro wa dza ły czy tel -
ni ków w błąd, ale bę dą obiek tyw nie i rze tel nie in for mo -
wać czy tel ni ków „Ga ze ty Wy bor czej” o za ist nia łych
fak tach.

Dział me dial ny KR PZD
Mag da le na Za liw ska

Agniesz ka Hryn kie wicz

• Li sty od dział kow ców ws. ar ty ku łu ”Co da lej z ogro da mi dział ko wy mi”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
W ob szer nym ar ty ku le z dnia 9 stycz nia 2013 r. pt. „Co

cze ka ogro dy dział ko we?” za warł Pan in for ma cje na te -
mat pro po zy cji wo bec no wej usta wy o ogrod nic twie dział -
ko wym w Pol sce.

Pra gnie my jed nak zwró cić uwa gę, iż Pa na ma te riał wy -
ma ga pew ne go uzu peł nie nia, szcze gól nie w kwe stii pro -
po zy cji no wej usta wy au tor stwa Klu bu Par la men tar ne go
Plat for my Oby wa tel skiej.

Treść pro jek tu PO, ja ka uj rza ła świa tło dzien ne, w spo -
sób re wo lu cyj ny pod cho dzi do te ma ty ki ogro dów dział -
ko wych. Wie le spo śród po stu la tów za war tych w pro jek cie
po win no zo stać pu blicz nie sko men to wa nych.

Zwra ca my uwa gę Pa na Re dak to ra w szcze gól no ści na
te mat bu do wy al tan ogro do wych. Po sło wie PO za kła da ją
ogra ni cze nia do pusz czal nej po wierzch ni do 20 m2 (dzi siaj
25 m2 w mia stach i 35 m2 po za mia sta mi), jed no cze śnie
na ka zu jąc aby al ta ny by ły „nie zwią za ne z grun tem”, czy -
li nie po sia da ły fun da men tów. Dzi siaj pra wo bu dow la ne
nie prze wi du je ta kie go ob ostrze nia, to też zde cy do wa na
więk szość ist nie ją cych al tan nie speł ni te go wy mo gu. Po -
sło wie jed nak fun du ją dział kow com 10-let ni ter min na do -
sto so wa nia swo ich al tan do no wych prze pi sów. Za tem,
więk szość dział kow ców, któ rzy wznie śli swo je al ta ny we -
dług ak tu al nie obo wią zu ją cych prze pi sów zo bo wią za na

zo sta nie w cią gu 10 lat do prze pro wa dze nia ich roz biór ki.
Na le ży się po waż nie za sta no wić na kon sty tu cjo nal no ścią
ta kiej pro po zy cji.

Po nad to war to pod kre śli ka ta log kosz tów ja kie po no sić
przyj dzie dział kow com zgod nie z pro po zy cja mi PO.
Oprócz wspo mnia nej przez Pa na opła ty rocz nej dla wła -
ści cie la grun tu (0,2% war to ści nie ru cho mo ści, po więk szo -
nej o 10% na tzw. „fun dusz ogro do wy), po sło wie wy sz-
cze gól nia ją ca łą li ta nie po bocz nych kosz tów, wśród któ -
rych znaj du je się po da tek od nie ru cho mo ści wspól nych,
po kry cie kosz tów zwią za nych za rzą dza nia ogro dem, wy -
dat ki na utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku.

Z ko lei naj więk sze wąt pli wo ści bu dzi ter mi no wość ist -
nie nia ogro dów. Pro jekt za kła da, że każ dy ogród bę dzie
dzia łał w opar ciu o umo wę na czas okre ślo ny. Sy tu acja,
w któ rej do bie ga koń ca ter min wcze śniej za war tej umo wy
sku tecz nie znie chę ca do dal sze go in we sto wa nia w ogro -
dzie i utrzy my wa nia po rząd ku. Ta ka sy tu acja sprzy ja de -
gra da cji ogro dów.

Ca ły pro jekt au tor stwa Plat for my Oby wa tel skie bu dzi
bar dzo po waż ne wąt pli wo ści i nie po kój. Uwa ża my, iż na -
le ży w szer szy spo sób dys ku to wać nad pro po no wa ny mi
zmia na mi. Pa mię taj my, iż pro blem ogro dów dział ko wych
do ty czy nie speł na mi lio na ro dzin w Pol sce.

Pre zes
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Re dak cja Ga ze ty Wy bor czej 
Do da tek „Dom” Red. Ma rek Wiel go 
War sza wa 

Gdańsk, 9 stycz nia 2013 r.
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Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
prze sy ła swo je uwa gi do ar ty ku łu „Co cze ka ogro dy dział -
ko we?” za miesz czo ne go 9 stycz nia 2012 r. w Ga ze cie Wy -
bor czej. Ja ko dział kow ców po ru szy ło nas kil ka kwe stii, 
o któ rych na pi sał au tor ar ty ku łu – p. Ma rek Wiel go.

Punk tem wyj ścia do dys ku sji o ogro dach dział ko wych
po win na być wie dza na te mat cha rak te ru ich funk cjo no -
wa nia i idei, któ ra utrzy mu je je w po dob nej for mie nie tyl -
ko w Pol sce, ale i w Eu ro pie. Ogro dy dział ko we od po -
cząt ku swe go ist nie nia mia ły być wspar ciem so cjal nym
pań stwa dla oby wa te li i ni gdy nie mia ły cha rak te ru ogro -
dów pry wat nych. Ta ka myśl przy świe ca ogro dom do dziś.
Stąd sprze ciw śro do wi ska dział kow ców do pro jek tu np.
So li dar nej Pol ski. Pro po zy cje wy ku pu dzia łek w ROD to
za prze pasz cze nie ich cha rak te ru so cjal ne go wspar cia pań -
stwa, tra dy cji ogro dów, ale tak że cią głe łu dze nie oby wa -
te li, że otrzy ma ją te re ny w naj więk szych mia stach Pol ski
na wła sność. Po nad to wpro wa dze nie opłat z ty tu łu po dat -
ków i dzier ża wy rów nież roz mi ja ło by się z ideą ogro dów
dział ko wych, któ rych utrzy ma nie wzro sło by po nad si ły
mniej za moż nych użyt kow ni ków dzia łek.

W punk cie „re pry wa ty za cyj ne za gro że nie” au tor nie
zwró cił uwa gi czy tel ni ków na nie bez pie czeń stwo za war -
te w pro po zy cjach np. So li dar nej Pol ski, któ ra w swo im
pro jek cie o ogro dach dział ko wych zu peł nie po mi ja fakt
ist nie nia ogro dów na grun tach w sto sun ku do któ rych ist -
nie ją rosz cze nia osób fi zycz nych. Po słów nie in te re su ją
oby wa te le – dział kow cy, któ rzy przez la ta użyt ko wa li na
tych te re nach dział ki, a ich wła sność, rów nież w kon tek -
ście orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, oka za ła się
mniej waż na niż wła sność osób pry wat nych bę dą cych
wła ści cie la mi grun tów, na któ rych le żą ogro dy. 

Bar dzo no śnym ha słem w me diach jest przy na leż ność
dział kow ców do Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Pod -
no szo na jest kwe stia obo wiąz ko we go człon ko stwa 
w Polskim Związku Działkowców, a co za tym idzie bra -
ku po par cia wśród dział kow ców co do po trze by ist nie nia
Polskiego Związku Działkowców. Nikt z po wta rza ją cych
ta kie opi nie nie za sta no wi się jed nak, że po wie la nie ta kich
twier dzeń to utrzy my wa nie dział kow ców w prze ko na niu,
że ja ko ma ły ogród bę dą rów no praw nym part ne rem do
roz mów np. dla gmin. A nie od dziś wia do mo, że im sil -
niej sza re pre zen ta cja, tym więk sza si ła prze bi cia i po sza -

no wa nie dla licz nych gło sów. Nie bez przy czy ny wszel kie
związ ki pro du cen tów, han dlow ców itp. zrze sza ją się,
chcąc mieć sil ną re pre zen ta cję, by ich głos w waż nych dla
da nej gru py spra wach był sły szal ny. W przy pad ku dział -
kow ców, na le ży przy pusz czać, że dzia ła nia ta kie są świa -
do me, pró bu je się w ten spo sób roz bić tę sil ną gru -
pę. Swo ją re pre zen ta cję i struk tu ry ma ją wszyst kie związ -
ki dział kow ców Eu ro py, dla cze go w przy pad ku dział kow -
ców pol skich me dia i po li ty cy pod po wia da ją coś
in ne go...?

Spra wą ostat nią jest su ge ro wa nie przez au to ra ar ty ku łu,
„że kto nie z Polskim Związku Działkowców, ten prze ciw
nie mu”. Wska zy wa nie, że Za rząd ROD „Man dra go ra” 
w War sza wie zo stał od wo ła ny tyl ko dla te go, że roz po czął
ini cja tyw ną dzia łal ność, ale nie wi dział ogro du w struk -
tu rach PZD, mi ja się z praw dą. By ły pre zes ROD, na któ -
re go sło wa po wo łu je się au tor, twier dzi, ze od wo ła nie
za rzą du ROD, któ re go licz ba osób wy bra nych na wal nym
ze bra niu spa dła z dzie wię ciu do czte rech by ła nie zgod na
z pra wem, bo obo wią zu ją trzy mie sią ce na uzu peł nie nie
wa ka tów. Sło wa te mo gą je dy nie świad czyć, że by ły pre -
zes ROD nie dość do kład nie za po znał się z prze pi sa mi sta -
tu tu PZD, któ ry w § 49 ja sno mó wi, że or gan wyż sze go
stop nia po wo łu je or gan ko mi sa rycz ny dla jed no stek or ga -
ni za cyj nych w ra zie wy ga śnię cia man da tów człon ków or -
ga nu PZD po wy żej 50% je go skła du. Spra wa moż li wo ści
do ko op to wa nia do skła du za rzą du ROD człon ków w cią -
gu 3 mie się cy do ty czy sy tu acji, gdy skład za rzą du ogro du
z wy bo ru nie zmniej szył się po wy żej 50% – spra wę re gu -
lu je § 48 sta tu tu PZD.

Ja ko czy tel ni cy i dział kow cy chcie li by śmy, aby rze tel -
ność dzien ni kar ska by ła więk sza, aby dzien ni karz po tra fił
do trzeć rów nież do prze pi sów obo wią zu ją cych w da nej
or ga ni za cji, ja ka jest PZD. Nie za wsze sło wa wy po wia -
da ne przez tych, któ rzy czu ją się skrzyw dze ni są praw dzi -
we. Za sa dzie tej nie hoł du je z ca łą pew no ścią pan Ma rek
Wiel go, z któ re go ten den cyj ny mi ar ty ku ła mi mie li śmy już
oka zje za po znać sie przed wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go. Ma my na dzie ję, ze Ga ze ta Wy bor cza nie zej dzie
do po zio mu nie któ rych ta blo idów i prze sta nie za miesz czać
tek sty z po zo ru opie ra ją ce sie na fak tach, a w rze czy wi sto -
ści ten den cyj ne i pró bu ją ce kre ować rze czy wi stość we dług
za po trze bo wa nia na pew no nie sa mych dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

Pan Adam Mich nik
Re dak tor Na czel ny Ga ze ty Wy bor czej
War sza wa

Wi ce pre zes OZ PZD w Po zna niu
/-/ inż. Je rzy Kucz ne ro wicz

Pre zes OZ PZD w Po zna niu
/-/ dr inż. Zdzi sław Śli wa

Po znań, 10 stycz nia 2013 r.
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W dniu 09 stycz nia 2012r. w do dat ku Dom do Ga ze ty
Wy bor czej uka zał się ar ty kuł au tor stwa Pa na Re dak to ra
Mar ka Wiel go. Re dak tor opi su je w nim kon se kwen cje
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry uznał nie kon -
sty tu cyj ność Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych. Kre śli tak że moż li we roz wią za nia w za kre sie
ogrod nic twa dział ko we go w przy szło ści, po wo łu jąc się na
pro jek ty prze pi sów pro po no wa ne przez par tie po li tycz ne
oraz oby wa tel ski pro jekt usta wy wy cho dzą cy ze śro do wi -
ska dział kow ców. Jak kol wiek tekst ten ma cha rak ter na
ogół obiek tyw ny i Au tor pró bu je wszech stron nie po dejść
do te ma tu, nie oby ło się jed nak bez kil ku nie ści sło ści i su -
ge stii krzyw dzą cych Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

W związ ku z tym PZD Okrę go wy Za rząd Świę to krzy -
ski w Kiel cach pra gnie prze słać kil ka słów wy ja śnień do -
ty czą cych po ru szo nych w ar ty ku le spraw.

Roz wi nię cie tek stu roz po czy na się od opi su hi sto rii pre -
ze sa jed ne go z ogro dów, któ ry po mi mo swo jej pręż no ści
i ob rot no ści zo stał przez PZD „uka ra ny” za chęć wy łą cze -
nia się z je go struk tur. Ka rą by ło od wo ła nie z funk cji oraz
roz po czę cie pro ce su po zba wie nia człon ko stwa w Związ -
ku i co za tym idzie – pra wa użyt ko wa nia dział ki. Opi sa -
nie po dob nej hi sto rii rzu ca – nie bez po śred nio, ale jed nak
– na PZD nie zbyt po zy tyw ne świa tło. Su ge ru je, że Zwią -
zek jest przy czy ną blo ko wa nia in we sty cji na te re nie Ogro -
dów, przej mu je pie nią dze od dział kow ców oraz ka rze za
„nie po słu szeń stwo” swo ich człon ków. Po da ne są kon kret -
ne kwo ty, pro cen ty i przy kła dy roz dy spo no wy wa nia pie -
nię dzy (m.in. na eta ty za wo do wych dzia ła czy i utrzy ma nie
biur), któ re w kon tek ście opi sa nej hi sto rii brzmią jak ci che
oskar że nie PZD o nie go spo dar ność i nie wspo ma ga nie
jed no stek te re no wych. W tym trud nym dla nas okre sie nie
mo że my po zwo lić so bie na to, by na sze do bre imię by ło
w ta ki spo sób pod da wa ne pod wąt pli wość. 

Kon kret ne kwo ty wy pi sa ne są w tek ście zu peł nie bez -
pod staw nie, błęd nie su ge ru jąc obo wią zy wa nie po da nych
sta wek na te re nie ca łe go kra ju i ich osta tecz ność. Tym cza -
sem wy so kość wpi so we go to nie po da ne w ar ty ku le
sztyw ne 350 zł, lecz kwo ta miesz czą ca się w wi deł kach
150-500 zł, a jej do kład ne okre śle nie za le ży po czę ści tak -
że od za dań Za rzą du ROD (czy li m.in. opi sa ne go w tek -
ście skrzyw dzo ne go pre ze sa). Po dob nie rzecz ma się 
z opła tą in we sty cyj ną, któ ra nie wy no si 500 zł, lecz tak że
usta la na jest co rocz nie przez Za rząd ROD po kon sul ta -
cjach z sa my mi dział kow ca mi – użyt kow ni ka mi dzia łek w
ogro dzie. 

Są dzi li śmy, jak się oka za ło błęd nie, że nie ma po trze by
tłu ma cze nia, dla cze go prze ka zy wa nie od po wied nich czę -

ści opłat dla nad rzęd nych struk tur PZD jest ko niecz no ścią.
Mniej sze, mniej za sob ne Ogro dy nie mia ły by szans na
prze pro wa dze nie in we sty cji, gdy by nie do ta cje z okrę go -
we go czy kra jo we go Fun du szu Roz wo ju wła śnie. Jak po -
ka zu je do świad cze nie, nie ra dzą so bie tak że w kwe stiach
or ga ni za cyj nych i praw nych bez po mo cy jed nost ki nad -
rzęd nej. Na le ży też pod kre ślić, że PZD ni gdy nie od ma wia
Ogro dom do to wa nia in we sty cji, je że li tyl ko są one zgod -
ne z prze pi sa mi związ ko wy mi i uchwa ła mi pod ję ty mi na
wal nym ze bra niu ROD. Szko da, że Au tor ar ty ku łu nie do -
dał tych istot nych szcze gó łów, gdyż zna czą co zmie ni ły by
one wy dźwięk opi sy wa nej hi sto rii. Za miast te go Pan Re -
dak tor, jak wie lu je go po przed ni ków, idzie na skró ty, co
nie ste ty jest przy czy ną prze kła mań i od bie ga nia od obiek -
ty wi zmu. W aka pi cie koń czą cym tę część tek stu tak że za -
po mi na o tym, że co praw da znik nie „przy mus dzie le nia
się skład ką z PZD”, ale w za mian za to po wsta nie przy mus
dzie le nia się z sa mo rzą da mi i wła ści cie la mi te re nu wy so -
ki mi opła ta mi za ko rzy sta nie z grun tu, a ze Skar bem Pań -
stwa – po dat ka mi. Za któ rą z tych opcji opo wia da ją się
dział kow cy moż na ła two się prze ko nać, choć by spa ce ru -
jąc po Ogro dzie i py ta jąc któ re go kol wiek z nich, lub
przyjść na szko le nie dla no wych użyt kow ni ków dzia łek. 

W dal szej czę ści tek stu Au tor opi su je ne ga tyw ne na stęp -
stwa wej ścia w ży cie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Nie ste ty, w rze czy wi sto ści są one o wie le da lej idą ce i nie -
bez piecz ne dla pol skich dział kow ców. Jak słusz nie za uwa -
żo no, wie le mo że za le żeć od ak tu al nych miej skich pla nów
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Nie ste ty nie jest jed -
nak tak, jak opty mi stycz nie za kła da Au tor, bo wiem nie
nie któ re, ale znacz na licz ba sa mo rzą dów pla nu je pró bę
sprze da ży uwol nio nych te re nów de we lo pe rom. Nie któ rzy
z Pre zy den tów więk szych miast jaw nie mó wią o pla nach
ra to wa nia bu dże tu gmi ny po przez spie nię że nie grun tów,
na któ rych te raz po ło żo ne są Ogro dy. Po nad to tyl ko w nie -
wiel kim pro cen cie ak tu al nych pla nów za go spo da ro wa nia
na te re nie kra ju ROD za pi sa ne są ja ko zie leń dział ko wa.
W zna ko mi tej więk szo ści funk cjo nu ją ja ko zie leń miej -
ska, zie leń pu blicz na czy urzą dzo na, lub w ogó le są po -
mi ja ne i trak to wa ne jak te re ny pod in we sty cje i bu dow-
nic two miesz ka nio we. Uza leż nie nie ist nie nia Ogro dów od
za pi sów w pla nach jest więc ogrom nym ry zy kiem i za -
gro że niem dla dział kow ców, szcze gól nie w per spek ty wie
ich dal sze go ist nie nia. 

Tak że w pod roz dzia le „Za no si się na ostry spór” zna la -
zło się kil ka aka pi tów, któ re za ciem nia ją rze czy wi stą sy -
tu ację dział kow ców lub moż li we kon se kwen cje
za sto so wa nych w przy szło ści roz wią zań. Nie moż na bo -
wiem za po mi nać, że li kwi da cja PZD bez prze kształ ce nia

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach

Sz. P. Adam Mich nik
Re dak tor Na czel ny „Ga ze ty Wy bor czej”
War sza wa
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go w in ną for mę or ga ni za cyj ną bę dzie ozna czać za koń -
cze nie by tu praw ne go stro ny z ak tów no ta rial nych od da -
ją cych grun ty w użyt ko wa nie wie czy ste, oraz ad re sa ta
wszyst kich de cy zji ad mi ni stra cyj nych od da ją cych grun ty
w użyt ko wa nie zwy kłe. W wy ni ku te go z mo cy sa me go
pra wa wszyst kie te pra wa wy ga sną. 

Nie bę dzie tak, jak opi su je to Au tor tek stu – że po li kwi -
da cji PZD użyt ko wa nie wie czy ste przej dzie au to ma tycz -
nie na po je dyn cze ogro dy. Bez Związ ku nie bę dzie już
bo wiem użyt ko wa nia wie czy ste go. To, że ma my w tym
przy pad ku do czy nie nia z sy tu acją ana lo gicz ną jak przy
uza leż nia niu ist nie nia ROD od za pi sów pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, nie ule ga wąt pli wo ści. Uwol -
nie nie te re nów z mo cy pra wa pro wa dzić bę dzie bo wiem w
szer szej per spek ty wie do ich zu peł nej li kwi da cji, głów nie
w du żych mia stach.

Nie ste ty, zu peł nie lek ce wa żą co zo stał po trak to wa ny
przez Au to ra ar ty ku łu oby wa tel ski pro jekt Usta wy o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych. Stwier dza wprost, że
po wstał on po to, by „po zwo lić za cho wać ma ją tek oraz
wpły wy PZD”. Jest to te za nie zwy kle krzyw dzą ca,
zwłasz cza dla lu dzi, któ rzy z ogrom nym za an ga żo wa niem
i wia rą bra li czyn ny udział w two rze niu te go pro jek tu. Zo -
stał on na pi sa ny z my ślą o za bez pie cze niu funk cjo no wa -
nia jak naj więk szej licz by Ogro dów i słusz nych praw
każ de go z in dy wi du al nych dział kow ców. Głów nym je go

ce lem jest za cho wa nie ty tu łów praw nych do grun tów wła -
śnie wsku tek za nie cha nia li kwi da cji PZD na rzecz prze -
kształ ce nia go w sto wa rzy sze nie, oraz ty tu łów do dzia łek
wszyst kich in dy wi du al nych użyt kow ni ków. Zo stał stwo -
rzo ny w ce lu obro ny idei ogrod nic twa dział ko we go w po -
sta ci, w ja kiej zro dzi ła się i jest pie lę gno wa na przez 115 lat
swo je go ist nie nia. Był pi sa ny przez lu dzi, któ rzy z bie żą -
cy mi i rze czy wi sty mi pro ble ma mi dział kow ców, Za rzą -
dów i ca łych Ogro dów oraz spe cy fi ką tej te ma ty ki
spo ty ka ją się każ de go dnia w swo jej pra cy. O tym jak wie -
lu lu dzi po pie ra ów pro jekt twier dząc, że jest on tak na -
praw dę je dy ną gwa ran cją dla po sza no wa nia ich praw,
mo że świad czyć ze bra nie pod nim już po nad 400 tys. pod -
pi sów po par cia w ca łym kra ju w nie ca łe dwa mie sią ce od
roz po czę cia ak cji. 

Koń cząc na sze wy ja śnie nia wy ra ża my na dzie ję, że ko -
lej ne tek sty dru ko wa ne w Ga ze cie Wy bor czej bę dą wresz -
cie ce cho wa ły się po zio mem obiek ty wi zmu po zwa la -
ją cym na sa mo dziel ne, do kład ne, me ry to rycz ne i spra wie -
dli we prze ana li zo wa nie i oce nie nie kwe stii pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go, ROD i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców przez każ de go z czy tel ni ków. Wie rzy my, że
ko lej ne pu bli ka cje nie bę dą dla nas krzyw dzą ce, lecz w
rze tel ny spo sób bę dą in for mo wać po nad mi lion pol skich
dział kow ców oraz ca łą opi nię pu blicz ną o ak tu al nej sy tu -
acji ROD. Te go też z oka zji No we go Ro ku Re dak cji Ga -
ze ty Wy bor czej oraz so bie szcze rze ży czy my. 

Pre zes OZŚ PZD w Kiel cach
/-/ inż. Zyg munt Wój cik

Kiel ce, 9 stycz nia 2013 r.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie

Ko men tarz do ar ty ku łu pt. „Co cze ka ogro dy dział ko we?” 
wy sła ny przez Za rząd OZM PZD do re dak cji Ga ze ty Wy bor czej

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Na wią zu jąc do ar ty ku łu opu bli ko wa ne go w Ga ze cie

Wy bor czej w dniu 9 stycz nia 2013 r. pod ty tu łem „Co cze -
ka ogro dy dział ko we?” na le ży po wie dzieć wprost, iż za -
wie ra on de li kat nie mó wiąc sze reg nie ści sło ści, któ re nie
mo gą po zo stać bez na sze go ko men ta rza.

Otóż po pierw sze – ani by łe go już pre ze sa ROD „Man -
dra go ra” pa na An drze ja To ma si ka, ani po zo sta łych człon -
ków za rzą du ROD nie od wo ły wał Okrę go wy Za rząd
Ma zo wiec ki. Ich man da ty po pro stu z mo cy pra wa wy ga -
sły, a sta ło się tak dla te go, iż pię ciu z dzie wię ciu człon -
ków za rzą du zło ży ło re zy gna cję. O tym, pan An drzej
To ma sik, ale rów nież Pan przy go to wu jąc się do na pi sa nia

tak sąż ni ste go ar ty ku łu po wi nien był wie dzieć, a przy naj -
mniej z ła two ścią mógł się do wie dzieć, po nie waż sta tut
Polskiego Związku Działkowców jest ogól nie do stęp ny,
cho ciaż by na stro nie in ter ne to wej PZD. § 49 ust. 1 sta tu -
tu PZD sta no wi, że w ta kim przy pad ku or gan wyż sze go
stop nia, Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki, po wo łu je or gan
ko mi sa rycz ny i tak sta ło się i tym ra zem. Na to miast od no -
śnie przy wo ły wa nej w ar ty ku le kwe stii trzech mie się cy na
uzu peł nie nie, jak po da no tu cyt. „wa ka tów” w za rzą dzie
ROD, pra gnę wy ja śnić, iż zgod nie z § 48 sta tu tu PZD
okres ten do ty czy wy łącz nie sy tu acji, gdy licz ba człon -
ków or ga nu zmniej szy się, ale nie po ni żej 50% skła du.
Jest to je dy na moż li wość, w któ rej zgod nie z pra wem PZD
moż na do ko op to wać bra ku ją cych człon ków za rzą du
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ROD. Za tem stwier dze nie za war te w ar ty ku le do ty czą ce
tej ma te rii jest nie praw dzi we.

Po dru gie – trze ba za zna czyć, o czym nie ma mo wy 
w ni niej szym ar ty ku le, iż Pan An drzej To ma sik zo stał
uchwa łą za rzą du ROD „Man dra go ra” po zba wio ny człon -
ko stwa w Polskiego Związku Działkowców i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki w ROD (uchwa ła w tej spra wie jest
nie pra wo moc na, po nie waż każ dy czło nek PZD ma pra wo
w cią gu 14 dni zło żyć od wo ła nie do or ga nu wyż sze go
stop nia), za dzia ła nie na szko dę Związ ku po le ga ją ce m.in.
na nie prze ka za niu do ku men ta cji ogro du w tym do ku men -
tów za wie ra ją cych da ne oso bo we wszyst kich dział kow -
ców z te go ROD, za rzą do wi ko mi sa rycz ne mu. Unor mo-
wa nia w tym za kre sie w spo sób szcze gó ło wy wy li cza 
§ 52 ust. 2 sta tu tu PZD, sta no wią cy, że ustę pu ją cy or gan
PZD jest zo bo wią za ny prze ka zać no we mu or ga no wi PZD
peł ną do ku men ta cję ROD.

Po za tym pan An drzej To ma sik, dzia ła jąc ja ko pre zes
za rzą du ROD „Man dra go ra”, nie prze strze gał prze pi sów
pra wa we wnątrz związ ko we go w za kre sie przy dzie la nia
dział ki w ROD jak rów nież po zba wia nia człon ko stwa 
w PZD, czy też skre śla nia z li sty człon ków PZD, po nie -
waż dział ki przy dzie lał sam, człon ko stwo w PZD po zba -
wiał rów nież sam. Moż na wła ści wie po wie dzieć, że w tym
za kre sie prze pi sy pra wa PZD by ły mu ob ce.  

Na le ży w tym miej scu wy ra zić się ja sno, że za rów no
PZD, jak i każ da in na or ga ni za cja, dzia ła w za kre sie swo -
jej struk tu ry w opar ciu o prze pi sy pra wa we wnętrz ne go
ta kie jak sta tut czy re gu la min i tak też jest w tym przy pad -
ku. Za tem nie moż na się dzi wić, że prze strze ga nia tych
prze pi sów wy ma ga się przede wszyst kim od człon ków or -
ga nów. Na to miast człon ko stwo w Polskim Związku Dział-
kowców by ło i jest do bro wol ne, za tem de cy du jąc się na
nie, jak rów nież na peł nie nie okre ślo nych funk cji w jej
struk tu rach, de cy du je się rów nież na prze strze ga nie prze -
pi sów pra wa, w opar ciu o któ re dzia ła da na or ga ni za cja.

Po trze cie – ar ty kuł za wie ra też nie praw dzi we fak ty do -
ty czą ce fi nan so wa nia ROD. Jest w nim mo wa o sze re gu
źró dłach ob fi te go fi nan so wa nia ogro du i stwier dze nie cyt.
„że pie niędz mi z wpi so we go ogród mu si się po dzie lić 
z PZD”. Naj waż niej sze jest to, że ogród jest pod sta wo wą
jed nost ką PZD, a więc nie moż na roz gra ni czać ROD od
PZD, bo jest to, to sa mo. Sęk w tym, że wpi so we to tyl ko
350 zł. po no szo ne jed no ra zo wo przez no we go dział kow -
ca, z któ re go fi nan so wa ne jest szko le nie dział kow ca, jak
rów nież rocz na pre nu me ra ta mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.
Za tem wpi so we w ca ło ści wra ca do dział kow ca.

Po czwar te – je śli mo wa o fi nan sach do dać na le ży, iż 
w sto sun ku do Pa na An drze ja To ma si ka obec ny za rząd
ROD „Man dra go ra” po sta wił trzy na ście za rzu tów, m.in.
do ty czą cych te go, że dzia ła jąc w spo sób jed no oso bo wy

de cy do wał o tym kie dy i ja kie in we sty cje ma ją zo stać wy -
ko na ne w ROD, mi mo, że nie by ło na nie zgo dy wal ne go
ze bra nia ROD. A tak na mar gi ne sie wal ne ze bra nie ROD
to po pro stu dział kow cy z da ne go ogro du, któ rzy sa mi de -
cy du ją na co chcą wy da wać swo je pie nią dze. W związ ku
z tym, za nim Pan ja ko au tor ar ty ku łu na stęp nym ra zem
za cznie gło sić rów nie gór no lot ne te zy na te mat pra wo ści
pa na An drze ja To ma si ka ra dzi my za po znać się z fak ta mi 
i przed sta wić rów nież punkt wi dze nia dru giej stro ny spo ru.

Po za tym za rząd ROD zło żył do nie sie nie do pro ku ra tu -
ry o po peł nie niu prze stęp stwa, w za kre sie m.in. nie prze -
ka za nia i bez praw ne go prze trzy my wa nia przez pa na
An drze ja To ma si ka do ku men ta cji ogro du za wie ra ją cej da -
ne oso bo we człon ków.

Po pią te – i ostat nie, przy wo ła ny w ar ty ku le za rzut pa -
na An drze ja To ma si ka wo bec PZD, iż PZD nie zgo dzi ło
się na wy od ręb nie nie ROD „Man dra go ra” ze struk tur
Związ ku jest wprost ku rio zal ny. Pro szę wska zać ja ką kol -
wiek in ną or ga ni za cję, któ ra zgo dzi ła by się na te go ro dza -
ju po mysł i co wię cej do bro wol nie od da ła zbun to wa nym
człon kom część swo je go ma jąt ku i wszyst kie pra wa, któ -
rej jej do te go ma jąt ku przy słu gu ją, po nie waż kil ku dział -
kow ców wy su nę ła ta kie żą da nie. Pol ski Zwią zek Dział-
kow ców jest or ga ni za cją dzia ła ją ca i po wo ła ną na mo cy
usta wy, któ ra wbrew twier dze niom nie któ rych wciąż obo -
wią zu je. Człon ko stwo w tej or ga ni za cji jest do bro wol ne,
a nie przy mu so we. Za pi sy usta wy o ROD po wo du ją, że
aby być użyt kow ni kiem dział ki w ROD, na le ży zo stać
człon kiem PZD, po nie waż to tej, a nie in nej or ga ni za cji
usta wo daw ca, a nie kró lew na śnież ka przy znał pra wo do
wła da nia, za rzą dza nia i or ga ni zo wa nia Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych w Pol sce.

Za tem do pó ty prze pi sy usta wy o ROD obo wią zu ją,
wszyst kie dzia ła nia PZD w tym za kre sie są zgod ne z pra -
wem po wszech nie obo wią zu ją cym i o tym rów nież, za -
rów no au tor, jak i po krzyw dzo ny, na któ re go zo stał
wy kre owa ny pan An drzej To ma sik, po win ni wie dzieć. Za -
tem za nie do pusz czal ne na le ży uznać in sy nu acje au to ra, iż
PZD to „pań stwo w pań stwie”, któ re rzą dzi się wy łącz nie
wła sny mi pra wa mi.

Kon klu du jąc, gdy by nie wszyst kie dzia ła nia, ja kie pod -
jął na prze strze ni lat Pol ski Zwią zek Dział kow ców w
obro nie dział kow ców i ogro dów, to dziś nie by ło by nie
tyl ko więk szo ści ogro dów w War sza wie w tym rów nież
ROD „Man dra go ra” bę dą ce go czę ścią kom plek su ogro -
dów przy al. Wa szyng to na, ale i w ca łej Pol sce. Za zna -
czyć przy tym na le ży, że w sa mej War sza wie jest 170
ogro dów za rzą dza nych spo łecz nie i 31 000 dział kow ców.
Jest to moż li we wy łącz nie dzię ki prze strze ga niu pra wa za -
rów no związ ko we go jak i po wszech nie obo wią zu ją ce go
przez wszyst kie or ga ny PZD.
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Sku tecz ność dzia ła nia Polskiego Związku Działkowców
jest, jak wi dać po ilo ści ogro dów i ich roz kwi cie wy mier -
na, te mu nie moż na za prze czyć, po nie waż to moż na zo ba -
czyć, choć by i w sa mej War sza wie. Usil ne ne go wa nie
me tod ja ki mi dzia ła Polski Związek Działkowców, no to -
rycz ne po rów ny wa nie ich do dzia ła nia ro dem z PRL-u jest
co naj mniej że nu ją ce. Nie moż na wszyst kie go co mia ło
swój po czą tek w PRL, choć by na wet by ło do bre dla za sa -
dy uzna wać za złe i nie god ne na śla do wa nia. O tym czy

ra cję w spra wie dal sze go ist nie nia ogro dów w Pol sce ma
Polski Związek Działkowców po ka że czas, a nie te czy
in ne ar ty ku ły za miesz cza ne w ga ze tach, o czym Pan ja ko
au tor ar ty ku łu chy ba za po mniał, za pę dza jąc się w wy su -
wa nych przez sie bie te zach. Za po mniał Pan jesz cze o jed -
nym, a mia no wi cie o tym, że dzien ni karz po wi nien być
przede wszyst kim bez stron ny, przed sta wiać fak ty ta ki mi
ja kim są, a nie je kre ować, ale to już po zo staw my Pa na
su mie niu.

Wi ce pre zes OZM PZD
/-/ Sta ni sław Za wad ka

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD w Ka to wi cach

Pan Ma rek Wiel go
Re dak cja „Ga ze ty Wy bor czej” 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Z du żym za in te re so wa niem ocze ki wa li śmy na pu bli ka -

cję sze ro ko re kla mo wa ne go tek stu pt. „Co cze ka ogro dy
dział ko we”, któ ry uka zał się w do dat ku „Dom” w śro do -
wym (9.01.12) wy da niu „Ga ze ty Wy bor czej”. Nie ste ty,
spo tka ło nas roz cza ro wa nie, po nie waż tekst pań skie go au -
tor stwa był trud ny do uważ ne go prze czy ta nia, z uwa gi na
nie zro zu mia ły dla czy tel ni ka frag ment na stro nie dru giej
do dat ku. Spra wa wy ja śni ła się gdy na por ta lu „Ga ze ta.pl”
uka zał się ten sam tekst w wer sji (chy ba) pier wot nej, bez
skró tów re dak cyj nych. Pi sze my „re dak cyj nych” po nie waż
je ste śmy prze ko na ni, że tak wy traw ny i do świad czo ny
dzien ni karz jak Pan do ko nał by skró tów w spo sób dla czy -
tel ni ka nie zau wa żal ny. W tej sy tu acji z ar ty ku łu znik nę ło
kil ka istot nych sfor mu ło wań, ma ją cych wpływ na je go
wy mo wę, w tym śród ty tuł „Kto nie z Polskiego Związku
Działkowców, ten prze ciw nie mu” oraz frag ment, cy tu je -
my: – Nie któ rzy dzia ła cze związ ku naj pew niej za rzu cą
nam ma ni pu la cję, bo prze cież dzie ją się w nim tyl ko sa me
do bre rze czy. Na szczę ście już za nie co po nad rok, przy na -
leż ność w Polskim Związku Działkowców nie bę dzie ko -
niecz na, by ko rzy stać z dział ki. Znik nie też przy mus
dzie le nia się z nim skład ką. – ko niec cy ta tu. Pa nie Re dak -
to rze! Oczy wi ście, że za rzu ci my – ma ni pu la cję wła snym
tek stem! A po nad to – ma Pan ra cję, że nie bę dzie przy mu -
su dzie le nia się skład ką, po nie waż za rów no w sto wa rzy -
sze niach jak i we wspól no tach skład ki pła ci się w ca ło ści
i to na ogół wyż sze niż w Polskim Związku Działkowców.
Za cy tu je my jesz cze je den frag ment tek stu, po mi nię ty 
w wy da niu ga ze to wym, otóż na pi sał Pan: – Mi mo to nie
ma ją ra cji Ci, któ rzy twier dzą, że w ten spo sób Try bu nał
po zba wił wszyst kich dział kow ców ochro ny i że ska zał tym

sa mym ogro dy na za gła dę. Wręcz prze ciw nie, mo że się
oka zać, że wie lu ogro dom wyj dzie na do bre wy zwo le nie
się spod ku ra te li związ ku. Już te raz za bie ga o to wie le z
nich. Nie ste ty, bez sku tecz nie. – ko niec cy ta tu. Otóż ma ją
ra cję Pa nie Re dak to rze i Pan o tym do brze wie, pre zen tu -
jąc cho ciaż by za ło że nia do pro jek tów SP i PO oraz ana li -
zu jąc kosz ty użyt ko wa nia dział ki po wy ga śnię ciu
obec nych prze pi sów. Ci któ rzy rze ko mo tak moc no dą żą
do usa mo dziel nie nia się, to ofia ry me dial nej na gon ki na
na sze śro do wi sko, pro wa dzo nej od dłuż sze go cza su. Są -
dzi li śmy, że re dak cja GW i Pan oso bi ście za cho wa cie
obiek ty wizm lub co naj mniej neu tral ność, ale naj wy raź -
niej my li li śmy się. I jesz cze jed no – ni gdy nie twier dzi li -
śmy, że w na szym Związ ku dzie ją się sa me do bre rze czy.
Są do brzy i źli dzia ła cze oraz dział kow cy, po dob nie jak
lep si i gor si dzien ni ka rze, le ka rze, na uczy cie le, bu dow -
lań cy czy też przed sta wi cie le in nych grup za wo do wych.
To jest dość oczy wi ste, na to miast Pan naj wy raź niej do łą -
czył do gru py ko le gów (ko le ża nek) któ rzy pi szą o Polskim
Związku Działkowców tyl ko źle. Je ste śmy za sko cze ni
ewo lu cją pań skich po glą dów, po nie waż we wcze śniej -
szych pu bli ka cjach sta rał się Pan mi mo wszyst ko za cho -
wać ele men ty obiek ty wi zmu. Te raz naj wy raź niej re ali zu je
Pan li nię pro gra mo wą re dak cji więc dal sza wy mia na po -
glą dów jest po zba wio na sen su. Je że li chce Pan mi mo
wszyst ko na pi sać rze tel ny tekst o ogro dach i PZD to za -
pra sza my do na sze go okrę gu, gdzie funk cjo nu je po nad
600 ROD – ów, z któ rych ok. 30% po wsta ło przed 1945 r.
(re lik ty PRL-u?) Po ka że my Pa nu wzo ro we i gor sze ogro -
dy, bę dzie Pan miał oka zję po roz ma wiać za rów no z dzia -
ła cza mi jak i dział kow ca mi oraz za po znać się z co dzien ną
pra cą związ ko wą. Po ka że my Pa nu rów nież sta tut To wa -
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rzy stwa Ogród ków Dział ko wych z Kró lew skiej Hu ty
(obec nie Cho rzów) z 1924 r. któ re go pierw sze zda nie
brzmi, cy tu je my: Je że li ktoś chce na być ogró dek dział ko -

wy mu si wpierw wstą pić do sto wa rzy sze nia – ko niec cy ta -
tu. Ko men to wać te go zda nia nie mu si my – je ste śmy prze -
ko na ni, że uczy ni Pan to sam.

Po zdra wia my!

Człon ko wie Pre zy dium OZ Ślą skie go PZD

Dział kow cy ze Szcze ci na

Sza now ny Pan
Ma rek Wiel go
„Ga ze ta Wy bor cza”

Ar ty kuł „Co cze ka ogro dy dział ko we?” au tor stwa re -
dak to ra Mar ku Wiel go jest ar ty ku łem dość kon tro wer syj -
nym.

Z jed nej stro ny uka zu je, na pod sta wie po je dyn cze go
przy pad ku nie pra wi dło wo ści w od czu ciu dział kow ca – ist -
nie ją ce w Polskim Związku Działkowców, jed nak po zo -
sta wia pro blem bez ko men ta rza. To że by ły pre zes jest
człon kiem PZD, któ ry nie zna na wet prze pi sów sta tu tu, 
a w dzia ła niu po tra fi na ru szać prze pi sy i pró bu je przed -
sta wić sie bie ja ko ofia rę sys te mu, nie po win no po zo stać
bez echa. O to po wi nien pan re dak tor za py tać, a tak że dla -
cze go nie uzna je rów nież de cy zji or ga nów sta tu to wych
sko ro speł nia ją one wy mo gi pra wa.

Na le ży od nieść się rów nież do spra wy po par cia Związ -
ku, któ re we dług ar ty ku łu obej mu je nie tyl ko oso by star -
sze, ale jak wska zu je prak ty ka Zwią zek jest po pie ra ny
przez lu dzi mło dych oraz przez sze ro kie krę gi spo za dział -
kow ców.

Spra wa tzw. mo no po lu Polskiego Związku Dział-
kowców to tak na praw dę na wet w Try bu na le Kon sty tu -
cyj nym nie zo sta ła do koń ca do wie dzio na – ale w obie gu
to po je cie funk cjo nu je. Na le ża ło by rów nież wspo mnieć,
że pro po zy cje oby wa tel skiej usta wy nie prze wi du ją już ta -
kie go mo no po lu.

Trud no jest po go dzić się ze stwier dze niem „mi mo to nie
ma ją ra cji ci co twier dzą, że w ten spo sób Try bu nał po -
zba wił wszyst kich dział kow ców ochro ny i że ska zał ogro -
dy tym sa mym na za gła dę” po nie waż wczy tu jąc sie
do kład nie w pro po zy cje PO to sy tu acja wy glą da wręcz
od wrot nie.

Pod no sze nie alar mu, że dział kow cy nie ma ją ko rzy ści
z PZD też jest jed no stron nym wi dze niem, gdyż dla czło -
wie ka, któ ry wi dzi je dy nie ko niec swo je go no sa, nie prze -
ko na ją go żad ne ar gu men ty, co dla ogro dów i dział-
kow ców czy nią or ga ny sta tu to we wyż szych szcze bli. Nie
do strze ga ją ob słu gi praw nej, in we sty cyj nej, po mo cy ma -

te rial nej, or ga ni za cyj nej, szko le nio wych, kon tro l nej, 
a je dy nie do strze ga ją kwo ty od pro wa dza ne od skład ki na
po trze by sta tu to we or ga ni za cji. To co po zo sta je w ogro -
dzie ze skład ki ja koś nie uwie ra. Spraw dza się po ję cie tzw.
„spra wie dli wo ści Ka le go”.

Za gro że nia są jed nak re al ne, któ re wy ni ka ją za rów no 
z pla nów prze strzen nych za go spo da ro wa nia, pla nów re -
pry wa ty za cyj nych, a tak że z nie do sko na ło ści w praw nym
ure gu lo wa niu ty tu łów do grun tu, któ re za cznie od czu wać
każ dy ogród w przy pad ku kie dy obec na usta wa prze sta nie
obo wią zy wać.

Z tym nad mier nym wy po sa że niem w upraw nie nia, któ -
re go be ne fi cjen tem jest wy łącz nie PZD to tez ogrom na
prze sa da, bo prze cież Pol ski Zwią zek Dział kow ców to są
dział kow cy i ich or ga ny sta tu to we, a nie pra cow ni cy biur
Kra jo wej Ra dy czy OZ.

Na le ża ło by od nieść się rów nież do tzw. pro po zy cji
wspól not, uję tych w pro jek cie So li dar nej Pol ski, gdyż nie
jest ono toż sa me ze spół dziel czym wła sno ścio wym pra -
wem do lo ka lu, któ re mo że być zby wal ne i dzie dzi czo ne,
w sy tu acji kie dy wła ści cie lem grun tu jest ktoś in ny, a nie
sto wa rzy sze nie.

Twier dze nie, że skład ni ki ma jąt ko we na te re nie ogro -
dów sta ły by się wspól ną wła sno ścią dział kow ców też nie
od po wia da do koń ca praw dzie gdyż w pro po zy cjach uję -
tych przez Plat for mę Oby wa tel ską są wy raź ne wska za nia,
że ma ją tek Związ ku zo sta je prze ję ty przez Skarb Pań stwa
lub sa mo rzą dy. Je dy nie w pro jek cie oby wa tel skim jest ja -
sne stwier dze nie, że sto wa rzy sze nie wcho dzi w pra wa
PZD.

Or ga ny związ ko we PZD na wo łu ją cią gle do mą dro ści
zbio ro wej pa trząc ma kro eko no micz nie na pro ble my ca łe -
go ustro ju ogrod nic twa. Dzi siaj jesz cze jest moż li wość
obro ny wspól nej, a my śle nie po je dyn czych dzia ła czy, że
on so bie po ra dzi jest złud ne gdyż za nie dłu gi czas nie bę -
dzie cze go bro nić.

Kil ka uwag do pro ble mu „Co cze ka ogro dy dział ko we?”
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Bro nić trze ba się przed za gro że nia mi, któ re są re al ne i
któ re mo gą wy stą pić je że li nie bę dzie zwar to ści i lo gicz -
ne go my śle nia wszyst kich nas ja ko dział kow ców.

Za gro że nia do ty czą rów nież i tych, któ rym dzi siaj ma -
rzy sie uni ce stwie nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców co
po win ni wy czy tać wła śnie w tym ar ty ku le.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 6 pod pi sów

Szcze cin, 11 stycz nia 2013 r.

Dział kow cy z Lu bli na

Re dak tor
Ma rek Wiel go
Dzien nik „Ga ze ta Wy bor cza”

Pa nie Re dak to rze!
My, dział kow cy z lu bel skich ogro dów po za po zna niu

się z tre ścią Pa na ar ty ku łu z py ta niem w ty tu le „Co cze ka
ogro dy dział ko we ?”, któ ry uka zał się w dzien ni ku „Ga -
ze ta Wy bor cza” dnia 09.01.2013 r. z przy kro ścią stwier -
dza my, iż te mat ogrod nic twa dział ko we go zo stał po trak to-
wa ny przez me dia ko lej ny raz ja ko ta nia sen sa cja i spo -
sób na zwięk sze nie na kła du ga ze ty.

Ar ty kuł przy po mniał wpraw dzie czy tel ni kom, przed ja -
ki mi po waż ny mi pro ble ma mi i za gro że nia mi stoi dzi siaj
po orze cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go pol ski dział ko -
wiec i spo łecz ny ruch ogrod nic twa dział ko we go, ale rów -
no cze śnie wpro wa dził go w błąd, nie po da jąc rze tel nych
in for ma cji nt. po dej mo wa nych przez nas dział kow ców
dzia łań, by czar ny sce na riusz, któ ry zo stał na pi sa ny przez
po li ty ków nie spraw dził się.

Od wra ca Pan uwa gę spo łe czeń stwa pol skie go od na -
praw dę istot nych i waż nych spraw, sku pia jąc uwa gę na
dru go rzęd nych pro ble mach.

Nie praw dą jest, że nie wie le się dzie je w na szej spra wie.
W Sej mie zo stał za re je stro wa ny Oby wa tel ski Ko mi tet Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej oraz zo stał zło żo ny, opra co wa ny
w kon sul ta cji z na mi dział kow ca mi pro jekt usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Oby wa tel ski pro jekt zy -
skał ak cep ta cję na sze go śro do wi ska, po wstał po to, by
po li ty cy nie de cy do wa li o na szym lo sie oraz po to, by
przy szłe roz wią za nia praw ne nie do pro wa dzi ły do li kwi -
da cji ogro dów i znisz cze nia po nad 100-let niej tra dy cji i
hi sto rii na sze go spo łecz ne go ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go. Po wstał rów nież w tro sce o los na szych ogro dów,
by przy szłe po ko le nia Po la ków mo gły się ni mi cie szyć.

W prze ci wień stwie do pro jek tów ustaw pro po no wa nych
przez po słów SP, SLD oraz do przy go to wy wa nej usta wy

przez par tię rzą dzą cą PO nasz pro jekt nie wpro wa dza re -
wo lu cyj nych zmian, bo jak Pan Re dak tor za uwa żył je ste -
śmy i star szy mi, ge ne ral nie eme ry ta mi i nie chce my od
po cząt ku or ga ni zo wać na szych ogro dów. Roz wią za nia
praw ne dot. dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów za sto so -
wa ne przez par tie po li tycz ne zgod ne są z in te re sem po li -
tycz nym i par tyj nym, i nie ma ją nic wspól ne go z ocze ki -
wa niem spo łecz nym.

Nie jest też praw dą, iż Pol ski Zwią zek Dział kow ców
ste ru je na szy mi dzia ła nia mi. Przy po mi na my Pa nu Re dak -
to ro wi, iż jest to or ga ni za cja do któ rej przy na leż ność jest
do bro wol na i jest de mo kra tycz nie za rzą dza na. Nasz kraj
jest pań stwem de mo kra tycz nym i oby wa tel skim, a my ja -
ko je go oby wa te le ma my pra wo do pro mo wa nia i obro ny
na szych praw. I wła śnie te mu ce lo wi słu żą dzia ła nia po -
dej mo wa ne przez Zwią zek, czy li przez nas dział kow ców.

Dzi siaj wal czy my o pra wo, któ re w przy szło ści za pew -
ni dal sze funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i Związ ku, by o tym ja ki bę dzie los i przy szły kształt
ru chu ogrod nic twa dział ko we go mo gli za de cy do wać sa mi
dział kow cy, a nie ra cje po li tycz ne i ko mer cyj ny in te res sa -
mo rzą dów.

Po dej mu jąc te mat ogrod nic twa dział ko we go nie roz waż -
nie, tak jak się sta ło w przy pad ku Pa na ar ty ku łu moż na
wy rzą dzić nie od wra cal ną szko dę i do pro wa dzić do wy -
kre owa nia nie praw dzi we go ob ra zu tak waż ne go z punk tu
wi dze nia spo łecz ne go te ma tu.

Wy ra ża my na dzie ję, że w naj bliż szym cza sie bę dzie my
mo gli prze czy tać ar ty kuł Pa na au tor stwa, któ ry w spo sób
rze tel ny i obiek tyw ny przed sta wi ak tu al ną, sy tu ację i od -
da praw dzi wą at mos fe rę, ja ka po Wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go za pa no wa ła w pol skich ogro dach dział-
ko wych.

/-/ 6 pod pi sów

Lu blin, 11 stycz nia 2013 r.
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Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych z te re nu mia sta Rze szo wa stwier dza, iż nie któ re te -
zy za war te w ar ty ku le „Co cze ka ogro dy dział ko we?”
opu bli ko wa nym w Ga ze cie Wy bor czej z dnia 9 stycz nia
2013 r. wy ma ga ją spro sto wa nia.

Sam ty tuł ar ty ku łu jest błęd ny, po nie waż na dzień dzi -
siej szy nikt nie mo że z ca łą pew no ścią stwier dzić, co sta -
nie się z ogro da mi dział ko wy mi. Fak tem jest tyl ko to, że
w tym ro ku w Sej mie wa żyć się bę dą dal sze lo sy ogro -
dów dział ko wych, ale nic w tej mie rze nie jest jesz cze
prze są dzo ne. Nikt nie wie, któ ry pro jekt usta wy o ogro -
dach dział ko wych przyj mie par la ment, stąd też nie uza sad -
nio ne jest prze wi dy wa nie Ga ze ty Wy bor czej, iż na pew no
wzro sną opła ty za dział ki, Pol ski Zwią zek Dział kow ców
ule gnie li kwi da cji, a ogro dy dział ko we bę dą ma so wo usu -
wa ne z kra jo bra zu pol skich miast.

Cał ko wi cie nie zro zu mia ły jest frag ment ar ty ku łu opi su -
ją cy dzia ła nia Za rzą du ROD „Man dra go ra” zmie rza ją ce
do wy łą cze nia się ze struk tur PZD. Cze mu ma słu żyć ten
przy kład? Prze cież jest rze czą oczy wi stą, iż jed nost ka nad -
rzęd na – w tym wy pad ku okrę go wy za rząd – mu sia ła za -
re ago wać w przy pad ku stwier dze nia zła ma nia prze pi sów

pra wa przez za rząd ogro du. Po za tym au tor ar ty ku łu 
w tym frag men cie po dał dwie sprzecz ne ze so bą in for ma -
cje: je że li do dys po zy cji ogro du po zo sta je 65% ze bra nej
skład ki, to nie mo że być praw dą, iż „w ogro dzie zo sta je
za le d wie jed na pią ta wpły wów”.

Obu rza ją ca jest ta część ar ty ku łu, któ ra za wie ra kry ty kę
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Pro jekt ten był sze ro ko kon sul to wa ny ze
śro do wi skiem dział kow ców, a je go pod sta wo wy mi za ło -
że nia mi by ło mak sy mal ne za bez pie cze nie praw dział kow -
ców do użyt ko wa nych dzia łek oraz wpro wa dze nie swo -
bo dy zrze sza nia się w ra mach sto wa rzy szeń pro wa dzą -
cych ogro dy dział ko we.

Ocze ku je my, iż Ga ze ta Wy bor cza opu bli ku je ar ty kuł, 
w któ rym skon fron tu je już przy go to wa ne przez So li dar ną
Pol skę, PO i SLD pro jek ty ustaw o ogro dach dział ko wych
z oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Uwa ża my, że spo łe czeń stwo po win no mieć
moż li wość oce ny, któ re roz wią za nia bę dą naj bar dziej ko -
rzyst ne dla dział kow ców, ogro dów dział ko wych i spo łecz -
no ści lo kal nych.

Ko le gium Pre ze sów ROD w Rze szo wie

Sy gna ta riu sze sta no wi ska w spra wie ar ty ku łu 
„Co cze ka ogro dy dział ko we?” opu bli ko wa ne go

w Ga ze cie Wy bor czej w dniu 9.01.2013 r.
/-/ 29 pod pi sów

Ko le gium Pre ze sów ROD w Rze szo wie

STANOWISKO
Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Rze szo wie

w spra wie ar ty ku łu „Co cze ka ogro dy dział ko we?” opu bli ko wa ne go 
w Ga ze cie Wy bor czej w dniu 9.01.2013 r.

Rze szów, 11 stycz nia 2013 r.

Je rzy Lip niew ski z ROD „Ce dle ra” w So snow cu

REFLEKSJE DZIAŁKOWCA

Dnia 9 stycz nia b.r. w po pu lar nym dzien ni ku uka zał się
wcze śniej za po wia da ny ma te riał pt. „Co cze ka ogro dy
dział ko we”. W tym sa mym dniu w de le ga tu rze so sno -
wiec kiej PZD od by ła się na ra da pre ze sów za głę biow skich
ogro dów dział ko wych. Ter min cał ko wi cie przy pad ko wy,
ale te mat ten sam – nie pew ność i bez sil ność. Nie pew ność
co do przy szło ści te go co naj bar dziej uko cha li, te go co po -
zo sta ło im na tzw. „je sień ży cia”. Bez sil ność wo bec dal -
szych lo sów ogro dów. Wo bec dziw nych po staw po -
li ty ków.

Przez la ta lu dzie ci pie lę gno wa li to, co da wa ło im łącz -
ność z „mat ką ży wi ciel ką”, co da wa ło im wspo mnie nia 
z dzie ciń stwa, cząst kę ich ro do wo dów wy wo dzą cych się
prze waż nie ze wsi, z te go do cze go wie lu dzi siaj tę sk ni 
i pła ci wiel kie pie nią dze za kil ku na sto dnio we „wcza sy 
w tzw. agro tu ry sty ce”. 

Te po let ka zwa ne dział ka mi po zwa la ły dział kow com
prze trwać la ta szycht w pod zie miach ko palń, w ża rze pie -
ców hut ni czych, w cia sno cie śle pych kuch ni blo ko wisk.

Te po let ka to w więk szo ści przy pad ków je dy na rzecz
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któ ra da je lu dziom na miast kę wła sno ści. To są czę sto war -
to ści o któ rych mo że my po wie dzieć z peł ną mo cą te go
okre śle nia – te go się do ro bi łem i to mi na sta rość po zo sta -
ło. Te go mi nikt nie od bie rze! Czy aby na pew no? Pra wo
po sia da nia jest pod sta wo wym, wpi sa nym w na tu rę ludz -
ką pra wem czło wie ka. 

Po la tach cięż kiej pra cy ogród ki na da ją sens ży cia wie -
lu lu dziom. Znam kil ku dział kow ców po osiem dzie siąt ce.
Oni są wspa nia li! Też ta ki chciał bym być w tym wie ku.
Wie rze że do ży ję. Je stem dział kow cem! Ale czy na pew -
no? Dzi siaj za czy nam wąt pić.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Ok 30 lat za rzą dza nia
pol ski mi ogro da mi. Za rzu ty Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go –
mo no pol! Być mo że. Ja te go nie od czu wa łem. Moi są sie -
dzi dział kow cy też nie. Pre ze si na dzi siej szej na ra dzie 
w so sno wiec kiej de le ga tu rze – ab so lut nie!

Pra wo swo je. Z pra wem się nie dys ku tu je. Tam to pra wo
two rzo ne w imie niu pra wa, złe! Daj cie nam za tem no we
pra wo! Ale nie trzy maj cie nas w nie pew no ści! 

Nie pisz cie nam jak w dzi siej szej wy bor czej, że za sam
fakt użyt ko wa nia dział ki bę dzie my pła cić 410 zł po dat ku

plus me dia, kosz ty za rzą dza nia i utrzy ma nia czę ści wspól -
nej! Eu ta na zja jesz cze jest praw nie za bro nio na!

Dzi siaj by łem świad kiem jak gru pa pre ze sów de kla ro -
wa ła się, wręcz do ma ga ła się zor ga ni zo wa ne go wy jaz du
do War sza wy w ce lu si ło we go wy eg ze kwo wa nia po sza no -
wa nia pra wa do god nej sta ro ści na przez sie bie upra wia -
nym skraw ku zie mi. Ktoś ich te go na uczył. Pro po zy cja
si ło wych roz wią zań to wy raz bez sil no ści! 

Bo god na sta rość nam dział kow com ko ja rzy się z tym co
uko cha li śmy, cze mu po świę ci li śmy więk szą część ży cia.
Te mu 300 m2 skraw ko wi zie mi.

Czy to aż tak du ży luk sus że by go po dat ko wać? Czy to
aż tak wiel kie wy ma ga nia że by Pań stwo nie mo gło ich
speł nić? Czy w kra ju gdzie no tu je się re kor do wy spa dek
uro dzeń na praw dę nie ma gdzie bu do wać no wych do -
mów? Czy te nie licz ne dzie ciąt ka – na sze wnu ki, mu szą
być wo żo ne na spa cer wzdłuż za tło czo nych jezd ni sa mo -
cho do wych? 

A że chce my być zjed no cze ni – te go nas uczy ła hi sto ria.
Za rów no ta sta ro żyt na jak i współ cze sna.

/-/ Je rzy Lip niew ski

An to ni Fal kow ski z Kę dzie rzy na Koź le

Sza now ny Pan Adam Mich nik
Re dak tor Na czel ny „Ga ze ty Wy bor czej”
War sza wa

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Je stem roz cza ro wa ny tre ścią ar ty ku łu re dak to ra Mar ka

Wiel go za miesz czo ne go w do dat ku „Dom” do nr 7 Ga ze -
ty Wy bor czej z dnia 09.01.2013 r. Ocze ki wa łem rze tel ne -
go przed sta wie nia sy tu acji Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców (PZD) i ro dzin nych ogro dów dział ko wych
(ROD) wy ni ka ją cej z orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go z dnia 11.07.2012 r., a tak że przed sta wie nia pro jek -
tów ustaw au tor stwa SLD, SP, PO oraz oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Au -
tor za miesz cza frag men ta rycz nie wy bra ne od nie sie nia do
ww. pro jek tów ustaw, ale na ich pod sta wie czy tel nik nie -
zna ją cy ich tre ści nie jest w sta nie osą dzić, któ ry pro jekt
łą czy w so bie dys po zy cje wy ro ku Try bu na łu w za kre sie
swo bo dy zrze sza nia się, plu ra li zmu w pro wa dze niu ogro -
dów i po sza no wa nia praw wła ści cie li nie ru cho mo ści z za -
cho wa niem na by tych praw przez dział kow ców oraz
po trze bą dal sze go ist nie nia ogro dów.

Re dak tor nie po mi nął mod ne go te ma tu mo no po lu PZD
i ja ko je go przy kład przy ta cza wy po wiedź by łe go pre ze -
sa ROD „Man dra go ra”. Szko da że za bra kło dzien ni kar -
skiej rze tel no ści i zwe ry fi ko wa nia przy ta cza nej re la cji.
By ły pre zes za rzą du ROD za miast uża la nia się nad so bą 
i ob no sze nia się ze swo ją krzyw dą po wi nien wziąć do rę -

ki sta tut PZD i re gu la min ROD, do kład nie je prze stu dio -
wać i po rów nać za war te w nich prze pi sy pra wa związ ko -
we go ze swo ją dzia łal no ścią. W skła dzie za rzą du więk-
szość mu szą sta no wić oso by po cho dzą ce z wy bo ru – w
tym przy pad ku w za rzą dzie po zo sta ły czte ry oso by na
dzie więć wy bra nych. Okrę go wy za rząd z urzę du stwier -
dza w for mie uchwa ły wy ga śnię cie man da tów przed ter -
mi nem po zo sta łych człon ków za rzą du. Od tej uchwa ły nie
przy słu gu je od wo ła nie do wyż szych or ga nów związ ku.
Pan ten naj praw do po dob niej po my lił od wo ła nie or ga nu
PZD lub je go człon ka z wy ga śnię ciem man da tu człon ka
or ga nu PZD. Z przy to czo nej wy po wie dzi wy ni ka, że by -
ły pre zes ak cep to wał po bie ra nie nie na leż nych opłat od no -
wych człon ków po le ga ją cych na spła ca niu za dłu że nia
po przed ni ka. Sta no wi to ra żą ce na ru sze nie prze pi sów sta -
tu tu i re gu la mi nu i jest dzia ła niem na szko dę PZD, co mo -
że sta no wić pod sta wę do po zba wie nia człon ko stwa
Związ ku.

Ko lej nym te go przy kła dem jest usta wie nie bil l bo ar dów
na te re nie ogro du. A czy uzy ska no zgo dę okrę go we go za -
rzą du. Ma my tak że sa mo wo lę bu dow la ną. Ab sur dem jest
nie brak moż li wo ści wnie sie nia od wo ła nia, ale igno ran -
cja obo wią zu ją ce go pra wa przez oso bę, któ ra po win na je
znać i eg ze kwo wać je go prze strze ga nie w ROD. Dzia łał
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na za sa dzie, że pre zes wszyst ko mo że!!! Je że li za rząd
ogro du nie chciał sko rzy stać z moż li wo ści uzy ska nia po -
mo cy fi nan so wej okrę go we go za rzą du i Kra jo wej Ra dy
PZD to jest to je go pra wo, ale nie przy stoi mó wić o bra ku
ko rzy ści przy na leż no ści do PZD, a wła ści wiej by ło by mó -
wić o po mo cy fi nan so wej.

Sza now ny Pa nie Re dak to rze – z mo no po lem Polskiego
Związku Działkowców jest tak sa mo jak by ło z Yeti.
Wszy scy o nim mó wi li, pi sa li, te le wi zja po ka zy wa ła rze -
ko me je go śla dy, ale nikt go ni gdy nie wi dział. Po dob nie
by ło pod czas roz pra wy Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Je go
prze wod ni czą cy rów nież nie mógł do kład nie po wie dzieć
na czym ten mo no pol PZD po le ga. Do tych czas obo wią zu -
ją ca usta wa o ROD nie za bra nia two rze nia in nych ogro -
dów dział ko wych, do któ rych mo że przy stą pić każ dy.
Na le ży mieć na uwa dze, że od po cząt ku two rze nia ogro -
dów mia ły one i do dnia dzi siej sze go speł nia ją min. waż -
ny cel spo łecz ny – ma ją słu żyć po pra wie wa run ków
by to wych spo łecz no ści miej skiej. Wśród dział kow ców ok.
50% to eme ry ci i ren ci ści oraz oso by po zo sta ją ce bez pra -
cy, a po nad to pra cow ni cy za trud nie ni na naj ni żej płat nych
sta no wi skach w usłu gach i han dlu. Dla tej zna czą cej gru -
py spo łecz nej po zy ski wa ne z dział ki wa rzy wa i owo ce sta -
no wią zna czą ce wspar cie do mo wych bu dże tów. Po mi nę
po zo sta łe nie mniej waż ne ce le speł nia ne przez ROD (wy -
mie nia je art. 3 usta wy o ROD). Z te go wzglę du usta wo -
daw ca (Pań stwo) na dał ROD sta tus urzą dzeń uży tecz no ści
pu blicz nej. War to za sta no wić się nad tre ścią zło żo nych
zdań od ręb nych przez dwóch sę dziów Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go Mar ka Ko tli now skie go oraz An drze ja Wró bla.
Znaj dzie my w nich od po wiedź nt. m.in. mo no po lu PZD.

Uwa żam, że re dak tor ar ty ku łu słusz nie za uwa ża, że
„..naj więk szy zgryz po li ty cy ma ją z PZD, któ ry – choć
przez wie lu uwa ża ny za re likt PRL – ma ogrom ny po słuch
wśród dział kow ców, naj czę ściej lu dzi star szych…”. Uwa -
ża nie PZD za re likt PRL-u jest du żym nie po ro zu mie niem
świad czą cym o tym, że oso by wy gła sza ją ce ta kie opi nie
nie wie le wie dzą cze mu i ko mu słu ży ta or ga ni za cja i do re -
ali za cji ja kich ce lów zo sta ła po wo ła na mo cą usta wy. Wy -
da je się, że ta kie opi nie gło szą oso by, któ rych uwie ra jej
ma so wość, spraw ność za rzą dza nia przez nie licz ną gru pę
spo łecz nych dzia ła czy w sto sun ku do licz by człon ków,
spraw ność or ga ni za cyj na, a przede wszyst kim sku tecz -
ność dzia ła nia w obro nie usta wy o ROD, Związ ku i praw
je go człon ków. Dzie je się tak nie prze rwa nie od po nad 
20 lat. Chcę wy raź nie po wie dzieć, że mnie i mo im ko le -
gom dział kow com nie prze szka dza 30-let nie pre ze so wa -
nie PZD przez mgr Eu ge niu sza Kon drac kie go. Je go
ofiar ność, za an ga żo wa nie i nie stru dzo ne dzia ła nia po zwa -
la ją prze trwać ogro dom, Związ ko wi i je go dział kow com
oraz za cho wa nia tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go. Jest to oso ba na wła ści wym miej scu i we wła ści wym
cza sie. To spra wia, że cie szy się za ufa niem dział kow ców
i skła da się to na „po słuch wśród dział kow ców”, o któ rym
pi sze re dak tor ar ty ku łu. Ce lem ata ków na Zwią zek by ły i

są grun ty ogro dów, któ re są ła ko mym ką skiem dla de we -
lo pe rów i in nych grup biz nes me nów.

Sza now ny Pa nie Re dak to rze – ra cję mia ła Pa ni prof.
Ewa Łę tow ska, któ ra w jed nym z wy wia dów stwier dzi ła,
że w Pol sce nie prze strze ga się pra wa. Po twier dza ją to nie
tyl ko dzia ła nia po li ty ków, ale rów nież na czel ne or ga na
Pań stwa. Na le ży nad tym ubo le wać, ale też naj wyż szy
czas prze ciw sta wić się te mu zja wi sku za rów no przez oby -
wa te li na do le dra bi ny spo łecz nej jak i przez spra wu ją -
cych funk cje spo łecz ne i ad mi ni stra cyj ne na wszyst kich
szcze blach ad mi ni stra cji. Waż ną ro lę do speł nie nia w tej
wal ce ma ją me dia, te pa pie ro we, jak i elek tro nicz ne. A jak
ją speł nia ją?

Przy kła dem te go jest za an ga żo wa nie się naj wyż szych
or ga nów Pań stwa w wal ce z Polskim Związkiem Dział-
kowców, po czy na jąc od Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
po przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li i I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, Try bu na łu Kon stytu cyj ne go, a koń cząc na par -
tiach po li tycz nych (PiS, PO i SP). Try bu nał otwo rzył
bra mę do li kwi da cji ROD, a z te go wie lu bę dzie chcia ło
sko rzy stać. Wi dać to w pro jek tach ustaw o ogro dach dział -
ko wych So li dar nej Pol ski i Plat for my Oby wa tel skiej. Ze
zło żo nych zdań od ręb nych do wy ro ku Try bu na łu przez
dwóch sę dziów Try bu na łu moż na dojść do wnio sku, że
przy po dej mo wa niu de cy zji przez Try bu nał sta ła obok po -
li ty ka oraz dą że nia do roz wią za nia or ga ni za cji dział kow -
ców i stwo rze nia wa run ków do ma so wej li kwi da cji
ogro dów. 

W zło żo nych zda niach od ręb nych przez sę dziów Try bu -
na łu znaj du je się od po wiedź na stwier dze nie, że „..naj więk -
szy zgryz ma ją po li ty cy z PZD…”. Wy ni ka on z te go, że:

1. PZD utwo rzo ny mo cą usta wy (art. 25 usta wy o ROD)
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 praw i in te re sów
swych człon ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek 
w ROD. Jest też trwa łym zrze sze niem osób – użyt kow ni -
ków dzia łek, któ rzy sta ją się człon ka mi te go zrze sze nia na
za sa dzie do bro wol no ści. Za rów no zrze sze nie jak i je go
człon ko wie ko rzy sta ją z wol no ści gwa ran to wa nej art. 58
ust.1 Kon sty tu cji RP.

2. Jest to zrze sze nie pod le ga ją ce tak że usta wie Pra wo o
sto wa rzy sze niach.

3. PZD re ali zu je praw nie usank cjo no wa ne i obiek tyw -
nie uza sad nio ne ce le spo łecz ne(art. 3 usta wy o ROD) min.
ochro na śro do wi ska, kształ to wa nie zdro we go oto cze nia
czło wie ka oraz po pra wa wa run ków by to wych spo łecz no -
ści miej skich.

4. PZD ja ko oso ba praw na jest pod mio tem praw ma jąt -
ko wych, w tym wła sno ści użyt ko wa nia wie czy ste go i in -
nych ogra ni czo nych praw rze czo wych, któ re chro ni 
art. 64 Kon sty tu cji RP.

5. Upraw nie nia PZD słu żą ochro nie praw zrze szo nych
w nich osób i za cho wa niu struk tu ry ogro dów dział ko -
wych.

Pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa po sła
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An drze ja De ry zło żo ny przez So li dar ną Pol skę jest po wie -
le niem pro jek tu od rzu co ne go przez Sejm RP w 2009 r.
Czyż by SP nie stać by ło na opra co wa nie wła sne go pro -
jek tu, a tyl ko na od grze wa ne sta re „ko tle ty”?

Pro po zy cje do usta wy o ogro dach dział ko wych opra co -
wa ne przez ze spół par la men ta rzy stów Plat for my Oby wa -
tel skiej pod kie row nic twem po sła Sta ni sła wa Hu skow s-
kie go (prak tycz nie na le ży uwa żać je za usta wę – brak im
tyl ko sza ty od po wied niej dla usta wy) są ka san drycz ną
prze po wied nią Plat for my o lo sie ogro dów dział ko wych w
Pol sce w cza sie ok.15-25 lat od wpro wa dze nia ich w ży -
cie. Z pro po zy cji wy ni ka, że:

1. Umoż li wia się ma so wą li kwi da cję ogro dów – de cy -
zja wła ści cie la te re nu.

2. Li kwi da cja Polskiego Związku Działkowców, wy -
własz cze nie PZD z praw do grun tów ( utra cą je tak że
dział kow cy) i zna cjo na li zo wa nie ma jąt ku or ga ni za cji po -
za rzą do wej – sto wa rzy sze nia.

3. Wy własz cze nie dział kow ców z ich ma jąt ku na dział -
ce bez od szko do wa nia oraz wy ga sze nie praw po sia da nych
do tych czas przez dział kow ców i za stą pie nie ich od płat ny -
mi mo wa mi o cha rak te rze cza so wym. 

4. Pod po rząd ko wa nie sto wa rzy szeń ogro do wych wła -
ści cie lo wi te re nu i nada nie mu sze ro kich upraw nień.

5. Na cjo na li za cję/ko mu na li za cję in fra struk tu ry ogro do -
wej.

6. Roz bi cie struk tu ry or ga ni za cyj nej ogro dów – do po -
je dyn czych i z ogra ni czo ną sa mo dziel no ścią.

7. Na ło że nie na dział kow ców opłat za ko rzy sta nie z te -
re nu usta la nych w opar ciu o ryn ko wą war tość grun tu
(rocz nie 0,2% – pro szę so bie prze li czyć czy np. war sza -
wia ków i nie tyl ko bę dzie stać na tę opła tę, a na tym opła -
ty nie koń czą się).

8. Wpro wa dze nie po dat ku od al tan i bu dyn ków znaj du -
ją cych się w ogro dzie. 

9. Zmniej sze nie po wierzch ni al tan do 20m kw. z za ka -
zem trwa łe go po łą cze nia z grun tem, a tak że obo wią zek
do sto so wa nia w prze cią gu 10 lat do wy mo gów usta wy, al -
tan dziś ist nie ją cych!!!!!!!

Mo że re dak tor Wiel go pod po wie jak to zro bić bez zbu -
rze nia al ta ny?

Jest to naj gor szy pro jekt, któ re go prze pi sy w wie lu miej -
scach są nie zgod ne z Kon sty tu cją RP!!!

Brak rze tel no ści dzien ni kar skiej i zwy kłej uczci wo ści w
sto sun ku do czy tel ni ków w stwier dze niu, cyt.: „…Rzecz ja -
sna dzia ła cze Polskiego Związku Działkowców bę dą prze -

ko ny wa li, że te go ty pu roz wią za nia są nie kon sty tu cyj ne…”.
Czyż by po wy żej wy mie nio ne roz wią za nia są kon sty tu -

cyj ne? Lu dziom na le ży mó wić i pi sać praw dę, a nie to co
pa nu się po do ba. Czyż by na ta kich roz wią za niach spo łecz -
nie waż ne go pro ble mu Plat for ma Oby wa tel ska za mie rza -
ła zbić ka pi tał po li tycz ny i uzy skać po par cie spo łe -
czeń stwa? Gra tu lu ję po my słu!

Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest do tych czas je dy nym pro jek tem uwzględ -
nia ją cym po stu la ty Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w za kre -
sie swo bo dy zrze sza nia się, plu ra li zmu w pro wa dze niu
ogro dów i po sza no wa nia praw wła ści cie li nie ru cho mo ści
i go dzi je z po trze bą ochro ny praw dział kow ców oraz ist -
nie nia ogro dów. Sta no wi kom plek so wą re gu la cję funk cjo -
no wa nia ogrod nic twa dział ko we go, a na pierw szym
miej scu sta wia użyt kow ni ka dział ki. Pra wa dział kow ca
pod le ga ją peł nej ochro nie sądo wej. Pro jekt gwa ran tu je:

1. Za cho wa nie praw do dział ki.
2. Za cho wa nie zwol nie nia z czyn szu dzier żaw ne go.
3. Za cho wa nie zwol nie nia z po dat ków.
4. Za cho wa nie cha rak te ru i funk cji ROD.
5. Peł ną swo bo dę zrze sza nia (de cy du ją dział kow cy 

w ogro dzie).
6. Od szko do wa nie i dział kę za mien ną przy li kwi da cji

ROD.
Bez dy sku syj na jest po trze ba sil nej ogól no pol skiej or ga -

ni za cji dział kow ców, bo za gro że nie dla ist nie nia ogro dów
nie mi nie wraz z przy ję ciem oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD. Bę dzie na dal trwa ło. Ta ką or ga ni za cją jest
PZD, a wy pra co wa ną przez dzie się cio le cia struk tu rę or -
ga ni za cyj ną na le ży utrzy mać. 

Przy szłość ro dzin nych ogro dów dział ko wych i dział -
kow ców spo czy wa w rę kach par la men ta rzy stów. Nasz los
za le ży tak że od opi nii me diów elek tro nicz nych i pa pie ro -
wych. Dla te go zwra cam się do wszyst kich oby wa te li na -
szej Oj czy zny, któ rym nie jest obo jęt ny ruch ogrod nic twa
dział ko we go, ist nie nie i roz wój ROD o udzie le nie po par -
cia oby wa tel skie mu pro jek to wi usta wy o ROD oraz przy -
ję cia go ja ko usta wy po wszech nie obo wią zu ją cej.

Swo je uwa gi za koń czę cy ta tem z ape lu Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD, cyt.: „…Nie po zwól my, aby po li ty cy
wy ko rzy sta li wy rok Try bu na łu ja ko pre tekst do ode bra nia
dzia łek na szym ro dzi nom! Nie po zwól my, aby wmó wio -
no spo łe czeń stwu, że sprze daż te re nów ogro dów, czy po -
dat ki i czyn sze dzier żaw ne od dział kow ców, są re cep tą na
kry zys! Ra zem mo że my jesz cze oca lić ogro dy!”

Z po wa ża niem
/-/ An to ni Fal kow ski

Kę dzie rzyn-Koź le, 20 stycz nia 2013 r.
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
09 stycz nia br. w do dat ku „Dom” do Ga ze ty Wy bor czej

uka zał się ar ty kuł „Co cze ka ogro dy dział ko we”. Nie 
bę dę wy po wia da ła się na te mat tre ści za war tych w pod ty -
tu łach.

W ar ty ku le tym znacz ną część po świę cił Pan pre ze so wi
ogro du ROD „Man dra go ra”, p. To ma si ko wi.

Z uwa gi na to, iż je stem dział kow cem upra wia ją cym
dział kę w ogro dzie „Skan da” w Olsz ty nie od 1972 roku 
i wszyst kie pro ble my i spra wy, ja kie wią żą się z dzia łal no -
ścią ogro du, a tym sa mym współ pra cą z Okrę go wym Za -
rzą dem w Olsz ty nie oraz Kra jo wą Ra dą w War sza wie oraz
ro lą, ja ką wy mie nie ni od gry wa ją jest mi do sko na le zna na.

In for ma cje, ja kie prze ka zał pa nu re dak to ro wi pan To -
ma sik de li kat niej mó wiąc mi ja ją się z praw dą. Chcę zde -
men to wać stwier dze nie p. To ma si ka we dług któ re go
ogro dy dział ko we nie ma ją żad nych ko rzy ści z przy na leż -
no ści do Polskiego Związku Działkowców. Jest to wie rut -
ne kłam stwo. W przy pad ku pro wa dze nia in we sty cji,
re mon tów i mo der ni za cji ogro dów Kra jo wa Ra da jak 
i okrę go we za rzą dy udzie la ją wszech stron nej po mo cy me -
ry to rycz nej i fa cho wej ogro dom dział ko wym. Na szcze blu
Kra jo wej Ra dy z czę ści skład ki ja ka wpły wa od ogro dów
two rzo ny jest fun dusz sa mo po mo co wy, z któ re go to
udzie la ne są po życz ki oraz do ta cje na re ali za cję róż nych
za dań w ogro dzie. Na prze strze ni lat z po mo cy tej ko rzy -
sta ły ogro dy, bez któ rej np. w na szym ogro dzie nie moż li -
we by ło by ze lek try fi ko wa nie dzia łek. Du żą po moc otrzy-
ma ły ogro dy, któ re ucier pia ły na wsku tek po wo dzi.

Pan To ma sik nie jest je dy nym pre ze sem, któ ry wpadł na
po mysł po wo ła nia na te re nie swo je go ogro du sto wa rzy -
sze nia. Uskar żał się Pa nu re dak to ro wi, ja ko by by ło to pre -
tek stem do od wo ła nia za rzą du.

Po dob na sy tu acja za ist nia ła w na szym ogro dzie.
Otóż pre zes na sze go ogro du, któ ry jest człon kiem

związ ku w na szym ogro dzie od 2008 roku po sta no wił ta -
kie sto wa rzy sze nie za ło żyć na te re nie ogro du „Skan da”.
Na zwo ła nym ze bra niu 10 li sto pa da 2012 roku po in for -
mo wał dział kow ców, iż opra co wy wa ny Oby wa tel ski Pro -
jekt mo że prze le żeć w za mra żar ce i tyl ko szyb kie
za ło że nie sto wa rzy sze nia mo że ura to wać dział ki, w prze -
ciw nym ra zie gmi na przy śle spy cha cze i nie bę dzie ni ko -
go py tać o zgo dę.

Po wo łu jąc się na bli ską zna jo mość z Pre zy den tem Olsz -
ty na za pew niał, że sto wa rzy sze nie mo że nas przed tym
uchro nić. Stra sze nie dział kow ców, nie pew nych ju tra, wi -
zją spy cha czy na dział kach by ło czy stą ma ni pu la cją 
i uzna łam za ko niecz ne zwró ce nie się do Pre zy den ta Olsz -

ty na, pa na Grzy mo wi cza o za ję cie sta no wi ska w tej spra -
wie, po wo łu jąc się na wcze śniej szą wy po wiedź za miesz -
czo ną na ła mach Ga ze ty Olsz tyń skiej, któ ra to wy po wiedź
na pa wa ła dział kow ców opty mi zmem.

Nie bę dę cy to wać ca łe go pi sma Pa na Pre zy den ta, ale za -
pew nił mnie, iż nie zmie nił swo je go po dej ścia do spra wy
ogro dów dział ko wych Olsz ty na, gdyż nie ma ak tu al nie
żad nych ra cjo nal nych po wo dów ani stra te gicz nych pla -
nów, któ re wy ma ga ły by wy ko rzy sta nia przez mia sto te -
re nów, na któ rych znaj du ją się ogro dy.

Pa na ar ty kuł ma prze ko nać czy tel ni ków, iż głów nym
po wo dem kło po tów p. To ma si ka jest je go po mysł utwo -
rze nia sto wa rzy sze nia i uwol nie nia się spod ku ra te li
Polskiego Związku Działkowców. Otóż chcia łam po in for -
mo wać pa na re dak to ra, iż p. To ma sik nie jest je dy nym
ama to rem do by cia pre ze sem utwo rzo ne go przez sie bie
sto wa rzy sze nia. Ta kim przy kła dem jest rów nież oso ba 
p. pre ze sa Bo row skie go.

Pre zes roz po czął swo je rzą dy od roz li cze nia po przed -
nie go Za rzą du, któ ry we dług nie go nie do ło żył wszel kiej
sta ran no ści przy elek try fi ka cji ogro du. Kie ru jąc spra wę
na dro gę są do wą prze ciw ko wy ko naw cy spra wę prze grał.
Kosz ty ob cią żą ogród.

Czu jąc się nie mal pa nem na wło ściach po sta no wił wy -
ty czyć przez jed ną z dzia łek no we przej ście nisz cząc przy
tym drze wa, krze wy i in ne na sa dze nia. Dział ko wiec spra -
wę w Są dzie wy grał. Kosz ty pro ce su i ob słu gi praw nej
oraz zwrot za znisz czo ne mie nie dział kow ca zno wu za -
pła cą dział kow cy.

Dwu krot nie więc prze grał spra wy w Są dzie, na ra ża jąc
tym sa mym na stra ty fi nan so we ogród.

Po nad to w swo ją dzia łal ność wpi sał szy ka no wa nie i nę -
ka nie dział kow ców.

Bul wer su ją cą by ła spra wa utrud nia nia cho re mu dział -
kow co wi do wo zu do je go dział ki. Przez ca ły se zon żo na
dział kow ca, rów nież bę dą ca człon kiem związ ku ko re -
spon do wa ła z pre ze sem w spra wie do ro bie nia klu cza do
bra my. Mi mo in ter wen cji Okrę go we go Za rzą du Polskiego
Związku działkowców spra wa do koń ca se zo nu 2011 ro -
ku nie zo sta ła za ła twio na. W 2012 ro ku stan cho re go 
na ty le się po gor szył, że nie pro sił już o za wie zie nie go na
dział kę. W mie sią cu sierp niu 2012 roku dział ko wiec
zmarł. Za cho wa nie pre ze sa by ło nie ludz kie i mo ral nie
obrzy dli we.

I co Pan na to. Re dak to rze? A Pa na czy tel ni cy?
Ja koś do dnia dzi siej sze go p. pre ze so wi Bo row skie mu

włos z gło wy nie spadł. Pre zes bez kar nie ła mie nie tyl ko
po sta no wie nia Re gu la mi nu PZD, ale prze kra cza nor my
etycz ne i mo ral ne.

Ja ni na Kwie ciń ska z Olsz ty na 

Re dak tor Ga ze ty Wy bor czej 
Ma rek Wiel go
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Na le ży mieć na dzie ję, iż przy 640 tys. pod pi sów po pie -
ra ją cych Oby wa tel ski Pro jekt Usta wy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych zo sta nie przez Sejm przy ję ty, 
a fan klu by ta kich osób jak p. To ma sik i pre zes Bo row ski

nie bę dą de cy do wać o spo so bie funk cjo no wa nia ogro du.
Wy ra żam zgo dę na ewen tu al ną pu bli ka cję w ca ło ści.

Wszel kie zmia ny w mo im tek ście wy ma ga ją au to ry za cji.

/-/ Ja ni na Kwie ciń ska

Olsz tyn, 28 stycz nia 2013 r.

Ewa Bła chut z Kra ko wa

Re dak tor Na czel ny 
Adam Mich nik 
Ga ze ta Wy bor cza

Sza now ny Pa nie Re dak to rze
Po prze czy ta niu ar ty ku łu w do dat ku Dom Ga ze ty Wy -

bor czej po sta no wi łam za brać głos w spra wie rze tel no ści
dzien ni kar skiej.

W tek ście pt. „Co cze ka ogro dy dział ko we” znaj du ją się
praw dy, pół praw dy i nie praw dy. Ar ty kuł za czy na się od
in sy nu acji prze śla do wa nia „pręż ne go” pre ze sa, któ ry
dum ny ze swo ich osią gnięć nie mó wi, że dzia łał nie zgod -
nie z pra wem wy da jąc spo łecz ne pie nią dze bez zgo dy
wal ne go ze bra nia, na co nie zga dza li się in ni, skła da jąc re -
zy gna cję z man da tu człon ka za rzą du, by nie zo stać po cią -
gnię ty mi do od po wie dzial no ści. Ta kim to spo so bem pan
pre zes do pro wa dził do zmniej sze nia o po nad 50% licz by
człon ków za rzą du, po wo du jąc tym sa mym wy ga śnię cie
man da tów i li kwi da cję ca łe go or ga nu. Pan pre zes tak bar -
dzo chciał za rzą dzać ogro dem, że na wet jak prze stał być
pre ze sem, nie uznał za sto sow ne prze ka zać do ku men ta cję
za rzą do wi ko mi sa rycz ne mu sta tu to wo po wo ła ne mu przez
or gan wyż sze go stop nia.

W ta ki oto spo sób two rzy się czar ny wi ze ru nek Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

PZD, to my dział kow cy, pła ci my skład kę człon kow ską
jak w każ dej or ga ni za cji te go ty pu. Pro szę wska zać gdzie
jest ina czej. Dzię ki tej skład ce je ste śmy sa mo dziel ni, sa -
mo rząd ni i sa mo wy star czal ni. Na to miast re dak tor Ma rek
Wiel go już wy ro ku je, że za rok wszyst ko się zmie ni.

Od rad nych wie le za le ży – tyl ko co za le ży? Na pew no
nie to, że by ogro dy zna la zły się w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ja ko zie lo ne te re ny
chro nio ne. Rad nym prze waż nie za le ży, by te re ny ogro -
dów dział ko wych sta ły się pla cem bu do wy obiek tów ko -
mer cyj nych. To kosz tem dział kow ców ma się ra to wać
miej skie ka sy. Do te go do cho dzą od szko do wa nia re pry -
wa ty za cyj ne - to tak że do bry po wód aby dział kow com
ode brać grun ty. Są ta cy, któ rym od szko do wa nia nie przy -
słu gu ją, ale pró bu ją je wy eg ze kwo wać – i tu wła śnie
Zwią zek chro ni, bro ni, wal czy i do cho dzi praw dy (m.in.
na ta kie dzia ła nia pła ci my skład ki).

Opła ty, po dat ki i in ne - pan Wiel go pi sze o po dat ku rol -
nym, od nie ru cho mo ści, od al ta ny a nie pi sze, że jest pro -
po no wa ny czynsz za użyt ko wa nie grun tu. Do te go
do cho dzi skład ka człon kow ska jak w każ dym sto wa rzy -
sze niu i bie żą ce kosz ty utrzy ma nia ogro du, re mon ty, in we -
sty cje. Trze ba to tak że pod li czyć i nie bę dzie to jak pi sze
pan Wiel go 410,- zł. Czy no wa usta wa mo gła by po zo sta -
wić zwol nie nia z opłat i po dat ków, mo że by mo gła, ale na
pew no nie po zo sta wi, bo i po co by ło by to ca łe za mie sza -
nie?

Ostry spór - z pew no ścią ta ki za po wia da się w Sej mie
pod czas do cho dze nia do kon sen su su w spra wie koń co we -
go kształ tu usta wy. Rzecz ja sna, że dział kow cy bę dą wie -
dzieć na ko go od dać głos w wy bo rach, oce nią kto im
po mógł a kto za szko dził. Je śli cho dzi o swo bo dę zrze sza -
nia się, to oby wa tel ski pro jekt usta wy po zo sta wia moż li -
wość wy bo ru, dział ko wiec bę dzie mógł być człon kiem
sto wa rzy sze nia lub nie. Bę dzie też moż li wość wy od ręb -
nie nia ogro du ze sto wa rzy sze nia ogól no pol skie go, pod
wa run kiem pod ję cia ta kiej de cy zji bez względ ną więk szo -
ścią gło sów, przy obec no ści co naj mniej 50% licz by
człon ków jed nost ki te re no wej ja kim bę dzie ogród.

To bar dzo do bry za pis, że o tak waż nej de cy zji, mu si de -
cy do wać więk szość ogól nej licz by człon ków. Je śli fre -
kwen cja bę dzie ma ła to znak, że nie są za in te re so wa ni
ta kim roz wią za niem.

In ną po wo du ją cą za nie po ko je nie dział kow ców jest kwe -
stia pro po no wa nych roz wią zań praw nych opra co wa nych
przez przed sta wi cie li róż nych ugru po wań po li tycz nych.
Ci prze ści ga ją się w zu peł nie eg zo tycz nych po my słach.
Wy mie nić na le ży pro jekt So li dar nej Pol ski, któ ra chcia ła
by upodob nić ogro dy dział ko we do spół dziel czo ści miesz -
ka nio wej, a Plat for ma Oby wa tel ska m.in. chce że by dział -
kow cy prze bu do wa li swo je al ta ny zmniej sza jąc je nie-
jed no krot nie o 1/5 wiel ko ści i pod no sząc na pa lach , że by
nie by ły zwią za ne z grun tem – to ab surd. Usta wo we
umoż li wie nie zmia ny sto wa rzy sze nia za rzą dza ją ce go
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ogro dem, to ist ny ple bi scyt na zmia ny w za rzą dza niu - jak
w ka lej do sko pie. Przy czwar tej zmia nie - nie ma już ogro -
du. Cu dow na me to da na li kwi da cję. Ta kie po my sły na le -
ży kry ty ko wać by je eli mi no wać - pa nie re dak to rze.

Pro po zy cje PO - i tu pan Ma rek Wiel go ma ra cję. Plat -
for ma naj praw do po dob niej za pro po nu je naj gor sze z punk -
tu wi dze nia dział kow ców roz wią za nia. Roz wa ża się by
umo wę na pro wa dze nie ogro du pod pi sy wa no ze sto wa -
rzy sze niem, któ re bę dzie po pie ra ne przez naj więk szą licz -
bę człon ków, na stęp nie to sto wa rzy sze nie mo że być

wy par te przez in ne sto wa rzy sze nie o więk szej licz bie
człon ków itd.!? Za wie ra nie umów sto wa rzy sze nia z wła -
ści cie lem grun tu uwa run ko wa ne okre ślo nym cza sem 
25 lub 15 lat i opła ta za użyt ko wa nie grun tu 0,2% je go
war to ści.

To wszyst ko Pa nie Re dak to rze pro wa dzi do za gła dy pol -
skie go ogrod nic twa dział ko we go. Po win ni ście nam po -
móc – nie szko dzić, a rze tel ność dzien ni kar ska rzecz
ko niecz na.

Z po wa ża niem
Dział ko wiec - Ewa Bła chut

Kra ków, 11 stycz nia 2013 r.

Sta tut Polskiego Związku Działkowców w § 14 ust. 11
gwa ran tu je każ de mu człon ko wi PZD pra wo wska za nia
oso by bli skiej wspól nie użyt ku ją cej z nim dział kę ja ko
swo je go na stęp cę na wy pa dek śmier ci. Wska za nej przez
człon ka Związ ku oso bie po je go śmier ci bę dzie przy słu gi -
wa ło pra wo pierw szeń stwa do nada nia człon ko stwa w
PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Oso bę bli ską, któ ra bę dzie na stęp cą, czło nek Związ ku
mu si wska zać w for mie pi sem ne go oświad cze nia. Ta kie
oświad cze nie skła da się w za rzą dzie ROD. Jest to oświad -
cze nie wo li, a więc na nim trze ba do kład nie wpi sać swo -
je da ne, aby nie by ło wąt pli wo ści, kto je skła da i aby
mo gło od nieść spo dzie wa ny sku tek praw ny. 

Aby zre ali zo wać swo je pra wo wska za na przez człon ka
Związ ku oso ba bli ska, mu si w cią gu 3 mie się cy od je go
śmier ci zło żyć w za rzą dzie ROD wnio sek o przy dział
dział ki i de kla ra cję człon kow ską. 

Za rząd ROD kie ru je kan dy da ta na szko le nie w za kre sie
pod sta wo wych za sad za go spo da ro wa nia i upra wy dział ki
oraz prze pi sów związ ko wych. Za sa dą jest, że za rząd ogro -
du po wi nien przy stą pić do roz pa trze nia wnio sku po ukoń -
cze niu przez kan dy da ta szko le nia i pod jąć de cy zję 
w for mie uchwa ły, na naj bliż szym swo im po sie dze niu.

Zda rza ją się jed nak sy tu acje, kie dy Za rząd ROD wstrzy -

mu je się z przy dzie le niem dział ki ze wzglę du na jej nie -
pra wi dło we za go spo da ro wa nie, np. al ta na o wy mia rach
prze kra cza ją cych do pusz czal ną nor mę, któ rą moż na po -
przez czę ścio wą roz biór kę do pro wa dzić do wy mia rów
zgod nych z pra wem, al ta na po sa do wio na zbyt bli sko gra -
ni cy dział ki, nie pra wi dło wo usy tu owa ne szklar nie, kom -
po stow nik, na sa dze nia itp.

Zno we li zo wa ny re gu la min ROD, obo wią zu ją cy od 
1 ma ja 2012 r. w § 83 ust. 2 prze wi du je moż li wość przy -
dzia łu no we mu użyt kow ni ko wi nie pra wi dło wo za go spo -
da ro wa nej dział ki. W tym ce lu mu si się on zo bo wią zać
pi sem nie do usu nię cia w od po wied nim ter mi nie nie pra -
wi dło wo ści w za go spo da ro wa niu, w szcze gól no ści do ro -
ze bra nia al ta ny lub in ne go obiek tu, przej mu jąc w tym
wzglę dzie peł ną od po wie dzial ność. 

Za rząd ROD przy dzie la jąc dział kę mu si zba dać czy
ubie ga ją ca się o przy dzie le nie dział ki oso ba bli ska speł nia
wy mo gi sta wia ne kan dy da to wi na człon ka PZD, czy li czy
jest oso bą peł no let nią, sta le za miesz ku je na te re nie RP
oraz wziąć pod uwa gę jej miej sce za miesz ka nia, za rów no
je śli cho dzi o re gion kra ju jak i oko li ce ogro du, np. za ka -
za ne jest przy dzie la nie dzia łek oso bom, któ rych pry wat ne
po se sje przy le ga ją do ROD.

ZRS

XV. PORADY PRAWNE

1. Wska za nie na stęp cy na wy pa dek śmier ci na użyt ko wa nej dział ce, a przy dział nie pra wi dło wo za go spo -
da ro wa nej dział ki.
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Oso ba na by wa ją ca człon ko stwo i pra wo użyt ko wa nia
dział ki w ROD nie ma obo wiąz ku re gu lo wa nia za le głych
zo bo wią zań fi nan so wych wo bec ogro du po przed nie go
użyt kow ni ka prze ję tej dział ki. Rosz cze nie za rzą du ROD o
za pła tę na leż no ści mo że być skie ro wa ne wy łącz nie do
oso by, któ ra tej na leż no ści nie uiści ła. Tak że od tej oso by
na le ży tej kwo ty do cho dzić, na wet na dro dze są do wej.
Nie moż na na to miast prze no sić te go rosz cze nia na na stęp -
cę, na wet je że li jest to oso ba bli ska. Za dłu że nia nie two -
rzy „dział ka” i nie mo że ono ra zem z pra wem użyt ko-
wa nia prze cho dzić na na stęp ne go użyt kow ni ka. Za dłu że -
nie two rzy czło wiek – czło nek Związ ku użyt ku ją cy dział -
kę i od nie go na le ży do cho dzić za pła ty na leż no ści, na wet
po usta niu człon ko stwa w PZD i wy ga śnię ciu pra wa użyt -
ko wa nia dział ki. Zo bo wią za nia by łe go użyt kow ni ka są

wy łącz nie je go zo bo wią za nia mi i nie moż na ni mi ob cią -
żać no we go użyt kow ni ka.

Zgod nie z § 70 ust. 3 re gu la mi nu ROD, za rząd ROD jest
obo wią za ny po in for mo wać oso bę ubie ga ją cą się o człon -
ko stwo PZD i pra wo użyt ko wa nia dział ki o zo bo wią za -
niach fi nan so wych po przed nie go użyt kow ni ka i ko niecz -
no ści roz li cze nia się z nim za po śred nic twem za rzą du. 
W ta kiej sy tu acji za rząd ROD sta je się je dy nie po śred ni -
kiem w roz li cze niu na leż no ści za urzą dze nia i na sa dze nia
znaj du ją ce się na dział ce po mię dzy po przed nim a no wym
użyt kow ni kiem dział ki, a więc mo że po trą cić na leż ność
na rzecz ogro du z su my, któ rą wpła cił no wy użyt kow nik.
Róż ni cę uzy ska ną w ten spo sób za rząd ROD prze ka zu je
by łe mu użyt kow ni ko wi.

AB

2. Czy no wy użyt kow nik dział ki od po wia da za zo bo wią za nia fi nan so we swo je go po przed ni ka wo bec ogro du?

3. Czy moż li we jest uchy le nie się od skut ków praw nych oświad cze nia wo li zło żo ne go pod wpły wem groź -
by, w któ rym zrze czo no się człon ko stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki na rzecz oso by bli skiej?

Zgod nie z art. 87 Ko dek su cy wil ne go ten, kto zło żył
oświad cze nie wo li pod wpły wem bez praw nej groź by dru -
giej stro ny lub oso by trze ciej, mo że uchy lić się od skut -
ków praw nych swe go oświad cze nia, je że li z oko licz no ści
wy ni ka, że mógł się oba wiać, iż je mu sa me mu lub in nej
oso bie gro zi po waż ne nie bez pie czeń stwo oso bi ste lub ma -
jąt ko we. Zgod nie z art. 88 k.c., uchy le nie się od skut ków
praw nych oświad cze nia wo li, któ re zo sta ło zło żo ne in nej
oso bie pod wpły wem groź by, na stę pu je przez oświad cze -
nie zło żo ne tej oso bie na pi śmie. Upraw nie nie do uchy le -
nia się wy ga sa z upły wem ro ku od chwi li, kie dy stan
oba wy ustał.

Or ga ny za rzą dza ją ce PZD nie są wład ne do oce nia nia i
ba da nia czy groź ba wy stą pi ła czy też nie, czy stan oba wy
ustał lub trwa na dal, cze go do ty czy ła groź ba oraz czy by -

ła po waż na i bez praw na, gdyż nie po sia da ją ta kich kom -
pe ten cji. Do cho dze nie uchy le nia się od skut ków praw nych
oświad cze nia wo li zło żo ne go in nej oso bie pod wpły wem
groź by po win no od by wać się na dro dze są do wej. 

Uzna wa nie przez or ga ny za rzą dza ją ce PZD oświad czeń
o uchy le niu się od skut ków praw nych zrze cze nia się
człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki na rzecz
in nej oso by – skła da nych po la tach – wy wo ły wa ło by po -
wszech ny stan oba wy wśród dział kow ców, któ rzy prze ję -
li dział ki w wy ni ku zrze cze nia się człon ko stwa PZD 
i pra wa użyt ko wa nia dział ki przez po przed ni ka.

Re asu mu jąc, na le ży stwier dzić, iż oświad cze nie wo li o
zrze cze niu się człon ko stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia
dział ki ze wska za niem ja ko na stęp cy oso by bli skiej jest
waż ne do pó ki nie za kwe stio nu je go sąd.

AB

4. Przy dział dzia łek oso bom bli skim.

Pra wo związ ko we gwa ran tu je oso bom bli skim dział -
kow ca okre ślo ne przy wi le je. Cho dzi w szcze gól no ści o to,
aby do ro bek, ja ki znaj du je się na dział ce, prze cho dził na
ko lej ne po ko le nia ro dzi ny użyt ku ją cej dział kę. Oso ba bli -
ska ma więc pierw szeń stwo w uzy ska niu przy dzia łu dział -
ki po zmar łym człon ku Związ ku, ale tak że ma pierw-
szeń stwo w przy pad ku zrze cze nia się dział ki na jej rzecz.

Wska za na w zrze cze niu oso ba bli ska, je śli speł nia wa run -
ki usta wo we i sta tu to we (peł no let ni oby wa tel RP, za miesz -
ka ły w nie da le kiej od le gło ści od ROD) ko rzy sta nie tyl ko
z pierw szeń stwa, ale tak że z ulgi fi nan so wej. Zgod nie 
z § 71 ust. 2 pkt 2 sta tu tu PZD, oso ba bli ska zwol nio na
jest z opła ty in we sty cyj nej. W do brze za go spo da ro wa nych
ogro dach, sto sun ko wo nie daw no uno wo cze śnio nych,



63

opła ta mo że być znacz na. Środ ki z tej opła ty wpły wa ją na
Fun dusz Roz wo ju w ogro dzie i są po trzeb ne na utrzy ma -
nie, re mon ty i roz wój in fra struk tu ry.

Zwol nie nie z opła ty in we sty cyj nej jest więc dość zna -
czą cym przy wi le jem, jak się jed nak oka zu je by wa on nad -
uży wa ny przez no wych dział kow ców. Zda rza ją się
przy pad ki, gdy ustę pu ją cy z dział ki i no wy dział ko wiec
ust nie oświad cza ją, że są oso ba mi bli ski mi w ro zu mie -
niu § 5 ust. 1 pkt 6 sta tu tu PZD. Za rząd ROD tyl ko na
tej pod sta wie zwal nia no we go użyt kow ni ka z opła ty in -
we sty cyj nej. Jest to złe dzia ła nie na ra ża ją ce na szko dę
ogród dział ko wy i od po wie dzial ność za to po no si za -
rząd ROD. Za rząd ROD po dej mu je de cy zje o cha rak te -
rze fi nan so wym, a skut kiem tej de cy zji jest al bo wpływ
środ ków na Fun dusz Roz wo ju, al bo brak tych środ ków.
Złe de cy zje, po dej mo wa ne bez przed sta wie nia od po wied -
nich do wo dów, na ra ża ją ROD na stra ty.

Jak za tem na le ży po stę po wać?
Sta tu to wy przy wi lej jest skie ro wa ny do okre ślo nej gru -

py osób – osób bli skich dział kow ca. Za rząd po dej mu je de -

cy zje o tym, czy za sto so wać w sto sun ku do no we go dział -
kow ca sta tu to wy przy wi lej, ale za rząd mu si mieć do wo dy
na to, że o dział kę sta ra się oso ba bli ska i uwie rzy tel nio -
ne ko pie (po świad czo ne za zgod ność z ory gi na łem) tych
do wo dów mu szą znaj do wać się w ak tach dział kow ca, mu -
si to mieć od zwier cie dle nie w pro to ko le z po sie dze nia za -
rzą du i w uchwa le o przy dzie le niu dział ki. Tu nie ma
żar tów, cho dzi o nie ba ga tel ne środ ki. 

Ze sta tu to we go przy wi le ju mo że sko rzy stać oso ba bli -
ska ustę pu ją ce go z dział ki. Jest to przy wi lej ta kich osób i
to po ich stro nie le ży udo wod nie nie w spo sób nie bu dzą cy
żad nej wąt pli wo ści, że w sto sun ku do dział kow ca, któ ry
ustą pił z dział ki są oso bą bli ską – współ mał żon kiem,
dziec kiem, ro dzi cem, wnu kiem, ro dzeń stwem lub ich
dziec kiem.

Naj ła twiej ma za wsze współ mał żo nek, wy star czy od pis
skró co ny ak tu mał żeń stwa. Trud niej ma ją po zo sta łe oso -
by bli skie, ale to one mu szą udo wod nić sto pień po kre -
wień stwa, a do wód na za sto so wa nie sta tu to wej ulgi mu si
po zo stać w ak tach dział kow ca. 

M. Pyt ka

5. Za wie ra nie umów przez za rzą dy ROD.

Ro dzin ny ogród dział ko wy ja ko pod sta wo wa jed nost ka
or ga ni za cyj na Związ ku ko rzy sta z oso bo wo ści praw nej
PZD. Ozna cza to, że ROD po przez swój za rząd pro wa dzi
spra wy ogro du i re pre zen tu je Zwią zek na ze wnątrz w za -
kre sie i we dług za sad okre ślo nych przez sta tut PZD,
przede wszyst kim w § 92. Za kres tej re pre zen ta cji zo stał
ogra ni czo ny kom pe ten cja mi za rzą du ROD. Wy ni ka z te -
go, że każ da czyn ność praw na (za war cie umo wy) lub pro -
ce so wa (wy to cze nie po wódz twa) w imie niu Związ ku
mo że być sa mo dziel nie do ko na na przez za rząd ogro du
pod wa run kiem, że ta czyn ność zmie rza do bez po śred niej
re ali za cji za dań okre ślo nych w § 91 sta tu tu PZD za wie ra -
ją cym ka ta log kom pe ten cji przy słu gu ją cych za rzą do wi
ROD. Przy kła dem ta kich czyn no ści jest np. za wie ra nie
umów o do sta wę ener gii elek trycz nej, wo dy, wy wóz śmie -
ci, świad cze nie usług te le fo nicz nych, uży cza nie ma jąt ku
Związ ku w ROD in nym jed nost kom or ga ni za cyj nym
PZD, pod ję cie przez za rząd ROD na głych dzia łań za po -
bie ga ją cych po wsta niu znacz nej szko dy (np. usu wa nie
awa rii urzą dzeń i in sta la cji ROD), czy też wy stą pie nie do
są du o za są dze nie za le głych opłat od dział kow ca. Wy mie -
nio ne spra wy za li cza ją się do spraw zwy kłe go za rzą du,
któ re do ty czą bie żą ce go funk cjo no wa nia ogro du i w tym
za kre sie za rząd ROD dzia ła sa mo dziel nie. Na to miast do
wy ko ny wa nia czyn no ści prze kra cza ją cych za kres zwy kłe -
go za rzą du ko niecz ne jest uzy ska nie zgo dy pre zy dium
OZ. Uchwa ła nr 144/2006 Pre zy dium KR PZD w spra wie

za sad udzie la nia przez pre zy dia okrę go wych za rzą dów
PZD zgo dy za rzą dom ROD na dzia ła nie prze kra cza ją ce
za kres zwy kłe go za rzą du do tych dzia łań za li cza: pod pi -
sy wa nie umów o wy na jem, dzier ża wę i uży cze nie majt ku
trwa łe go Związ ku lub bę dą ce go w je go wła da niu (np. wy -
na jem po miesz czeń do mu dział kow ca), pod pi sy wa nie
umów do ty czą cych re mon tów i in we sty cji z oso ba mi fi -
zycz ny mi i praw ny mi (pro jek to wa nie, nad zór, wy ko naw -
stwo itp.), wy dat ko wa nie środ ków ROD po wy żej sum
pre li mi no wa nych na da ny cel w bu dże cie ogro du uchwa -
lo nym na wal nym ze bra niu ROD (nie do ty czy to jed nak
re gu lo wa nia ra chun ków za wo dę, ener gię, wy wóz śmie ci).

Do re pre zen to wa nia ROD upo waż nio ny jest pre zes za -
rzą du ROD wraz z in nym człon kiem za rzą du. Na le ży pod -
kre ślić, że te oso by są upo waż nio ne do skła da nia
oświad czeń wo li, ale ich treść mu si wcze śniej za ak cep to -
wać za rząd ROD na po sie dze niu. De cy zje bo wiem po dej -
mu je za rząd ROD, a w je go imie niu oświad cze nie wo li
pod pi su je pre zes wraz z in nym człon kiem za rzą du. 

Ro la Pre ze sa za rzą du ROD spro wa dza się za sad ni czo
do kie ro wa nia je go pra ca mi. Pre zes nie mo że na to miast
sa mo dziel nie po dej mo wać de cy zji. Za rząd ROD ma bo -
wiem cha rak ter ko le gial ny i nie ma moż li wo ści, aby dzia -
łał jed no oso bo wo.  

Za zna cza my, że wszel kie de cy zje po dej mo wa ne przez
za rząd ROD, a więc za rów no uchwa ły do ty czą ce we -
wnętrz nych spraw ogro du, jak i umo wy cy wil no praw ne
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za wie ra ne w ce lu za pew nie nia pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia ogro du, dla swo jej waż no ści wy ma ga ją zło że nia
pod pi sów pre ze sa wraz z in nym człon kiem za rzą du ROD.

Jak po win na wy glą dać umo wa?
Umo wa jest zgod nym po ro zu mie niem dwóch lub wię -

cej stron, któ re po przez skła da nie oświad czeń wo li, usta -
la ją swo je wza jem ne pra wa lub obo wiąz ki. 

W pol skim pra wie obo wią zu je za sa da swo bo dy umów,
któ ra spro wa dza się do te go, że stro ny za wie ra ją ce umo -
wę mo gą uło żyć łą czą cy je sto su nek praw ny we dług swe -
go uzna nia, by le by to mie ści ło się w pew nych gra ni cach,
tzn. by treść lub cel umo wy nie sprze ci wiał się  wła ści wo -
ści da ne go sto sun ku, prze pi som pra wa czy za sa dom
współ ży cia spo łecz ne go.

Za cho wa nie for my pi sem nej umo wy jest bar dzo waż ne
ze wzglę du na to, że z ła two ścią moż na opie rać się na ta -
kiej umo wie w ra zie spo ru, a to gwa ran tu je bez pie czeń -
stwo. Za rząd ROD nie mo że za wie rać umów w for mie
ust nej, gdyż są one nie waż ne z mo cy pra wa. 

Spo rzą dza jąc umo wę, na le ży pa mię tać, by pre cy zyj nie
okre ślić wza jem ne re la cje po mię dzy stro na mi. W umo wie
po win ny się zna leźć na stę pu ją ce ele men ty:

• for ma za wie ra nej umo wy (np. umo wa o dzie ło, umo -
wa zle ce nie),

• da ta za war cia umo wy,
• okre śle nie stron: 
1. za rząd ROD im …..… w ……. re pre zen to wa ny

przez: imię, na zwi sko, funk cja (pre zes za rzą du ROD +
czło nek za rzą du ROD),

2. oso ba fi zycz na – imię, na zwi sko, miej sce za miesz ka -
nia, nu mer PESEL i nu mer do wo du oso bi ste go; oso ba
pro wa dzą ca dzia łal ność go spo dar czą – na zwa i przed -
miot pro wa dzo nej dzia łal no ści, nu mer REGON, nu mer
NIP, ad res; spół ka jaw na lub spół ka z o.o. – okre śle nie
o ja ką spół kę cho dzi, nu mer, pod ja kim spół ka zo sta ła za -
re je stro wa na w KRS, nr REGON, nr NIP, sie dzi ba, oso ba
upraw nio na do re pre zen to wa nia spół ki, po słu gu ją ca się
sto sow nym peł no moc nic twem, 

• przed miot umo wy, czy li cze go do ty czy umo wa (np.
za kres prac bu dow la nych),

• czas, na ja ki stro ny za war ły umo wę lub okre śle nie ter -
mi nów wy ni ka ją cych z za pi sów umo wy (np. re ali za cji da -
ne go eta pu prac bu dow la nych),

• pra wa i obo wiąz ki stron umo wy – na le ży bar dzo do -
kład nie wska zać, do cze go stro ny się zo bo wią zu ją,

• kwe stie do ty czą ce płat no ści wraz z okre śle niem ter mi -
nu i spo so bu za pła ty (jed no ra zo wo bądź w ra tach) – kwo -
ta po win na być wpi sa na tak że słow nie, gdyż po zwo li to
unik nąć ewen tu al nych po my łek (np. 1 000 zł, słow nie: ty -
siąc zło tych),

• wa run ki od stą pie nia od umo wy, o ile stro ny ta ką moż -
li wość do pusz cza ją,

• ka ra za ze rwa nie umo wy, co po zwa la za bez pie czyć się
przed nie zbyt po waż nym kon tra hen tem,

• ka ry umow ne np. za prze dłu że nie ter mi nu re ali za cji,
• wska za nie, że umo wę spo rzą dzo no w dwóch jed no -

brz mią cych eg zem pla rzach,
• wła sno ręcz ne i peł ne pod pi sy stron – na le ży pa mię tać,

że w PZD obo wią zu je za sa da 2-oso bo wej re pre zen ta cji.
Po wy żej przed sta wio ne ogól ne wy mo gi do ty czą ce tre -

ści za wie ra nej umo wy do ty czą rów nież umów za wie ra -
nych z wy ko naw cą przy re ali za cji każ de go za da nia
in we sty cyj ne go lub re mon to we go. Oprócz po wyż szych
ele men tów te go ty pu umo wa po win na okre ślać za kres 
i war tość wy ni ka ją cą z ce ny zło żo nej w wy bra nej ofer cie
z wy szcze gól nie niem po szcze gól nych skład ni ków, ter min
roz po czę cia i za koń cze nia ro bót, for mę płat no ści, wa run -
ki gwa ran cji rę koj mi oraz ka ry umow ne, któ re za bez pie -
czą ogród przed nie ter mi no wym wy ko na niem za da nia. 
W za leż no ści od te go, kto jest in we sto rem za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go, umo wę pod pi su ją dwie upo -
waż nio ne oso by z za rzą du ROD. Umo wy in we sty cyj ne
prze kra cza ją za kres zwy kłe go za rzą du, dla te go do ich
pod pi sa nia kon kret ne oso by z za rzą du ROD po win ny być
upeł no moc nio ne uchwa łą pre zy dium OZ PZD.  

Po wyż szą in for ma cję do ty czą cą za wie ra nia umów przez
za rzą dy ROD kie ru je my przede wszyst kim do pre ze sów,
wi ce pre ze sów i skarb ni ków, aby sko rzy sta li ze wska zó -
wek w niej za war tych i by w swo ich dzia ła niach, po le ga -
ją cych na po dej mo wa niu de cy zji do ty czą cych za wie ra nia
umów, uni ka li błę dów i nie pra wi dło wo ści, gdyż mo gą
przy spo rzyć kło po tów nie tyl ko da ne mu ROD i ca łe mu
Związ ko wi, ale przede wszyst kim so bie. 

Okrę go we Za rzą dy Polskiego Związku Działkowców
po sia da ją eta to we służ by praw ne, te re no wo -praw ne, fi -
nan so we i w tych spra wach za rzą dy ROD win ny się kon -
sul to wać z okrę go wy mi za rzą da mi, zwra cać się o po ra dy
i po moc, aby za wie ra ne przez nie umo wy nie na ra ża ły ani
ogro du, ani Związ ku, a przede wszyst kim dział kow ców
na nie uza sad nio ne kosz ty i pro ble my wy ni ka ją ce ze źle
za war tych umów. 

ZRS/AB
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Pod czas swo je go ostat nie go po sie dze nia Kra jo wa Ra da
PZD skie ro wa ła li sty do prze wod ni czą cych klu bów par la -
men tar nych, w któ rych zwró ci ła się z proś bą o po par cie
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Ja ko pierw szy
na wy stą pie nie za re ago wał szef SLD Le szek Mil ler, któ -
ry pod czas spo tka nia z pre ze sem KR PZD Eu ge niu szem
Kon drac kim, se kre ta rzem KR PZD Iza be lą Oże gal ską,
peł no moc ni kiem Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Pro jek tu Usta wy o ROD Bar tło mie jem Pie chem i je go za -
stęp cą To ma szem Ter lec kim za pew nił, że So jusz w peł ni
po pie ra oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD oraz dzia ła -
nia po dej mo wa ne przez Kra jo wą Ra dę PZD.

Za pew nił, że je go klub po dej mie wszel kie moż li we
dzia ła nia, by pro jekt ten stał się pra wem. Zda niem sze fa
SLD nie zwy kle waż ne jest ze bra nie jak naj więk szej licz -
by pod pi sów pod pro jek tem, dla te go człon ko wie SLD bę -
dą, tak jak do tych czas, wspie ra li dział kow ców w tych
dzia ła niach.

Pod czas spo tka nia omó wio no tak że lo sy pro jek tów oby -
wa tel skich, któ re do tych czas skła da ne by ły w Sej mie.
Zgod nie uzna no, że zbyt czę sto są one ba ga te li zo wa ne,
cze go naj lep szym po twier dze niem jest wrzu ca nie ich do

sej mo wej nisz czar ki już po pierw szym czy ta niu. Mil ler
za po wie dział jed nak, że je go par tia po dej mie wszyst kie
moż li we dzia ła nia, by ta ki czar ny sce na riusz nie zre ali zo -
wał się w od nie sie niu do pro jek tu oby wa tel skie go dział -
kow ców.

Szef So ju szu po zy tyw nie od niósł się do skar gi zło żo nej
przez KR PZD i dział kow ców do Stras bur ga.(Przy po mi -
na my, że jest to re ak cja na wy rok TK, w któ rym - zda niem
władz PZD i śro do wi ska dział kow ców – na ru szo ny zo stał
sze reg praw chro nio nych przez pra wo mię dzy na ro do we).
Za pew nił, że je go klub bę dzie wspie rał człon ków PZD
tak że na are nie mię dzy na ro do wej.

Na za koń cze nie obie stro ny za de kla ro wa ły chęć kon ty -
nu owa nia do tych cza so wej, do brej i owoc nej współ pra cy,
któ ra ma na ce lu ochro nę do tych cza so wych praw dział -
kow ców. KR Polskiego Związku Działkowców wy ra ża
na dzie ję, że na pro po zy cję współ pra cy z dział kow ca mi
po zy tyw nie od po wie dzą tak że przed sta wi cie le po zo sta -
łych klu bów par la men tar nych.

Przy po mi na my, że Le szek Mil ler zło żył pod pis pod oby -
wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD pod czas spo tka nia 
z łódz ki mi dział kow ca mi.

(mz)

XVI. INFORMACJE 

1. Roz mo wy SLD z PZD i Ko mi te tem

2. Roz mo wy PSL z PZD i Ko mi te tem

W dniu 16 stycz nia br. w Sej mie od by ło się spo tka nie
kie row nic twa PZD i peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD z kie row nic -
twem Klu bu Par la men tar ne go PSL.

PZD re pre zen to wa li: Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki,
se kre tarz Pre zy dium KR PZD Iza be la Oże gal ska, czło nek
Pre zy dium KR PZD Ja nusz Mosz kow ski. Ko mi tet Ini cja -
ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD re pre zen -
to wał je go peł no moc nik mec. Bar tło miej Piech i je go
za stęp ca mec.To masz Ter lec ki. Klub PSL re pre zen to wa li:
prze wod ni czy klu bu po seł  Jan Bu ry, se na tor RP An dże li -
ka Moż dża now ska, po seł na Sejm RP Ma rek Sa wic ki, dy -
rek tor klu bu Sta ni sław  Brzóz ka, oraz do rad ca praw ny
Klu bu An na So bie raj -Ko za kie wicz.

Kie row nic two Związ ku i Ko mi te tu przy wi tał prze wod -
ni czą cy Klu bu PSL po seł Jan Bu ry, któ ry przed sta wił sta -
no wi sko klu bu w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ROD. Pod kre ślił roz bież ne po glą dy co do te go pro jek tu

mię dzy mie dzy PSL, a PO. W je go oce nie PO dą ży do li -
kwi da cji ogro dów dział ko wych, tym cza sem lu do wcy do -
ma ga ją się ich za cho wa nia.

Po seł Jan Bu ry za po wie dział, że je śli Klub nie zło ży 
w Sej mie wła sne go pro jek tu usta wy, to po prze pro jekt
oby wa tel ski. Osta tecz ną de cy zję uza leż nił od oce ny pro -
jek tu usta wy przez Biu ro Ana liz Sej mo wych, któ re za opi -
niu je  pro jekt pod wzglę dem zgod no ści z Kon sty tu cją.

Na stęp nie głos za brał pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac -
ki, któ ry przed sta wił do tych cza so wą kam pa nię pro mo cyj -
ną oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Po in for mo wał
o sze ro kiej ak cep ta cji usta wy przez dział kow ców, sa mo -
rzą dow ców oraz miesz kań ców miast, cze go naj lep szym
po twier dze niem jest pół mi lio na pod pi sów, któ re już zo -
sta ły zło żo ne pod pro jek tem.

Pre zes od niósł się tak że do spo tkań dział kow ców z po -
sła mi,  z któ rych wy ni ka, że znacz na  część par la men ta -
rzy stów po pie ra pro jekt oby wa tel ski, a nie któ rzy z nich
de kla ru ją, że po prą pro jekt w Sej mie, nie za leż nie od sta -



66

no wi ska klu bu. Pre zes PZD od niósł się tak że do wy ro ku
TK, pod kre śla jąc je go ne ga tyw ny od biór przez dział kow -
ców. Za zna czył, że za chwiał on za ufa nie dział kow ców do
sta no wio ne go w pań stwie pra wa. Pre zes PZD od niósł się
tak że kry tycz nie do pro jek tów So li dar nej Pol ski i Plat for -
my Oby wa tel skiej, któ re zmie rza ją do li kwi da cji ogro dów
dział ko wych w mia stach. 

Po seł Jan Bu ry od no sząc się do przed sta wio nych in for -
ma cji stwier dził, że sta no wi sko po szcze gól nych po słów
PO mo że się zmie nić, w za leż no ści od sta no wi ska władz
par tii, a zwłasz cza pre mie ra. Stąd sta no wi ska po słów
przed sta wio ne na spo tka niach z dział kow ca mi nie mu szą
być osta tecz ne.  

Na stęp nie peł no moc nik Ko mi te tu mec. Bar tło miej Piech
przed sta wił głów ne za ło że nia pro jek tu oby wa tel skie go, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem za strze żeń zgło szo nych
przez TK, tj. swo bo dy zrze sza nia, po sza no wa nia praw
wła ści cie li te re nów, zwięk sze nia praw dział kow ców, znie -
sie nia ko niecz no ści przy na leż no ści do PZD z za cho wa -
niem pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Prze wod ni czą cy PSL po seł Jan Bu ry za po wie dział, że
klub PSL bez względ nie po prze pro jekt usta wy w pierw -
szym czy ta niu i za wnio sku je skie ro wa nie go do dal szej
pra cy w ko mi sji sej mo wej.

W oce nie po sła Mar ka Sa wic kie go sy tu acja w ja kiej
zna la zły się ogro dy dział ko we jest kon ty nu acją dwu dzie -

sto let nich dą żeń do prze ję cia te re nów ogro dów w mia -
stach i prze zna cze nia ich na ce le ko mer cyj ne. Pod kre ślił,
że przez te wszyst kie la ta PSL za wsze sta wa ło w obro nie
dział kow ców de kla ru jąc, że tak bę dzie na dal.

Prze wod ni czą cy PSL Jan Bu ry ak cen tu jąc swój po zy -
tyw ny sto su nek do pro jek tu oby wa tel skie go stwier dził, że
po zło że niu go w Sej mie Zwią zek po wi nien do pro wa dzić
do spo tka nia z wła dza mi wszyst kich klu bów par la men tar -
nych. Je go zda niem bez po śred nie roz mo wy umoż li wią
dział kow com przed sta wie nie wszyst kich ra cji, któ re prze -
ma wia ją za przy ję ciem pro po no wa nych roz wią zań. Wy ni -
ki ta kie go spo tka nia po win ny być ko rzyst ne dla
dział kow ców.

Czło nek Pre zy dium KR PZD Ja nusz Mosz kow ski, któ ry
jest rów no cze śnie pre ze sem OZ Wro cław, przed sta wił sy -
tu ację ogro dów we Wro cła wiu, gdzie wła dze mia sta
wszyst kie ogro dy dział ko we prze zna czy ły na ce le ko mer -
cyj ne. Pod kre ślił, że wszy scy dział kow cy z okrę gu wro -
cław skie go po pie ra ją oby wa tel ski pro jekt, upa tru jąc w nim
szan sę na za cho wa nie ogro dów i swo ich do tych cza so wych
praw. Po twier dzi li to po przez zło że nie po nad 51 ty się cy
pod pi sów po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy.

Spo tka nie prze bie ga ło w do brej at mos fe rze. Uczest ni -
cy po dzię ko wa li so bie za po zy tyw ną wy mia nę po glą dów
i za po wie dzie li dal szą współ pra cę z po żyt kiem dla ogro -
dów i dział kow ców.

(mz/jm/bp)

3. Ku li sy wy ro ku na dział kow ców

Uka zał się film za ty tu ło wa ny „Wy rok na dział kow ców”,
któ ry po ka zu je sze ro ki kon tekst uchy le nia 24 za pi sów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a tak że prze -
bieg sa mej roz pra wy PZD przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym.

Po zba wie nie dział kow ców ak tu praw ne go, re gu lu ją ce -
go funk cjo no wa nie pol skie go ogrod nic twa dział ko we go,
po sta wi ło ich w ob li czu kon kret nych i re al nych za gro żeń.
Bu dzą one nie po kój o przy szłość ogro dów dział ko wych i
moż li wość ich dal sze go funk cjo no wa nia. Ma te riał fil mo -
wy, któ ry wy pro du ko wa ła fir ma We Pro duc tion, po ka zu -
je wszyst kie kon tro wer sje zwią za ne z wy ro kiem TK, a
tak że wie le po bocz nych aspek tów, któ re wy wo łu ją zdzi -
wie nie i nie po kój dział kow ców. Ma te riał przed sta wia
wszyst kie eta py, któ re ro ze gra ły się przed, w trak cie i po
roz pra wie w Try bu na le Kon sty tu cyj nym, a więc: za strze -
że nia naj waż niej szych za pi sów usta wy o ROD, kil ku krot -
nie zmie nia nie wnio sku, co do kwe stio no wa nych prze -
pi sów przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
uczest nic two w roz pra wie osób ska za nych pra wo moc nym
wy ro kiem są do wym, brak jed no myśl no ści wśród sę dziów

wy da ją cych orze cze nie i wie le in nych wąt ków, któ re po -
ka zu ją, o co w tym wszyst kim cho dzi.

Tak że ar gu men ta cja sę dziów, co do za sad no ści wy ro ku
roz po czę ła sze ro ką dys ku sję w wie lu śro do wi skach. Zdzi -
wie nie bu dzi mil cze nie w spra wie skut ków orze cze nia o
nie kon sty tu cyj no ści prze pi sów usta wy, któ re otwie ra dro -
gę do swo bod ne go dys po no wa nia grun ta mi ogro dów, nie
mó wiąc już o eko no micz nych na stęp stwach, któ re do tkną
sa mych dzia łow ców.

Film pre zen tu je tak że, jak do wy ro ku Trybunału Kons-
tytucyjnego od no szą się nie tyl ko dział kow cy, a tak że au -
to ry te ty praw ne – w tym kon sty tu cjo na li ści.

W fil mie przy wo ła no rów nież wy ni ki ba dań CBOS, 
z któ rych wy ni ka, że 88% spo łe czeń stwa po pie ra ist nie nie
ogro dów w mia stach.

Film wy sła ny zo stał do wszyst kich Okrę go wych Za rzą -
dów i ogro dów. Do stęp ny jest też na na szej stro nie
www.pzd.pl. Pierw sze emi sje fil mu od by ły się już w wy -
bra nych te le wi zjach re gio nal nych, ko lej ne od bę dą się 
w naj bliż szym cza sie.

(ah)
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2. Kra jo wa Ra da PZD przy j´ ła pro gram „Uno wo cze Ênia nie In fra struk tu ry Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI wie ku”.

Na po sie dze niu w dniu 20 grud nia 2012 r. Kra jo wa Ra -
da PZD przy ję ła pro gram pod na zwą „Uno wo cze śnia nie
In fra struk tu ry Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych – ROD
XXI wie ku”.

Pod sta wo wy mi za ło że nia mi pro gra mu jest uno wo cze -
śnie nie in fra struk tu ry ROD po przez bu do wę no wej in fra -
struk tu ry, re mont i mo der ni za cję już 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 spo łe czeń stwa oraz
kon cep cją „otwar tych ogro dów”.

PZD od lat pro mu je ko niecz ność do ko ny wa nia zmian
in we sty cyj no-mo der ni za cyj nych ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Szyb ko po stę pu ją cy roz wój miast, po pra wa
ja ko ści ży cia ludz kie go, a tak że wzrost świa do mo ści es te -
tycz nej w spo łe czeń stwie, po wo du je, iż nie zwy kle waż na
sta je się pro ble ma ty ka pod no sze nia wi ze run ku ogro dów,
po przez wy po sa ża nie ich w no wo cze sną in fra struk tu rę.
Tyl ko funk cjo nal na i peł na no wo cze snych roz wią zań tech -
nicz nych in fra struk tu ra bę dzie mo gła słu żyć dział kow com
i spo łecz no ściom lo kal nym, a tak że przy czy ni się do po -
zy ski wa nia sze ro kich mas zwo len ni ków ogrod nic twa
dział ko we go. Do brze wy po sa żo ne ogro dy uła twia ją ko -
rzy sta nie z dzia łek, za pew nia ją dział kow com wyż szy stan -
dard prze by wa nia na nich, oraz es te tycz ny wy gląd, a tak że
– co jest nie zmier nie istot ne zwłasz cza dla dział kow ców,
któ rzy w głów niej mie rze sta no wią gru pę lu dzi nie za moż -
nych – ma ją wpływ na kosz ty eks plo ata cji, a co za tym
idzie, na ob cią że nia fi nan so we dla ogro dów i dział kow -
ców. Jed no cze śnie, do bre za go spo da ro wa nie ogro dów
dział ko wych sta no wi waż ny ar gu ment w obro nie ist nie -
nia ogro dów, zwłasz cza w cen trach miast i osie dli. Sta no -

wią rów nież do brą wi zy tów kę go spo dar no ści Związ ku i
je go człon ków.

Ogro dy XXI wie ku po win ny ofe ro wać wy so ki stan dard
tech nicz ny i przy ja zne ob li cze, a tak że za pew niać moż li -
wość ak tyw ne go spę dza nia cza su na or ga ni zo wa nych w
nich im pre zach 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 wię zi mię -
dzy po ko le nio wych oraz tych po mię dzy dział kow ca mi i
miesz kań ca mi miast i osie dli opar tych na wza jem nym sza -
cun ku i wspar ciu.

Pod sta wo wy mi za da nia mi, któ re umoż li wią stwo rze nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych na mia rę XXI wie ku, są:

• w za kre sie in fra struk tu ry w ROD – bie żą ce prze glą dy,
spe cja li stycz ne okre so we kon tro le, pra wi dło we użyt ko -
wa nie in fra struk tu ry, ubez pie cze nie in fra struk tu ry 
w ROD, prze pro wa dza nie prio ry te to wych za dań in we sty -
cyj no – re mon to wych, do któ rych na le żą m.in. ogro dze nia,
dro gi i ale je, sie ci elek tro ener ge tycz ne, wo do cią go we oraz
do my dział kow ca, prze strze ga nie prze pi sów związ ko -
wych i po wszech nie obo wią zu ją cych, w szcze gól no ści
prze pi sów pra wa bu dow la ne go, po zy ski wa nie środ ków fi -
nan so wych od or ga nów PZD i z ze wnątrz;

• w za kre sie in we sty cji zwią za nych z ochro ną śro do wi -
ska – wy mia na da chów azbe sto wych, za stą pie nie szamb
przy do mo wy mi oczysz czal nia mi ście ków lub pod łą cza -
nie do sie ci ka na li za cyj nej, izo la cyj ne pa sy zie le ni, ra cjo -
nal na go spo dar ka od pa da mi (w tym se gre ga cja śmie ci),
sto so wa nie przy za da niach in we sty cyj nych ma te ria łów
po sia da ją cych od po wied nie ate sty, za opa trze nie ROD 

Kra jo wa Ra da PZD pod su mo wa ła 2012 r. w za kre sie
udzie lo nych w tym że ro ku do ta cji.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców w 2012 roku udzie lił 
1 305 do ta cji na re ali za cje za dań re mon to wych i in we sty -
cyj nych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w wy so ko -
ści wy no szą cej łącz nie 14 030 139 zł. 

Dzię ki tej po mo cy, ROD wy po sa żo ne w no wą lub zmo -
der ni zo wa ną in fra struk tu rę, bę dą mo gły le piej słu żyć po -

trze bom dział kow ców, a tak że przy czy niać się do roz wo -
ju i uno wo cze śnia nia sta nu za go spo da ro wa nia ogro dów.

Do dat ko wo, z Kon ta „Po wódź 2010” Pre zy dium KR 
Polskiego Związku Działkowców w la tach 2010-2012
przy zna ło do ta cje po wo dzio we dla 141 ROD na łącz ną
kwo tę 1 841 026 zł. Środ ki te przy czy nią się do przy wró -
ce nia funk cjo nal no ści ogro dów, któ re ucier pia ły w wy ni -
ku po wo dzi i pod to pień.

AB

1. Zwià zek po ma ga ro dzin nym ogro dom dział ko wym

XVII. INFORMACJE RÓ˚NE
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w od po wied nią ilość sa ni ta ria tów, karm ni ki i bud ki lę go -
we dla pta ków, sa dze nie drzew i krze wów na te re nach
ogól nych, two rze nie miejsc po sto jo wych dla ro we rów,
sys tem od wad nia nia ROD lub na wad nia nia ROD;

• w za kre sie bez pie czeń stwa w ROD – od po wied nie
ogro dze nia w ROD, od po wied ni stan ale jek w ce lu za pew -
nie nia do stę pu służb ra tun ko wych, prze glą dy drzew pod
ką tem ich wy cin ki, w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa,
two rze nie par kin gów i miejsc po sto jo wych dla sa mo cho -
dów, dba nie o stan ro wów me lio ra cyj nych, ta bli ce ostrze -
gaw cze (wy so kie na pię cie, dro ga ewa ku acyj na, sprzęt
ppoż, trans for ma tor);

• w za kre sie edu ka cji - wy ko rzy sty wa nie in fra struk tu ry
ROD (w tym świe tlic i do mów dział kow ca) do or ga ni zo -
wa nia spo tkań i im prez z dział kow ca mi, lek cji przy ro dy
dla dzie ci i mło dzie ży, za jęć edu ka cyj nych i te ma tycz nych
dla róż nych grup spo łecz no ści lo kal nej, ko rzy sta nie z li te -
ra tu ry dział ko wej, two rze nie bi blio tek, or ga ni zo wa nie wy -
staw i wer ni sa ży, ta bli ce in for ma cyj ne;   

• w za kre sie prze kształ ca nia ROD w ogro dy otwar te –
wy go spo da ro wa nie i urzą dza nie te re nów ogól nych prze -
zna czo nych dla spo łecz no ści lo kal nej (sto li ki, ław ki, alej -
ki, la ta ren ki), no we pla ce za baw, ogro dy jor da now skie,
two rze nie te re nów spe cjal nych np. ro sa rium, urzą dzeń re -
kre acyj nych (ma łe ze wnętrz ne si łow nie), two rze nie stref

rzad kich ga tun ków ro ślin, za opa trze nie w obiek ty ma łej
ar chi tek tu ry (tre ja że, per go le, skal nia ki, rzeź by);

Re ali za cja ni niej sze go pro gra mu zo sta ła po wie rzo na za -
rzą dom ROD. Win ny one za sta no wić się nad sta nem in fra -
struk tu ry ogro do wej i wy stą pić z wnio ska mi na wal nych
ze bra niach człon ków ROD, któ re upraw nio ne są do po -
dej mo wa nia uchwał umoż li wia ją cych przy stą pie nie do re -
ali za cji za dań re mon to wo – in we sty cyj nych w ROD.
Jed no cze śnie, 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.    

Wy ni kiem re ali za cji pro gra mu, we współ pra cy z wła -
dza mi sa mo rzą do wy mi, 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.

Peł ną treść pro gra mu przy ję te go uchwa łą Kra jo wej Ra -
dy PZD, jak rów nież au tor skie wy stą pie nia z okrę gów
PZD, za wie ra ją ce wła sne kon cep cje pro gra mów, któ rych
re ali za cja przy bli ży pol skie, ro dzin ne ogro dy dział ko we
do XXI wie ku, znaj dą Pań stwo w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym nr 1/2013. Za chę ca my go rą co do za po zna nia się 
z ma te ria ła mi.

AR

3. Ubez pie cze nie ma jàt ku wspól ne go ROD

Na po cząt ku stycz nia 2013 r. Okrę go wy Za rząd PZD
Pod la ski po in for mo wał Kra jo wą Ra dę Polskiego Związku
Działkowców, że do tych cza so wy ubez pie czy ciel od mó -
wił prze dłu że nia umo wy ubez pie cze nia ma jąt ko we go dla
ROD „Żwir ki i Wi gu ry” w Bia łym sto ku. Po wo dem od -
mo wy był brak in for ma cji o wy so ko ści ma jąt ku Kra jo wej
Ra dy Polskiego Związku Działkowców oraz brak uzy ska -
nia przez za rząd ROD zgo dy KR PZD na ubez pie cze nie
skład ni ków ma jąt ko wych na te re nie ogro du. W kon se -
kwen cji, za rząd ROD zmie nił ubez pie czy cie la. Jed nak po -
zo sta ła wąt pli wość, ja kich in for ma cji mo gą żą dać od
ogro dów za kła dy ubez pie czeń oraz kto jest wła ści wy
do za wie ra nia te go ty pu umów. 

Na ryn ku ubez pie cze nio wym funk cjo nu je wie le firm
ubez pie cze nio wych, któ re ofe ru ją róż ne ro dza je ubez pie -
czeń oso bo wych i ma jąt ko wych. Róż nią się one mię dzy
so bą nie tyl ko za kre sem ubez pie cze nia, a tak że wy mo ga -
mi zwią za ny mi z za war ciem umo wy ubez pie cze nia.
Szcze gó ło we wa run ki tych umów okre śla ubez pie czy ciel,
któ ry mo że je do wol nie usta lać. Nie mo gą tyl ko po zo sta -

wać one w sprzecz no ści z ogól ny mi wa run ka mi umów,
któ re okre śla ko deks cy wil ny (art. 812) i mu szą uwzględ -
niać mi ni mal ne wy ma ga nia, któ re wy mie nia usta wa 
o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej (art. 12a). 

W przy pad ku ogro dów bę dzie my mie li do czy nie nia 
z ubez pie cze niem ma jąt ko wym, a w szcze gól no ści z ubez -
pie cze niem mie nia. Po zwo li nam ono nie tyl ko zre kom -
pen so wać uszko dze nia, znisz cze nia bądź utra tę in fra s-
truk tu ry ROD, ale umoż li wi tak że ją od two rzyć w przy -
pad ku wy stą pie nia róż no rod nych zda rzeń lo so wych (po -
ża ru, gra do bi cia, po wo dzi). Nie ma ro ku, aby na te re nie
ROD nie zda rza ły się wła ma nia do do mów dział kow ca,
kra dzie że sta lo wych ele men tów bram czy też ak ty wan -
da li zmu w po sta ci graf fi ti czy zde wa sto wa nych ogro dzeń.
Dla te go war to o ubez pie cze niu in fra struk tu ry ROD po -
my śleć jak naj szyb ciej, aby w przy pad ku wy stą pie nia
szko dy uzy skać od za kła du ubez pie czeń sto sow ną re kom -
pen sa tę.  O zna cze niu ubez pie cze nia dzia łek in for mo wa -
li śmy już w ar ty ku le „Po co ubez pie czać al ta nę w
ro dzin nym ogro dzie dział ko wym? (do stęp ny na stro nie
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in ter ne to wej PZD i Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD nr
12/2012). 

Ubez pie cze nie mie nia obej mu je kon kret ne skład ni ki
ma jąt ko we i jest uza leż nio ne od ich war to ści. W przy pad -
ku ROD ubez pie cze niu bę dzie pod le gać okre ślo na in fra -
struk tu ra ogro do wa. Za kład ubez pie czeń, przed za war -
ciem umo wy ubez pie cze nia mo że ba dać kon dy cję fi nan -
so wą ubez pie cza ne go w ce lu oce ny moż li wo ści opła ca nia
skła dek na ubez pie cze nie. Ba da nie ta kie po win no jed -
nak do ty czyć wy łącz nie ubez pie cza ne go czy li ROD. W
szcze gól no ści, że ROD ko rzy sta z oso bo wo ści praw nej
PZD (§ 59 ut.2 Sta tu tu PZD) oraz po sia da sa mo dziel -
ność fi nan so wą i praw ną. Wal ne ze bra nie ROD co rocz -
nie uchwa la pre li mi narz fi nan so wy i spra woz da nie
fi nan so we ROD (§ 82 pkt. 5 i 6 Sta tu tu PZD), któ re obej -
mu je bi lans, ra chu nek wy ni ków ROD i spra woz da nie fi -
nan so we z fun du szu roz wo ju i fun du szu oświa to we go.
Na to miast za rząd ROD go spo da ru je fun du sza mi prze zna -
czo ny mi na po trze by ROD w spo sób zgod ny z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi i pla nem fi nan so wym uchwa lo nym
przez wal ne ze bra nie ROD (§ 91 ust.2 pkt. 14 Sta tu tu
PZD).

Od ręb ną kwe stią jest, czy za rząd jest upraw nio ny do
pod pi sy wa nia umów ubez pie cze nia mie nia ogro du (czy
też mu si uzy skać zgo dę OZ PZD al bo KR PZD). Zgod nie

z § 91 ust.2 pkt. 12 Sta tu tu PZD, za rząd ROD pro wa dzi
spra wy ROD, a w szcze gól no ści utrzy mu je w na le ży tym
sta nie urzą dze nia ROD sta no wią ce wła sność PZD. Pod pi -
sa nie umo wy ubez pie cze nia mie nia mie ści się w ra mach
tych czyn no ści i nie prze kra cza za kre su zwy kłe go za rzą -
du, o któ rych mo wa w uchwa le nr 144/2006 Pre zy dium
KR PZD z dnia 25.10.2006 r. w spra wie za sad udzie le nia
przez pre zy dia OZ PZD zgo dy za rzą dom ROD na dzia ła -
nie prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du. Na przed -
mio to wą czyn ność nie jest rów nież wy ma ga na zgo da
Kra jo wej Ra dy PZD. Za tem za rząd ROD jest jak naj -
bar dziej upraw nio ny do sa mo dziel ne go za wie ra nia
umów ubez pie cze nia in fra struk tu ry ROD. 

Z uwa gi, że za war cie umo wy ubez pie cze nia wią że się z
zo bo wią za niem fi nan so wym, za rząd ROD po wi nien
wcze śniej po in for mo wać wal ne ze bra nie ROD o wy so ko -
ści skład ki na ubez pie cze nie. Skład ka ta po win na być do -
li czo na do opła ty na rzecz ogro du, któ rą co rocz nie
uchwa la wal ne ze bra nie ROD (§ 82 pkt. 7 Sta tu tu PZD). 

Co ja kiś czas w ro dzin nych ogro dach dział ko wych od -
no to wa ne są wła ma nia i kra dzie że, ak ty wan da li zmu oraz
skut ki ano ma lii po go do wych. Aby uchro nić się przed
ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi tych zda rzeń, po myśl -
my już te raz o ubez pie cze niu nie tyl ko dzia łek, ale ca -
łe go ma jąt ku wspól ne go ROD!

MAP 

4. In for ma cje fi nan so we

I. SKALA PODATKOWA w 2013 ro ku jest ta ka sa ma jak w 2012 r.

Pod sta wa ob li cze nia po dat ku w zło tych             po da tek wy no si
do                            85.528                 18 % mi nus kwo ta zmniej sza ją ca

po da tek 556 zł 02 gr
po nad                      85.528                14.839 zł 02 gr.+ 32 % nad wyż ki 

po nad 85.528,00 zł 

Pod sta wa praw na : Art. 27 ust. 1 usta wy z dnia 26 lip ca
1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych (Dz.
U. z 2012 r., poz.361; ostat nia zmia na w DZ.U. z 2012 r.,
poz. 1529).

Kwo ta wol na od po dat ku w 2013 r. jest ta ka sa ma

jak w 2012 r. i wy no si 3 091 zł.
Pod sta wa praw na: art. 27 ust. 1 usta wy z 26 lip ca 1991

r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych (Dz. U. z
2012 r.,poz.361; ostat nia zmia na w DZ.U. z 2012 r., poz.
1529).

II. PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DIETA w 2013 r. na dal wy no si - 23 zł

Zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z 19 grud nia 2002 r. w spra wie wy so ko ści oraz

wa run ków usta la nia na leż no ści przy słu gu ją cych pra cow -
ni ko wi za trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo rzą do wej
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jed no st ce sfe ry bu dże to wej z ty tu łu po dró ży służ bo wej na
ob sza rze kra ju (Dz. U. nr 236, poz.1990: ost. zm. w Dz. U.
z 2006 r. nr 227, poz. 1661), 

wy so kość die ty od 1 stycz nia 2007 r.- na dal za czas po -
dró ży wy no si – 23 zł.

Ozna cza to, że je że li po dróż bę dzie trwa ła nie dłu żej niż
do bę i bę dzie wy no sić:

– od 8 do 12 go dzin to przy słu gu je po ło wa die ty w kwo -
cie 11,50 zł,

– po nad 12 go dzin – przy słu gu je 23 zł tj. die ta w peł nej
wy so ko ści,

Je że li po dróż bę dzie trwa ła dłu żej niż do bę, to za każ dą
do bę przy słu gu je peł na die ta, a za nie ca łą, ale roz po czę tą
do bę:

– do 8 go dzin – 11,50 zł - po ło wa die ty,
– po nad 8 go dzin – 23 zł – die ta w peł nej wy so ko ści.
Ry czałt na po kry cie kosz tów do jaz du środ ka mi ko mu -

ni ka cji miej skiej w cza sie po dró ży służ bo wej wy no si
(20% die ty) – 4,60 zł.

Ry czałt na po kry cie kosz tów noc le gu w cza sie po dró ży
służ bo wej wy no si (150% die ty) - 34,50 zł.

Po wyż sze staw ki i za sa dy do ty czą pra cow ni ków PZD
oraz człon ków or ga nów PZD od by wa ją cych po dró że
służ bo we zgod nie z Uchwa łą nr 59/2007 Pre zy dium
KR PZD z 5 kwiet nia 2007 r. w spra wie obo wią zu ją -
cych w PZD za sad do ty czą cych od by wa nia po dró ży
służ bo wych (opu bli ko wa ną w Biu le ty nie nr 5/2007 (nr
170) str. 77) 

III. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Kosz ty uzy ska nia przy cho dów w 2013 r. są ta kie sa me jak w 2012 r. i wy no szą: 

Pra cow nik                                            Kwo ta                            Kwo ta 
mie sięcz na w zł rocz na w zł

uzy sku ją cy przy cho dy                                                             (nie wię cej niż)

1. Z ty tu łu jed ne go sto sun ku służ bo we go,        111,25                      1.335,00 
sto sun ku pra cy, spół dziel cze go sto sun ku pra cy
Oraz pra cy na kład czej
2. Rów no cze śnie z wię cej niż jed ne go sto sun ku
służ bo we go, sto sun ku pra cy, spół dziel cze go 
sto sun ku pra cy oraz pra cy na kład czej       z każ de go z tych       łącz nie nie  
w wię cej niż jed nym za kła dzie pra cy           sto sun ków                  wię cej niż

111,25                       2.002,05
3. Z ty tu łu jed ne go sto sun ku służ bo we go,
sto sun ku pra cy,  spół dziel cze go sto sun ku
pra cy oraz pra cy na kład czej, gdy miej sce
sta łe go lub cza so we go za miesz ka nia pra cow ni ka                             łącz nie nie 
jest po ło żo ne po za miej sco wo ścią, w któ rej                                      wię cej niż
znaj du je się za kład pra cy, a pra cow nik nie uzy sku je     139,06         1.668,72
do dat ku za roz łą kę 

4. Rów no cze śnie z wię cej niż jed ne go sto sun ku 
służ bo we go, sto sun ku pra cy, spół dziel cze go 
sto sun ku pra cy oraz pra cy na kład czej, gdy 
miej sce sta łe go lub cza so we go za miesz ka nia
pra cow ni ka jest po ło żo ne po za miej sco wo ścią, 
w któ rej znaj du je się za kład pra cy                 z każ de go z tych        łącz nie nie
a pra cow nik nie uzy sku je do dat ku za roz łą kę    sto sun ków            wię cej niż

139,06                 2.502,56

pod sta wa praw na: art. 22 ust. 2 i 11 usta wy z dnia 26
lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych

( Dz. U. z 2012 r., poz. 361: ost. zm. w Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1529).
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1. Od set ki usta wo we od 15 grud nia  2008 r. – na dal wy -
no szą 13% w sto sun ku rocz nym (Dz. U. z 2008 r. nr 220,
poz. 1434)

2. Od set ki od za le gło ści po dat ko wych od 06.12.2012 r. na -
dal wy no szą 13,5% kwo ty za le gło ści w sto sun ku rocz nym 

Pod sta wa praw na: Mon. Pol. z 2012 r. nr 191 ,
poz.1008

(Zgod nie z ostat nim ko mu ni ka tem Ra dy Po li ty ki Pie -
nięż nej od 09.01.2013 r. od set ki od za le gło ści po dat ko -
wych wy no szą 13 %)

IV. ODSETKI

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZA PRACOWNIKÓW

Uwa ga*): Sto pa pro cen to wa skład ki na ubez pie cze nie
wy pad ko we usta la na jest zgod nie z roz po rzą dze niem Mi -
ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 29 li sto pa da 2002
r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692; ost. zm. w Dz. U. z 2012 r.
poz. 285 ). 

Uwa ga *): Od lu te go 2012 ro ku ule gła zmia nie usta wa
z dnia 13 paź dzier ni ka 1998 r. o sys te mie ubez pie czeń
spo łecz nych w za kre sie pod wyż sze nia sto py pro cen to wej

skład ki na ubez pie cze nia ren to we do wy so ko ści 8,0 %, z
cze go ubez pie czo ny bę dzie na dal fi nan so wał skład kę w
wy so ko ści 1,5 %, a płat nik bę dzie fi nan so wał skład kę w
wy so ko ści pod wyż szo nej do 6,5%.

Ozna cza to, obo wią zek roz li cze nia skła dek na ubez pie cze -
nie ren to we w po da nej wy żej wy so ko ści w do ku men tach roz -
li cze nio wych skła da nych za okres od lu te go 2012 r.

Ro dzaj ubez pie cze nia                      2012 r.                          2013 r.
Spo sób fi nan so wa nia           spo sób fi nan so wa nia

pra co daw ca    pra cow nik      pra co daw ca  pra cow nik
eme ry tal ne                        9,76%           9,76%                  9,76%         9,76%
ren to we                             6,50%           1,50%                  6,50%          1,50%
cho ro bo we                             -                 2,45%                    -                 2,45%
wy pad ko we                          x*                     -                          x*                 -
zdro wot ne                             -                9,00%                    -                9,00%
skład ka na ubez pie cze nie 
zdro wot ne pod le ga ją ce
od li cze ni                               -                  7,75 %                   -                7,75 

VI. MI NI MAL NE WY NA GRO DZE NIE ZA PRA CĘ

Uwa ga: W okre sie pierw sze go ro ku pra cy wy na gro dze -
nie pra cow ni ka za trud nio ne go w peł nym  wy mia rze cza -
su pra cy nie mo że być niż sze niż 80% mi ni mal ne go
wy na gro dze nia, czy li w 2013 ro ku nie mo że być niż sze
niż 1280,00 zł (80% x 1600 zł). 

2012 r.                         2013 r.
Kwo ta (zł)                                             1.500,00                      1.600,00
W I ro ku pra cy* (zł)                              1.200,00                      1.280,00
*) 80% mi ni mal ne go wy na gro dze nia

Pod sta wa praw na: Usta wa z dnia 10 paź dzier ni ka
2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cę (DZ.U. 
nr 200, poz.1679: ost. zm. Dz. U. z 2005 r. nr 157,
poz.1314), oraz ( Dz. U. z 2012 r. Nr 176, poz. 1026).

opra co wa ła: 
GK KRPZD M. Marks 
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W dniu 7 stycz nia 2013 r. o godz. 11 i 14 w War sza wie
od by ło się spo tka nie z pre ze sa mi ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Spo tka nie zor ga ni zo wał Okrę go wy Za rząd
PZD Ma zo wiec ki. Uczest ni czył w nim Pre zes PZD - Eu -
ge niusz Kon drac ki oraz praw nik Kra jo wej Ra dy PZD 
– Mo ni ka Pil zak. 

Spo tka nie to mia ło szcze gól ny cha rak ter. Zo sta li na
nie za pro sze ni pre ze si wszyst kich ro dzin nych ogro dów
dział ko wych po ło żo nych na grun tach, ob ję tych de kre -
tem Bie ru ta. Spo tka nie to mia ło na ce lu za po zna nie ich
z ak tu al ną, trud ną sy tu acją grun tów war szaw skich
ROD zwią za ną z obec nie pro wa dzo ny mi po stę po wa -
nia mi są do wo -ad mi ni stra cyj ny mi o ich zwrot oraz pro -
po zy cja mi Pre zy dent M. St. War sza wy – Han ny
Gron kie wicz - Walz zwią za ny mi z usta wą re pry wa ty -
za cyj ną. 

Pod czas spo tka nia omó wio no rów nież skut ki wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i zna cze nie oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD dla dal sze go funk cjo no wa nia war -
szaw skich ogro dów, a tak że wska za no na za gro że nia wy -
ni ka ją ce z opra co wy wa nych przez po słów Plat for my
Oby wa tel skiej (i in nych klu bów par la men tar nych) pro jek -
tów usta wy o ogro dach dział ko wych. 

Ho no ro wy Pre zes OZM PZD – An to ni Ko strze wa, któ -
ry szcze gó ło wo przed sta wił za pi sy i skut ki usta wy o ogro -
dach dział ko wych, au tor stwa Plat for my Oby wa tel skiej
(pod prze wod nic twem po sła S. Hu skow skie go). Wśród
naj waż niej szych kwe stii wy mie nił: prze ka za nie grun tów i
de fac to za rzą du ni mi gmi nom, któ re bę dą re ali zo wa ły
swo je upraw nie nia na do god nych dla sie bie wa run kach,
wy ga sze nie do tych cza so wych bez ter mi no wych praw
dział kow ców do ogro dów i za stą pie nie ich umo wa mi cza -
so wy mi, na cjo na li za cja lub ko mu na li za cja in fra struk tu ry
dział ko wej, brak in stru men tów ochro ny przed li kwi da cją
ogro du, na ło że nie na dział kow ców opłat za ko rzy sta nie 
z grun tu (wy li czo nych w opar ciu o war tość ryn ko wą grun -
tu), po da tek od al tan oraz ko niecz ność do sto so wa nia al -
tan do no wych norm (brak trwa łe go zwią za nia z grun tem,
po wierzch nia za bu do wy do 20 m2).

Omó wił rów nież sy tu ację praw ną grun tów war szaw -
skich ROD (na wy bra nych przy kła dach) zwią za ną z rosz -
cze nia mi osób fi zycz nych i praw nych oraz po stepo-
wa nia mi są do wy mi i ad mi ni stra cyj ny mi z udzia łem Pre -
zy dent War sza wy, któ ra obec nie przy go to wu je nie ko rzyst -
ny dla ogro dów pro jekt usta wy re pry wa ty za cyj nej.
Wska zał, że co raz czę ściej spół ki de we lo per skie wy ku pu -

ją rosz cze nia osób pry wat nych i nie cze ka jąc na orze cze -
nia są dów wcho dzą na te ren i nisz czą ma ją tek ROD 
i dział kow ców (sy tu acja w ROD „Syg ma Bar tyc ka” 
w War sza wie).

Na stęp nie p. An to ni Ko strze wa na wią zał do wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i przed sta wił ogól ne za ło że -
nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych. Od niósł się rów nież do wy ni ków w zbie ra niu
pod pi sów pod tym pro jek tem w po szcze gól nych ogro dach
w War sza wie. Zwró cił pre ze som za rzą dów ROD uwa gę
na ich ro lę w ini cjo wa niu zbie ra nia pod pi sów. Wszy scy
zo sta li za chę ce ni do czyn ne go udzia łu w tej ak cji.

Sy tu ację praw ną grun tów war szaw skich ogro dów ob ję -
tych de kre tem Bie ru ta przy bli ży ła Mo ni ka Pil zak - praw -
nik Kra jo wej Ra dy PZD. Usta wa o wła sno ści i użyt ko-
wa niu grun tów na ob sza rze m. st. War sza wy z dnia
26.10.1945 r.(zwa na de kre tem Bie ru ta) spo wo do wa ła, że
na wła sność gmi ny m.st. War sza wy prze szły wszel kie
grun ty w gra ni cach przed wo jen nej War sza wy. Wsku tek
de kre tu war szaw scy wła ści cie le utra ci li ok. 40 tys. nie ru -
cho mo ści. Obec nie wy stę pu ją oni z wnio ska mi o zwrot
tych grun tów lub za pła tę od szko do wa nia. Sza cu je się, że
obec nie ok. 2/3 grun tów w przed wo jen nych gra niach mia -
sta ob ję tych jest ujaw nio ny mi lub po ten cjal ny mi rosz cze -
nia mi, a war tość rosz czeń od szko do waw czych sza co wa na
jest na wet na 40 mld zło tych. Co ro ku Ra tusz wy pła ca 
250–600 mln zło tych od szko do wań, a w bu dże cie mia sta
jest co raz mniej środ ków na ten cel. Usta wa re pry wa ty za -
cyj na ma roz wią zać pro blem od szko do wań. Bo wiem
głów nym jej za ło że niem jest zwrot grun tów w „na tu rze”.
Tyl ko w wy jąt ko wych sy tu acjach, gdy np. mia sto sprze da -
ło nie ru cho mość bądź ją wy ko rzy sta ło pod dro gę ma na -
stę po wać wy pła ta od szko do wa nia ze spe cjal ne go 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, a jej zysk za si li rosz cze nia
re pry wa ty za cyj ne. Fun dusz bę dzie rów nież za si la ny ze
środ ków Skar bu Pań stwa. 

Pro jekt usta wy re pry wa ty za cyj nej sta no wi po waż ne za -
gro że nie dla grun tów war szaw skich ogro dów. Za ło że niem
pro jek tu usta wy re pry wa ty za cyj nej jest, że za spa ka ja nie
rosz czeń daw nych wła ści cie li i ich spad ko bier ców bę dzie
od by wa ło się „w na tu rze”. To mo że spo wo do wać ma so wą
li kwi da cję ROD w War sza wie. Ist nie je rów nież za gro że -
nie, że te re ny ROD, do któ rych zda niem Mia sta dział kow -
cy nie ma ją praw bę dą zwra ca ne ja ko nie ru cho mo ści
za mien ne za grun ty de kre to we, któ re Mia sto już sprze da -
ło lub wy ko rzy sta ło. Oczy wi ście, mia sto nic nie wspo mi -

XVIII. SYTUACJA OGRODÓW WARSZAWSKICH

1. Spo tka nie pre ze sów war szaw skich ROD ob j´ tych de kre tem Bie ru ta
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na o od szko do wa niu dla dział kow ców i PZD oraz od two -
rze niu ogro du w in nym miej scu.

W obu spo tka niach uczest ni czył Pre zes PZD – Eu ge -
niusz Kon drac ki, któ ry pod kre ślił, że obec nie naj waż niej -
szym za da niem dla Związ ku jest ze bra nie jak
naj więk szej licz by pod pi sów pod oby wa tel skim pro -
jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Oby wa tel ski pro jekt usta wy za kła da dal sze ist nie nie ROD
i Związ ku, któ ry od 2005 ro ku sku tecz nie bro nił ogro dów
war szaw skich. Po za tym, gwa ran tu je za cho wa nie praw do
dział ki, zwol nie nie z czyn szu dzier żaw ne go, po dat ków,
za cho wa nie wła sno ści ma jąt ku na dział ce oraz od szko do -
wa nie i dział kę za mien ną przy li kwi da cji ROD. Pro jekt
ten w ca ło ści re ali zu je po sta no wie nia wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z dnia 11.07.2012 r. 

Pre zes pod kre ślił, że tyl ko udzie le nie pro jek to wi usta -
wy ma so we go po par cia (mi lio na pod pi sów) mo że spra -
wić, że Sejm bę dzie li czył się z tym pro jek tem i dział -
kow ca mi. W ce lu ze bra nia jesz cze więk szej licz by pod pi -
sów w stycz niu od by wa ją się wal ne ze bra nia in for ma cyj ne.
Pod czas nich, dział kow cy oraz ich ro dzi ny są in for-
mo wa ni o sy tu acji Związ ku i ogro dów wy ni ka ją cej z wy ro -
ku Try bu na łu i pro jek tów ustaw: oby wa tel skie go i po szcze -
gól nych klu bów par la men tar nych. Każ dy działko wiec
po wi nien wie dzieć, co go cze ka w przy pad ku przy ję cia
przez par la ment jed ne go z przy go to wa nych pro jek tów. 

Pre zes za chę cał pre ze sów war szaw skich ROD do
więk szej ak tyw no ści w zbie ra niu pod pi sów pod oby -
wa tel skim pro jek tem usta wy, któ ry ja ko je dy ny gwa -
ran tu je dal sze ist nie nie PZD i tym sa mym war -
szaw skich ROD. Bo wiem wraz z li kwi da cją Związ ku
wy ga sną wszyst kie, do tych cza so we pra wa do grun tów
ROD (użyt ko wa nie, użyt ko wa nie wie czy ste). Grun ty
wró cą do wła ści cie li, któ rzy bę dą de cy do wa li o ogro -
dach na do god nych im wa run kach. Dla te go też, je dy -
ną al ter na ty wą dla war szaw skich dział kow ców i ROD
jest po par cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy i dzia -
łań Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej zmie rza ją -
cych do je go uchwa le nia. 

Po nad to, Pre zes PZD omó wił pro jekt usta wy o ogro -
dach dział ko wych przy go to wa ny przez po słów PO,
któ re go uchwa le nie spo wo du je ra dy kal ne po gor sze nie
sy tu acji ogro dów i dział kow ców, a w nie da le kiej przy -
szło ści - ko niec więk szo ści ogro dów w Pol sce. 

Szcze gól nie na ra żo ne na li kwi da cję bę dą ogro dy war -
szaw skie, któ rych trud ną sy tu ację po tę gu ją dzia ła nia Pre -
zy dent M.St. War sza wy. Ak tu al nie, Pre zy dent War-
sza wy pro wa dzi 171 po stę po wań są do wych i ad mi ni -
stra cyj nych obej mu ją cych 117 ROD o po wierzch ni po -
nad 767 ha i po nad 18 tys. dzia łek ro dzin nych. Obec nie
od by wa ją się ko lej ne roz pra wy są do we, w któ rych
Zwią zek ak tyw nie i uczest ni czy, sku tecz nie bro niąc in -
te re sów PZD i po szcze gól nych dział kow ców. Mia sto
żą da 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 bez te re nów za -
mien nych i od two rze nia ogro dów, któ re gwa ran tu je
usta wa o ROD. Wej ście w ży cie usta wy re pry wa ty za cyj -
nej, przy go to wy wa nej przez Pre zy dent War sza wy we
współ pra cy z po sła mi PO spo wo du je, że te re ny ogro dów
dział ko wych bę dą ma so wo zwra ca ne by łym wła ści cie lom
i ich spad ko bier com, któ rzy wsku tek de kre tu Bie ru ta zo -
sta li po zba wie ni praw do grun tów. Je śli wej dzie w ży cie
pro jekt usta wy re pry wa ty za cyj nej nie bę dzie żad ne go
ogro du dział ko we go, a dział kow cy zo sta ną po zba wie -
ni swo ich dzia łek bez od szko do wa nia i te re nu za mien -
ne go. 

Na ko niec spo tka nia zo stał od czy ta ny i przy ję ty przez
uczest ni ków spo tka nia Apel skie ro wa ny do Pa ni Pre zy -
dent Han ny Gron kie wicz -Walz w spra wie usta wy re pry -
wa ty za cyj nej oraz sta no wi sko w spra wie ist nie nia PZD do
Mar szał ka Sej mu oraz  klu bów par la men tar nych. Pod czas
spo tka nia uczest ni cy mie li rów nież oka zję obej rze nia fil -
mu zwią za ne go z po stę po wa niem przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym w spra wie usta wy o ROD pt. „Wy rok dla
dział kow ców”.

MAP

APEL
pre ze sów ro dzin nych ogro dów dział ko wych zgro ma dzo nych na spo tka niu

w dniu 7 stycz nia 2013 r.
do Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza wy
w spra wie pro jek tu usta wy re pry wa ty za cyj nej

Sza now na Pa ni Pre zy dent,
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
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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 m.in.
przez Pa nią Pre zy dent 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. 

Usta wa re pry wa ty za cyj na obej mie z pew no ścią grun ty
war szaw skich ogro dów dział ko wych, któ re mo gą 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. 

Usta wa ma na ce lu za spo ko je nie rosz czeń by łych wła -
ści cie li i ich spad ko bier ców. Po słu żyć te mu ma ją te re ny
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re wie le lat te mu
zo sta ły za go spo da ro wa ne, znaj du je się na nich ma ją tek
Związ ku i dział kow ców, ko rzy sta ją z nich ca łe ro dzi ny

dział ko we. Mia sto bie rze w opie kę by łych wła ści cie li nie -
ru cho mo ści i ich po tom ków i nie dba jąc 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. 

Na sze ogro dy po wsta ły na nie użyt kach, zmie ni li śmy je
w oa zy zie le ni, płu ca mia sta. Pa ni ja ko Pre zy dent Mia sta
wie, ile kosz tu je mia sto utrzy ma nie zie le ni, my nie kosz -
tu je my nic, te re ny ROD nie ob cią ża ją bu dże tu mia sta,
utrzy mu je my się z wła snych środ ków. Czy na rzu ce nie nie -
ko rzyst nych roz wią zań ty siąc om pol skich ro dzin ma słu -
żyć bu do wa niu za ufa nia spo łecz ne go?

Obec nie w Pol sce pra wie wszyst ko zo sta ło sprze da ne,
zo sta ły tyl ko te oa zy zie le ni pod na zwą Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we, któ rych użyt kow ni ka mi są oso by bied ne, star -
sze – eme ry ci i ren ci ści. Nie stać ich na wcza sy, więc wy -
po czy wa ją w swo ich ogro dach. Na wie lu ogro dach
or ga ni zo wa ne są rów nież wcza sy dla se nio rów, jest to
rów nież for ma po mo cy dla osób star szych i bied nych.

Dla te go też, zwra ca my się do Pa ni Pre zy dent o pod ję cie
roz mów z Okrę go wym Za rzą dem Ma zo wiec kim PZD w
spra wie przy szło ści ogro dów dział ko wych oraz ochro ny
praw dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku

Uczest ni cy spo tka nia
War sza wa, dnia 07.01.2013 r.

2. Ko lej ne pro po zy cje do usta wy re pry wa ty za cyj nej. 
Co da lej z war szaw ski mi ogro da mi?

W dniu 22.01.2013 r. w „Ga ze cie Wy bor czej” po ja wił
się ko lej ny ar ty kuł do ty czą cy usta wy re pry wa ty za cyj nej
pt. „Bie rut u pre zy den ta” (au tor stwa Iwo ny Szpa li). Do -
no si on, że po za Pre zy den tem M.St. War sza wy i po sła mi
PO nad pro jek tem usta wy re pry wa ty za cyj nej pra cu je Sto -
wa rzy sze nie „De kre to wiec” oraz Pre zy dent RP Bro ni sław
Ko mo row ski. W tym sa mym dniu na stro nie in ter ne to wej
www.biz nes.onet.pl zo stał opu bli ko wa ny rów nież ar ty kuł:
„Sto wa rzy sze nie „De kre to wiec” chce zwro tów nie ru cho -
mo ści w na tu rze”. 

Sto wa rzy sze nie „De kre to wiec”, któ re zrze sza oso by do -
tknię te skut ka mi de kre tu Bie ru ta za pro po no wa ło, aby za -
miast opra co wy wa nia no wej usta wy sko rzy stać z ist nie-
ją cych ustaw i przy go to wa ło pro jekt no we li za cji usta wy 
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. 

Za kła da w nim, że nie ru cho mo ści nie wy ko rzy sta ne na
ce le wska za ne w de kre cie bę dą zwra ca ne daw nym wła -
ści cie lom i ich spad ko bier com, o ile nie za szły wo bec nich
„nie od wra cal ne skut ki praw ne”. Jak za zna czył wi ce pre -

zes Sto wa rzy sze nia „De kre to wiec” – Ry szard Grze siu ła,
część grun tów ob ję ta de kre tem Bie ru ta zo sta ła prze ję ta
bez za sad nie. Do ty czy to nie ru cho mo ści po ło żo nych w
nie znisz czo nych dziel ni cach War sza wy, gdzie nie by ło po -
trze by od bu do wy sto li cy. Do ty czy to nie ru cho mo ści na
Sa skiej Kę pie, Gro cho wie, Tar gów ku, Bród nie, Bie la nach,
Mło ci nach. Prze ję to też dwa cmen ta rze ży dow skie, la sy
na te re nie War sza wy oraz 26 proc. grun tów rol nych na
obrze żach mia sta, na czę ści któ rych obec nie znaj du ją
się ogród ki dział ko we. Nie któ re te re ny do dzi siaj po zo -
sta ją w sta nie, w ja kim zo sta ły prze ję te. 

Sto wa rzy sze nie „De kre to wiec” pro te stu je też prze ciw
ogra ni cze niom zwro tu nie ru cho mo ści w na tu rze w pro -
jek tach re pry wa ty za cyj nych po słów PO i sto łecz ne go ra -
tu sza. Cho dzi tu o roz wią za nia unie moż li wia ją ce zwrot w
na tu rze, gdy nie zo sta ły zło żo ne wnio ski de kre to we lub
zło żo no je po ter mi nie oraz gdy nie ru cho mo ści nie ma ją
obec nie ta kich sa mych za ry sów dzia łek, jak przed woj ną.
Sto wa rzy sze nie „De kre to wiec” pod kre śla, że sto so wa nie
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te go ro dza ju pre tek stów do nie od da wa nia nie ru cho mo ści
wy eli mi no wa ło by ze zwro tu w na tu rze ok. 90 proc. nie ru -
cho mo ści war szaw skich, na da ją cych do zwro tu. 

Pro jekt no we li za cji usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo -
ścia mi zo stał zło żo ny w po ło wie li sto pa da 2012 r. do Pre -
zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Obec nie Kan ce la ria
Pre zy den ta RP ana li zu je go pod wzglę dem praw nym.  

Do Kan ce la rii Pre zy den ta pod ko niec grud nia ubie głe -
go ro ku wpły nął rów nież pro jekt usta wy Pre zy dent M.St.
War sza wy. Pro jekt ten, o czym in for mo wa li śmy wcze śniej
(„Pro jekt usta wy re pry wa ty za cyj nej - co się sta nie z grun -
ta mi war szaw skich ROD? do stęp ny w Biu le ty nie In for ma -
cyj nym PZD nr 1/2013 i na stro nie in ter ne to wej PZD)
za kła da zwro ty grun tów w na tu rze. Zwro ty nie bę dą one
jed nak dzia ła ły au to ma tycz nie. Re sty tu cja nie ru cho mo ści
nie na stą pi, je że li w sto sun ku do niej za szły nie od wra cal -
ne skut ki praw ne (sprze daż oso bie trze ciej, usta no wie nie
użyt ko wa nia wie czy ste go na rzecz oso by trze ciej al bo za -
go spo da ro wa nie na ce le pu blicz ne wy mie nio ne w art. 6
usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi np. pod dro gi, bu -
dyn ki ad mi ni stra cji pu blicz nej). W ta kich przy pad kach
mia sto bę dzie mo gło wy pła cić od szko do wa nie al bo za -
pro po no wać nie ru cho mość za mien ną. 

Naj bar dziej ta jem ni czy jest pro jekt usta wy re pry wa ty za -
cyj nej po słów PO. Na dal jest on nie do stęp ny, cho ciaż miał
być go to wy pod ko niec ubie głe go ro ku. Po sło wie PO za -
pew ni li jed nak, że za dwa ty go dnie bę dą go to wi z pierw -
szą wer sją tek stu. Dłu żej po trwa ją pra ce na wska za niem
źró deł wy pła ty od szko do wa nia. 

Z okre śle niem, skąd ma ją po cho dzić środ ki na ten cel
ma ją rów nież sto łecz ni urzęd ni cy. W bu dże cie mia sta za -
pla no wa no na od szko do wa nia nie ca łe 40 mln zło tych,
cho ciaż war tość rosz czeń w 2013 ro ku sza cow na jest na
0,5 mld zło tych. 

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 ROD. Ja kie do kład nie
roz wią za nia praw ne bę dą mia ły za sto so wa nie do grun tów
war szaw skich ogro dów do wie my się wkrót ce. 

Po licz bie po stę po wań są do wych pro wa dzo nych przez
Pre zy dent M. St. War sza wy w sto sun ku do 100 war szaw -
skich ROD o po wierzch ni po nad 640 ha i po nad 15 tys.
dzia łek ro dzin nych (wy kaz ROD do stęp ny w Biu le ty nie In -
for ma cyj nym PZD nr 1/2013 i na stro nie in ter ne to wej
PZD) na le ży spo dzie wać się, że te re ny ogro dów po słu żą
do za spo ko je nia rosz czeń de kre tow ców (bez po śred nio lub
po przez nie ru cho mość za mien ną). Opo wia da się za tym
rów nież Sto wa rzy sze nie „De kre to wiec”, któ re nie wi dzi
prze szkód, aby te re ny ogro dów by ły zwra ca ne „w na tu -
rze”. Je dy ną szan są, aby grun ty ROD zo sta ły wy łą czo -
ne spod re pry wa ty za cji jest uzna nie, że za szły wo bec
nich nie od wra cal ne skut ki praw ne. Dla te go też jesz cze
ape lu je my do war szaw skich ogro dów i dział kow ców o
zak ty wi zo wa nie się w tej spra wie, za ję cie sta no wi ska i
wy stą pie nie do au to rów pro jek tów ustaw, aby
uwzględ ni li w nich ro lę ROD i wy klu czy li te re ny ogro -
dów spod zwro tu. Nie mo że bo wiem nie spra wie dli wość
jed nych być na pra wia na krzyw dą dru gich!

MAP

XIX. KONKURSY

UCHWAŁA Nr 17/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 stycz nia 2013r.
w spra wie ogło sze nia na rok 2013 Kra jo we go Kon kur su 

„Kro ni ka ROD – hi sto ria i dzień dzi siej szy oraz ar tyzm wy ko na nia”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie §150 ust. 2 pkt 1 sta tu tu
PZD w związ ku z §7 Sta tu tu, po sta na wia:

§ 1
1. Ogło sić na rok 2013 Kon kurs Kra jo wy pn. „Kro ni ka

ROD – hi sto ria i dzień dzi siej szy oraz ar tyzm wy ko na -
nia”.

2. Re gu la min Kon kur su sta no wi za łącz nik nr 1 do ni -
niej szej uchwa ły.

§ 2
1. Do udzia łu w kon kur sie Za rzą dy ROD zgła sza ją kro -

ni ki z ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
2. Zgło sze nia i kro ni ki za rzą dy ROD do star cza ją do

Okrę go we go Za rzą du PZD w ter mi nie do 05 ma ja 
2013 r.

3. Okrę go we Za rzą dy zgło sze nia i kro ni ki do star cza ją
do biu ra Kra jo wej Ra dy PZD w ter mi nie do 20 ma ja 
2013 r.
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1) naj le piej pro wa dzo ną kro ni kę ro dzin ne go
ogro du dział ko we go.
2) wy róż nie nia.

§ 5
1. Ro dzin ny ogród dział ko wy za naj le piej pro wa dzo ną

kro ni kę otrzy ma pu char Pre ze sa PZD, dy plom i na gro dę
pie nięż ną w wy so ko ści 2000 zł.

2. Po zo sta łe wy róż nio ne kro ni ki otrzy ma ją dy plo my
oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 1000 zł.

§ 6
Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we bio rą ce udział 

w kon kur sie otrzy ma ją ze staw wy daw nictw związ ko wych
na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych.

§ 7
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie uro czy -

sto ści Kra jo wych Dni Dział kow ca Ro ku 2013 oraz opu bli -
ko wa ne w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD. Wszyst kie
kro ni ki zgło szo ne do Kon kur su bę dą eks po no wa ne na wy -
sta wie z oka zji Kra jo wych Dni Dział kow ca 2013 r.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty Ku lik

PREZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

War sza wa, dnia 17 stycz nia 2013 r.

Za łącz nik nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO 

„KRONIKA ROD – HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY ORAZ ARTYZM WYKONANIA” 2013 r.

1. Rok za ło że nia Kro ni ki - for ma na jej kar tach (0-10 pkt) ...pkt

2. Wy gląd es te tycz ny Kro ni ki (0-10 pkt) ...pkt

3. Ele men ty de ko ra cyj ne Kro ni ki (0-10 pkt) ...pkt

4. Ma te ria ły ar chi wal ne w Kro ni ce (0-10 pkt) ...pkt

5. Do ku men ta cja zdję cio wa na kar tach Kro ni ki (0-10 pkt) ...pkt

od chwi li za ło że nia

6. Do ku men ta cja z ga zet i wy daw nictw (0-10 pkt)...pkt

- wkom po no wa na w tre ści

7. Ele men ty de ko ra cyj ne pi sow ni wła snej na kar tach Kro nik (0-10 pkt)...pkt

8. Chro no lo gia wy da rzeń w Ogro dzie za miesz czo na w Kro ni ce (0-20 pkt)...pkt

§ 3
Zgło sze nie do kon kur su win no za wie rać:
1. Uchwa łę Za rzą du ROD (nr uchwa ły i da ta) z peł ną

na zwą ro dzin ne go ogro du dział ko we go, je go po ło że niem,
licz bą te re nów, łącz ną po wierzch nię w ha i licz bę dzia łek,
a tak że nu mer, pod któ rym ogród jest za re je stro wa ny 
w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy PZD.

2. Kro ni kę zgła sza ne go ro dzin ne go ogro du dział ko we go.
2a. Opis ogro du i je go dzia ła nia nie uję ty w kro ni ce.

§ 4
1. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD w okre sie

od 01 czerw ca do 10 lip ca 2013 r. do ko na oce ny kro nik
zgło szo nych do kon kur su.

2. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą dzi
ze swej pra cy pro to kół wraz z wnio ska mi na po trze by Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

3. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to -
ko łu z pra cy Ko mi sji i wnio sków do ko na roz strzy gnię cia
kon kur su i usta li:
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 1 sta tu tu
PZD w związ ku z § 7 sta tu tu i ogło szo nym na rok 2012 dla
Związ ku ro kiem mo der ni za cji dzia łek w ROD, po sta na -
wia:

§ 1
l. Ogło sić na rok 2013 kon kurs kra jo wy pn. „Mo der ni -

za cja dział ki Ro ku 2013”.
§ 2

Ce lem kon kur su jest uka za nie w for mie fo to re por ta żu
w wy mia rze kul tu ro wym i hi sto rycz nym z opi sem me ry -
to rycz nym swo ją dział kę przed i po mo der ni za cji. 

§ 3
1. Do udzia łu w kon kur sie w ka te go rii „Mo der ni za cja

dział ki”, Pre zy dia okrę go wych za rzą dów PZD zgła sza ją
dział ki, któ re zwy cię ży ły w prze pro wa dzo nym kon kur sie
okrę go wym na mo der ni za cję dzia łek.

2. Pre zy dia OZ, na te re nie któ re go znaj du je się wię cej
niż 50 tys. dzia łek mo że zgło sić do kon kur su 2 dział ki.

3. Ter min zgła sza nia ogro dów do kon kur su upły wa 
z dniem 25 ma ja 2013 r.

§ 4
Zgło sze nie do kon kur su win no za wie rać:
1. Uchwa łę Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD 

(nr uchwa ły i da ta) z peł ną na zwą ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, je go po ło że niem, licz bą te re nów, łącz ną po -
wierzch nią w ha i licz bą dzia łek, a tak że nu me rem pod
któ rym ogród jest za re je stro wa ny w Re je strze ROD Kra -
jo wej Ra dy PZD,

2. Da ne ad re so we dział kow ca: Nu mer i po wierzch nia
dział ki, ad res za miesz ka nia dział kow ca, od kie dy użyt ku -
je dział kę.

§ 5
1. Do udzia łu w kon kur sie nie mo gą być zgła sza ne

dział ki za go spo da ro wa ne nie zgod nie z re gu la mi nem i pra -
wem PZD.

2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do
uchwa ły.

§ 6
1. Człon ko wie ko mi sji kon kur so wej w okre sie od 10.06

– 10.07 2013 r. do ko na ją na pod sta wie prze sła nych ma te -
ria łów oce ny zmo der ni zo wa nych dzia łek.

2. Ko mi sja kon kur so wa spo rzą dzi pro to kół wraz z wnio -
ska mi na po trze by Pre zy dium KR PZD.

§ 7
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to ko -

łu Ko mi sji kon kur so wej do ko na roz strzy gnię cia kon kur -
su i usta li li stę je go lau re atów oraz wy róż nień.

§ 8
Lau re aci kon kur su otrzy mu ją na gro dy w wy so ko ści

1200 zł., a wy róż nie ni w wy so ko ści 700 zł. Wszy scy
uczest ni cy kon kur su otrzy mu ją dy plo my, na gro dy książ -
ko we, oraz rocz ną pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko -
wiec”.

§ 9
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie Kra jo wych

Dni Dział kow ca Ro ku 2013, oraz opu bli ko wa ne w mie -
sięcz ni ku „dział ko wiec” i Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD.

9. Ak tu al ne wy da rze nia w ży ciu Ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce i ich od bi cie w Kro ni ce (ze szcze gól nym 
po ka za niem dzia łań Ogro du w ostat nim okre sie) (0-10 pkt)...pkt

Łącz na mak sy mal na licz ba punk tów 100 pkt.

UCHWAŁA NR 18/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 stycz nia 2013 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go „Mo der ni za cja dział ki”

War sza wa, dnia 17 stycz nia 2013 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 
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Za łącz nik nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO

„MODERNIZACJA DZIAŁKI ROKU 2013”

1. Co skło ni ło mnie i mo ją ro dzi nę do pod ję cia de cy zji o mo der ni zo wa niu 

dział ki (po dać uza sad nie nie). 0-10 pkt.

2. Okres pro wa dze nia mo der ni za cji dział ki: 
– 1 rok,
– 2-3 la ta. 0-10 pkt.

3. Ja kie ele men ty dział ki pod le ga ły mo der ni za cji:
a) al ta na - stan tech nicz ny, es te ty ka, funk cjo nal ność, 0-10 pkt.
b) ogro dze nie - stan tech nicz ny, es te ty ka, 0-10 pkt.
c) dróż ki i ścież ki na dział ce - za sto so wa ny ma te riał i wy gląd es te tycz ny, 0-10 pkt.
d) ma ła ar chi tek tu ra - oce na jej sta nu tech nicz ne go, róż no rod no ści, 

po my sło wo ści i es te ty ki, 0-10 pkt.
e) część sa dow ni cza - kwa te ra sa dow ni cza, wy mia na drzew i cię cie drzew 

i krze wów owo co wych, 0-10 pkt.
f) część ozdob na dział ki - róż no rod ność na sa dzeń, es te ty ka tej czę ści 

i zgod ność na sa dzeń z re gu la mi nem, 0-10 pkt.
g) traw nik, 0-10 pkt.
h) ele men ty do wy po czyn ku - ja kość, ilość, es te ty ka. 0-10 pkt.

4. Eko lo gia na dział ce - kom po stow nik, bud ki lę go we, karm ni ki itd. 0-10 pkt.

5. Za go spo da ro wa nie, ład prze strzen ny, har mo nia wszyst kich ele men tów, 
s te ty ka i ogól ne wra że nie. 0-10 pkt.

6. Po my sło wość i wkład pra cy dział kow ca i je go ro dzi ny w mo der ni za cję dział ki. 0-10 pkt.

7. Ma te riał fo to gra ficz ny i do ku men ta cyj ny przed i po mo der ni za cji dział ki. 0-20 pkt.

Łącz na mak sy mal na ilość punk tów do uzy ska nia 150 pkt.

* - po nie waż ma te ria ły ilu stra cyj ne bę dą pu bli ko wa ne oraz wy ko rzy sty wa ne do pro mo wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Związ ku win ny być one do brej ja ko ści.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt. 1 sta tu tu
PZD oraz § 6 uchwa ły nr 260/2011 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 29 grud nia 2011 r. w spra wie ogło sze -

UCHWAŁA NR 19/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 stycz nia 2013 r.
w spra wie roz strzy gnię cia kon kur su kra jo we go „Naj cie kaw sza i naj ak tyw niej sza 

stro na in ter ne to wa ROD i OZ”

nia kon kur su kra jo we go „Naj cie kaw sza i naj ak tyw niej sza
stro na in ter ne to wa ROD i OZ” po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
Nie przy znać pierw szej, dru giej i trze ciej na gro dy.
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UCHWAŁA nr 262/2012
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 ogło sze nia kon kur su kra jo we go 

„Ład ny i przy ja zny Dom Dział kow ca Ro ku 2013”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 1 sta tu tu
PZD po sta na wia:

§ 1
1. Ogło sić na rok 2013 kon kurs kra jo wy pn. ”Ład ny 

i przy ja zny Dom Dział kow ca Ro ku 2013”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik nr 1 do ni niej -

szej uchwa ły.
§ 2

1. Do udzia łu w kon kur sie Pre zy dia Okrę go wych Za -
rzą dów PZD zgła sza ją Dom Dział kow ca z ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

2. Ter min zgła sza nia Do mów Dział kow ca do kon kur su
upły wa z dniem 25 ma ja 2013 r.

§ 2
Przy znać wy róż nie nie dla:
Okrę go we go Za rzą du w Zie lo nej Gó rze
Okrę go we go Za rzą du w Po zna niu
Okrę go we go Za rzą du w Szcze ci nie
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bie la ny” we Wro -

cła wiu

Pre zy dium KR PZD do ko nu jąc oce ny stron in ter ne to -
wych zgło szo nych do kon kur su „Naj cie kaw sza i naj ak -
tyw niej sza stro na in ter ne to wa ROD i OZ” uzna ło, że
żad na ze stron nie speł ni ła wszyst kich kry te riów okre ślo -
nych w re gu la mi nie kon kur su. Sta no wi to prze szko dę w
przy zna niu pierw sze go, dru gie go i trze cie go miej sca. Po -
wszech nym man ka men tem stron OZ i ROD jest ich rzad -
ka ak tu ali za cja oraz war tość me ry to rycz na pu bli ko wa nych
tre ści nie wy star cza ją ca jak na na sze obec ne po trze by, a
są to pod sta wo we wy znacz ni ki In ter ne tu. Z uwa gi na
więk sze za an ga żo wa nie ww. OZ i ROD Pre zy dium po sta -

no wi ło przy znać im wy róż nie nia.
Rok 2012 i 2013 ma dla dział kow ców zna cze nie hi sto -

rycz ne. Jest to po dyk to wa ne ak tu al ną, wy jąt ko wo nie sta -
bil ną, sy tu acją ogro dów i Związ ku. Szyb kie i rze tel ne
in for mo wa nie, za po mo cą naj po pu lar niej sze go obec nie
me dium, ja kim jest In ter net, po win no być wy ko rzy sty wa -
ne przez wszyst kie jed nost ki Związ ku. Dla te go Pre zy dium
KR PZD uzna je, że wszyst kie OZ i ROD po win ny po pra -
wić swo je stro ny pod ką tem: czę sto tli wo ści ak tu ali zo wa -
nia stro ny, war to ści me ry to rycz nych pu bli ko wa nych tre ści
oraz wa lo rów es te tycz nych.

UZASADNIENIE

War sza wa, dnia 17 stycz nia 2013 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

SEKRETARZ 
/-/ Iza be la Oże gal ska

§ 3
Wy róż nio nym w kon kur sie przy znać na gro dy w po sta -

ci urzą dze nia wie lo funk cyj ne go – dru kar ki ze ska ne rem.
§ 4

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem jej przy ję cia

§ 3
Zgło sze nie do kon kur su win no za wie rać:
1. Uchwa łę Pre zy dium OZ PZD (da ta i nu mer uchwa ły)

z peł ną na zwą ro dzin ne go ogro du dział ko we go, je go po -
ło że niem, licz bą te re nów i dzia łek.

§ 4
1. Ko mi sja Kon kur so wa KR PZD do ko na w dniach 

10 czerw ca – 10 lip ca 2013 r. oce ny zgło szo nych do kon -
kur su do mów dział kow ców.

2. Ko mi sja Kon kur so wa KR PZD spo rzą dzi pro to kół
wraz z wnio ska mi dla Pre zy dium KR PZD.

3. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to -
ko łu z prac Ko mi sji i wnio sków do ko na roz strzy gnię cia
kon kur su i usta li:
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1) Naj bar dziej przy ja zny Dom Dział kow ca.
2) Wy róż nie nia.

§ 5
1. Naj bar dziej przy ja zny Dom Dział kow ca otrzy ma pu -

char Pre ze sa PZD, dy plom i na gro dę pie nięż ną w wy so ko -
ści 4000 zł.

2. Wy róż nie nie – na gro da pie nięż na w wy so ko ści 
2000 zł.

§ 6
Wszyst kie ROD bio rą ce w kon kur sie otrzy ma ją ze staw

wy daw nictw związ ko wych na wy po sa że nie bi blio tek
ogro do wych.

§ 7
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne bę dą w trak cie ob cho dów

Kra jo wych Dni Dział kow ca w ro ku 2013 oraz opu bli ko -
wa ne w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD.

War sza wa, dn. 19 grud nia 2012 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ Win cen ty KULIK

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO PZD

„ŁADNY I PRZYJAZNY DOM DZIAŁKOWCA 2013”

1. Kon cep cja po wsta nia Do mu Dział kow ca w ROD …

• Rys hi sto rycz ny, ma te ria ły zdję cio we 0-10 pkt
• Do ku men ta cja (po zwo le nia, uchwa ła itp.) 0-10 pkt

2. Lo ka li za cja

• Do god ny do jazd m.in. dla służb ra tow ni czych 0-10 pkt
• Czy tel ne ozna ko wa nie 0-10 pkt

3. Bu dy nek 

• Ak tu al ny stan tech nicz ny
– me traż 0-10 pkt
– ścia ny (ocie plo ne/nie ocie plo ne) 0-10 pkt
– izo la cje 0-10 pkt
– in sta la cja elek trycz na 0-10 pkt
– ka na li za cja 0-10 pkt
– ogrze wa nie 0-10 pkt
– wen ty la cja i kli ma ty za cja 0-10 pkt
– za bez pie cze nie an tyw ła ma nio we (alarm, mo ni to ring) 0-10 pkt
– ubez pie cze nie ma jąt ku 0-10 pkt 
– na pra wy, re mon ty, mo der ni za cja 0-10 pkt

• Za go spo da ro wa nie oto cze nia Do mu Dział kow ca 
– ży we pa sy zie le ni 0-10 pkt
– ogro dze nie 0-10 pkt

Za łącz nik nr 1
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– oświe tle nie 0-10 pkt
– pla ce za baw dla dzie ci 0-10 pkt
– miej sce spo tkań dla dział kow ców 0-10 pkt
– ma ła ar chi tek tu ra (tj. traw nik, ra ba ty, per go le itp.) 0-10 pkt
– eko lo gia 0-10 pkt
– na sa dze nia i pie lę gna cja 0-10 pkt
– ścież ki 0-10 pkt
– czy stość, es te ty ka (ko lo ry sty ka), po rzą dek 0-10 pkt

• Wy po sa że nie 
– sprzęt ga śni czy 0-10 pkt
– plan sze szko le nio we, ga blo ty 0-10 pkt
– kom pu ter, sprzęt mul ti me dial ny, In ter net 0-10 pkt
– te le fon 0-10 pkt
– pro wa dze nie bi blio te ki ogro do wej 0-10 pkt
– eks po no wa nie li te ra tu ry fa cho wej 

wyd. „dział ko wiec” i jej za sób 0-10 pkt

• Dzia łal ność na ba zie Do mu Dział kow ca
– ze bra nia i spo tka nia or ga ni zo wa ne w Do mu Dział kow ca 0-10 pkt
– or ga ni zo wa nie im prez o cha rak te rze spo łecz nym ja ko 

pro mo cja ROD i Związ ku z udzia łem lo kal nej spo łecz no ści
w tym :
a. Dni Dział kow ca
b. Wy sta wa plo nów
c. Fe sty ny, kier ma sze itp. 0-10 pkt
– or ga ni zo wa nie kon kur sów róż no rod nych w tym
o cha rak te rze oświa to wym 0-10 pkt
– sta ła dzia łal ność Do mu Dział kow ca dla 

dział kow ców i ich ro dzin 0-20 pkt
– wy ko rzy sta nie ba zy dla po trzeb SSI w ogro dzie 

(or ga ni zo wa nie wy kła dów, pre lek cji, po ka zów) 0-10 pkt

– Dom Dział kow ca miej scem spo tkań z 
par la men ta rzy sta mi i sa mo rzą dow ca mi 0-10 pkt

– udo stęp nie nie po miesz czeń Do mu in nym or ga ni za cjom,
związ kom i pla ców kom oświa to wym 0-10 pkt

– pro wa dze nie wcza sów dla eme ry tów i ren ci stów 0-10 pkt

– udo stęp nie nie ba zy Do mu Dział kow ca do pro wa dze nia
kół za in te re so wań (ogrod ni czych, ar ty stycz nych itp.) 0-10pkt

Ogó łem – mak sy mal na ilość punk tów 400 pkt
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XX. WALNE ZEBRANIA

WSZYSCY WALCZYMY O NASZE DZIA¸KIZarzàd ROD im. ................................................................................
w .....................................................................................................
......................................................................................................... 

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE (*KONFERENCJ¢  DELEGATÓW)

które odb´dzie si´ w dniu ............................... r. w ...........................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Poczàtek obrad
w I terminie godz. .......................* w II terminie godz. .....................

* Zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebraƒ odbytych 
w drugim terminie, co najmniej pół godziny póêniej sà wa˝ne bez wzgl´du na liczb´
członków Zwiàzku obecnych na zebraniu.
* Nie dotyczy konferencji delegatów.

ZAPROSZENIE

PORZÑDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. 
3. Zatwierdzenie porzàdku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarzàdu ROD z działalnoÊci za rok ubiegły 

(sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalnoÊci za ubiegły rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalnoÊci za ubiegły rok.
9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na bie˝àcy rok.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzajàcej prawomocnoÊç
obrad.

11. Aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Zwiàzku.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalnoÊci Zarzàdu ROD 

(merytorycznego i finansowego). – § 82 pkt 5 statutu PZD;
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalnoÊci Komisji Rewizyjnej ROD. 
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalnoÊci Komisji Rozjemczej ROD.
16. Wybory uzupełniające do Zarzàdu, Komisji Rewizyjnej, Komisji 

Rozjemczej*.
17. Podj´cie uchwał w sprawach:

– wysokoÊci i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, – § 82 pkt 7
statutu PZD,

– wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
– liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę

w bie˝àcym roku. – § 82 pkt 8 statutu PZD;,
– planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy

rzeczowej działkowców w bie˝àcym roku.– § 82 pkt 9 statutu PZD, *
– planu pracy i preliminarza finansowego na bie�ący rok. – § 82 pkt 6

statutu PZD,
– innych dotyczàcych działalnoÊci ogrodu.

18. Sprawy ró˝ne.
19. Zakoƒczenie obrad.

* Je˝eli si´ nie przewiduje, nale˝y skreÊliç

Materiały sprawozdawcze dost´pne sà do wglàdu w dniach .................................. r. 

w godz. od ....... do ....... w ......................................................................................

................................................................................................................................

www.ocalmyogrody.pl
www.pzd.pl

Polski Zwiàzek Działkowców 

Działkowcy! 
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Sejm musi uchwaliç

nowà ustaw´ dla ogrodów działkowych. 
W przeciwnym razie 21 stycznia 2014 r. wygasnà prawa

naszych rodzin, a w ogrodach zapanuje chaos. 
Jako organizacja powołana do obrony działkowców

i ogrodów nie mogliÊmy na to pozwoliç. 
OpracowaliÊmy projekt nowej ustawy o ROD. 

Z∏o˝ony w Sejmie jako inicjatywa obywatelska, 
realizuje wytyczne TK bez uszczerbku dla praw 

działkowców. Dobre prawo dla ogrodów to sprawa nas
wszystkich. Z rodzinami sà nas ponad 4 miliony. 
Zasługujemy, by Sejm nas wysłuchał. Okazjà do 

zaprezentowania naszych oczekiwaƒ sà walne zebrania. 
W tym roku warto w nich uczestniczyç szczególnie.

Razem mo˝emy ocaliç nasze Ogrody. 
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Co kol wiek się sta nie, rok 2013 jest ostat nim w obec nie
obo wią zu ją cym sys te mie praw nym do ty czą cym ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Jest to kon se kwen cja wy ro -
ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ROD. 

Moż li we są na stę pu ją ce sce na riu sze:
1. Sejm nie uchwa li no wej usta wy o ogro dach dział ko -

wych do 21 stycz nia 2014 r.
2. Sejm uchwa li usta wę pro po no wa ną przez Ko mi tet

Ini cja ty wy Usta wo daw czej, a więc pro jekt usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, pod któ rym zbie ra li śmy
pod pi sy po par cia od li sto pa da 2012 r. do lutego 2013 r.

3. Sejm uchwa li usta wę o ogro dach dział ko wych w
brzmie niu pro po no wa nym przez So li dar ną Pol skę lub
Plat for mę Oby wa tel ską.

4. Sejm mo że rów nież uchwa lić usta wę o tre ści wy pra -
co wa nej w ko mi sjach, o któ rej dzi siaj nic nie moż na po -
wie dzieć. Mo że to być zbit ka prze pi sów ze zna nych
pro jek tów Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej, So li dar -
nej Pol ski i Plat for my Oby wa tel skiej. Mo gą to być rów nie
do brze ja kieś in ne, dzi siaj nie zna ne pro po zy cje.

Tyl ko w przy pad ku wej ścia w ży cie pro jek tu oby wa tel -
skie go dział kow cy i ogro dy za cho wa ją swe pra wa i tyl ko
w tym przy pad ku w 2014 r. od bę dą się w ogro dach wal ne
ze bra nia z dzi siej szy mi upraw nie nia mi, ale za pew ne
wzbo ga co ne o no we ele men ty wy ni ka ją ce z za pi sów pro -
jek tu oby wa tel skie go. 

Je śli Sejm nie uchwa li usta wy lub uchwa li usta wę 
o ogro dach dział ko wych w wer sji pro po no wa nej przez SP
lub PO, to żad ne wal ne ze bra nia się nie od bę dą, a wa run -
ki funk cjo no wa nia ogro du i opła ty na rzu ci wła ści ciel
grun tu.

Wal ne ze bra nie w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym to
naj wyż sza for ma de mo kra cji bez po śred niej – ca ła spo łecz -
ność da ne go ogro du de cy du je bez po śred nio o naj waż niej -
szych spra wach ogro du. Nikt jesz cze nie wy my ślił

bar dziej bez po śred nie go spo so bu re ali zo wa nia swo ich
praw. Wal ne ze bra nia od po cząt ku ist nie nia ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w na szym kra ju speł nia ły wła śnie ta -
ką ro lę, jak dzi siaj. Od po cząt ku po sta wio no na sa mo-
rząd ność ogro dów i bez po śred ni wpływ dział kow ców na
lo sy swo je go ogro du. Tę fun da men tal ną za sa dę ist nie nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych za cho wu je je dy nie pro -
jekt oby wa tel ski usta wy o ROD, bo wiem w ża den spo sób
nie in ge ru je w spra wy sa mo rząd no ści we wnętrz nej. 

Każ dy in ny sce na riusz po 21 stycz nia 2014 r. nisz czy
pod sta wo wą for mę funk cjo no wa nia ogro dów dział ko -
wych, a więc nisz czy ich krę go słup. Bez sa mo rząd no ści,
bez bez po śred nie go wpły wu dział kow ca na funk cjo no wa -
nie ogro du dział ko we go, nie ma moż li wo ści za cho wa nia
idei tych ogro dów, któ ra prze trwa ła w Pol sce za bo ry, dwie
woj ny świa to we i jak na iro nię de mo kra cję w ogro dach
chce znisz czyć de mo kra tycz na wła dza na sze go kra ju.

Z tych wszyst kich po wo dów na pew no bę dą to ostat nie
wal ne ze bra nia we dług dzi siej sze go sta nu praw ne go. Ze
wzglę du na sy tu ację ogro dów dział kow cy po win ni jak
naj licz niej sta wić się na te go rocz nych wal nych ze bra -
niach, aby do wie dzieć się wszyst kie go, co ich do ty czy.
Tak że, aby uświa do mi li so bie, że od po sta wy wszyst kich
dział kow ców mo że za le żeć los ich ogro du i każ de go in ne -
go w Pol sce.

Za rzą dy ROD win ny do ło żyć wszel kich sta rań, aby
zwy cza jo wo po wia do mić każ de go człon ka Związ ku w
ROD o wal nym ze bra niu, wy ko rzy stu jąc do te go no we
pocz tów ki, wy da ne spe cjal nie przez Kra jo wą Ra dę ze
wzglę du na obec ną sy tu ację, ale do dat ko wo wy ko rzy stać
wszyst kie in ne moż li wo ści za chę ca nia dział kow ców do
wzię cia udzia łu w wal nym.  Dział kow cy mu szą wie dzieć,
że ma my tyl ko jed ną szan sę, by obro nić ogro dy. Dru giej
już nie bę dzie.

M. Pyt ka

Czy to ostat nie ta kie wal ne ze bra nia?

Przy go to wa nie do wal ne go ze bra nia

Nie zmier nie waż ne są nie tyl ko przy go to wa ne do ku -
men ty, ale i ca ła or ga ni za cja wal ne go ze bra nia. Za rząd
ROD, zgod nie z § 77 ust. 1 sta tu tu PZD, po wi nien za wia -
do mić o ter mi nie i pro po no wa nym po rząd ku ze bra nia
okrę go wy za rząd PZD. Jest to nie zmier nie waż ne ze
wzglę du na to, że rok 2013 jest ro kiem szcze gól nym i
trud nym, gdyż wa żyć się bę dą w nim lo su ogro dów i
Związ ku. Dla te go też w wal nym ze bra niu wziąć udział
po win na oso ba z okrę go we go za rzą du, któ ra jest od po -
wied nio przy go to wa na do ob słu gi wal ne go ze bra nia, po -
sia da wie dzę o ak tu al nej sy tu acji Związ ku i jest
kom pe tent na do te go, aby za po znać z nią dział kow ców.

Na le ży za dbać o ran gę wal ne go ze bra nia i opty mal ne
wa run ki dla dział kow ców. Aby wal ne ze bra nie mo gło
speł nić swo je za da nia, a dział kow cy mo gli w nim wziąć
czyn ny udział, na le ży za pew nić od po wied nie miej sce ob -
rad. Stąd na cisk kła dzio ny jest na od by wa nie wal nych ze -
brań w świe tli cach do mów dział kow ca bądź wy na ję tych
sa lach. Ze wzglę du na obec ną sy tu ację Związ ku i nie pew -
ną przy szłość, na le ży się spo dzie wać du żo więk sze go za -
in te re so wa nia dział kow ców uczest nic twem w wal nym
ze bra niu. Dla te go też za rząd ROD wi nien za pew nić od -
po wied nie po miesz cze nie, za pew nia ją ce opty mal ne wa -
run ki dla prze pro wa dze nia wal ne go ze bra nia.

AB
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Jak co ro ku do 30 kwiet nia we wszyst kich ro dzin nych
ogro dach dział ko wych po win ny się od być wal ne ze bra nia
spra woz daw cze. Rok 2013 jest ro kiem szcze gól nym, któ -
ry mo że prze są dzić o lo sie ogro dów i Związ ku. Aby pod -
kre ślić te szcze gól ne oko licz no ści Kra jo wa Ra da PZD
wy dru ko wa ła dla wszyst kich człon ków PZD no we za pro -
sze nie na wal ne ze bra nie spra woz daw cze.  Ak cen tu je my
w nim wy jąt ko wość obec nej sy tu acji w for mie krót kie go
ape lu do dział kow ców za chę ca ją ce go do uczest ni cze nia
w wal nych ze bra niach szcze gól nie w tym de cy du ją cym
ro ku po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. W pro po no -
wa nym po rząd ku ob rad zo stał umiesz czo ny punkt do ty -
czą cy ak tu al nej sy tu acji dział kow ców, ogro dów i
Związ ku. Uwa ża my, że ko niecz nym jest za pre zen to wa nie
dział kow com bie żą cej sy tu acji i za gro żeń z niej wy ni ka -
ją cych przez oso bę kom pe tent ną, do brze zo rien to wa ną i
przy go to wa ną, któ ra w spo sób zro zu mia ły i rze tel ny prze -
ka że im wszel kie nie zbęd ne in for ma cje.

Od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na stro nie in ter -
ne to wej KR PZD na bie żą co za miesz cza my in for ma cje o
każ dym wy da rze niu, któ re jest istot ne dla roz wo ju sy tu acji.
Ko lej ne Biu le ty ny In for ma cyj ne, po cząw szy od Nad zwy -
czaj ne go Biu le ty nu In for ma cyj ne go nr 7/2012 za wie ra ją
do ku men ty przy bli ża ją ce obec ną sy tu ację i po dej mo wa ną
przez wszyst kie or ga ny PZD wal kę o dal szy byt ogro dów i
Związ ku, a przede wszyst kim oby wa tel ski pro jekt usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz prze wod nik po
pro jek cie. Dział kow ców na le ży rów nież za po znać z in ny -
mi pro jek ta mi ustaw, któ re zo sta ły już zło żo ne w Sej mie –

cho dzi tu o pro jekt So li dar nej Pol ski oraz SLD, a tak że z
za ło że nia mi do pro jek tu usta wy przy go to wy wa nym przez
PO. Kra jo wa Ra da PZD wy da ła ulot ki do ty czą ce za ło żeń
do pro jek tu usta wy PO („Pro jekt PO – dla dział kow ców czy
de we lo pe rów”, „Dla cze go po sło wie PO chcą skrzyw dzić
dział kow ców”), któ re są rów nież po moc ne w uświa do mie -
niu dział kow com nie bez pie czeń stwa.

Oso ba pre zen tu ją ca dział kow com te mat ak tu al nej sy tu -
acji po win na się przy go to wać, a więc sko rzy stać z Biu le -
ty nów In for ma cyj nych wy da nych przez KR i
prze sy ła nych do za rzą dów ROD, ma te ria łów (bro szur,
ulo tek) i wia do mo ści ze stro ny in ter ne to wej KR PZD. Na -
le ży pa mię tać, że dział kow com na le ży się rze tel na in for -
ma cja, aby z peł nym prze ko na niem mo gli wy po wie dzieć
się w naj waż niej szych dla nich spra wach, rów nież w for -
mie sta no wisk, li stów, pe ty cji itd. 

Po nie waż więk szość wal nych ze brań od by wa się w dru -
gim ter mi nie, czas po mię dzy pierw szym, a dru gim po win -
no się wy ko rzy stać na za pre zen to wa nie dział kow com
fil mu pt.: „Wy rok na dział kow ców”, któ ry zo stał do star -
czo ny wraz z Biu le ty nem In for ma cyj nym nr 01/2013 do
wszyst kich za rzą dów ROD. Pro si my za tem przy go to wać
się do je go wy świe tle nia dział kow com, po nie waż uwa ża -
my za ko niecz ne, aby każ dy mógł zo ba czyć i sam oce nić
to co się sta ło. 

Pro si my za rzą dy ROD o od biór za pro szeń na wal ne ze -
bra nia w swo ich okrę go wych za rzą dach PZD. Za pro sze -
nia są bez płat ne. Kosz ty wy dru ku po kry ła Kra jo wa Ra da
PZD.

ZRS

Za pro sze nia na wal ne ze bra nia spra woz daw cze w ro ku 2013

Kto mo że wziąć udział w wal nym ze bra niu?

Wal ne ze bra nie w ROD jest or ga nem PZD. Człon kiem
or ga nu PZD mo że być tyl ko czło nek PZD. W wal nym ze -
bra niu ma ją pra wo wziąć udział wy łącz nie człon ko wie
Związ ku w da nym ogro dzie. Je że li obo je mał żon ko wie są
człon ka mi Związ ku – ma ją pra wo czyn nie uczest ni czyć
w wal nym ze bra niu i każ dy z nich ma je den głos. Nie do -
pusz czal ne jest za stę po wa nie człon ka Związ ku na ze bra -
niu i wy stę po wa nie w je go imie niu. Re ali zo wa nie w ten
spo sób upraw nień przy słu gu ją cych dział kow co wi przez
je go ro dzi nę jest nie do pusz czal ne. Wal ne ze bra nie jest or -

ga nem PZD, któ ry de cy du je o spra wach do ty czą cych da -
ne go ogro du. Dla te go też tyl ko dział kow cy da ne go ogro -
du po win ni o tym roz strzy gać. Stąd obo wią zek za rzą du
ROD, któ ry mu si przy go to wać li stę obec no ści na wal ne
ze bra nie, za wie ra ją cą imię i na zwi sko każ de go człon ka
PZD w ROD.

Każ dy z przy by łych na wal ne ze bra nie po wi nien po -
twier dzić swo ją obec ność po przez zło że nie wła sno ręcz -
ne go pod pi su na li ście obec no ści, któ rą wcze śniej
przy go to wu je i pra wi dło wo ozna ko wu je za rząd ROD. 

AB

Od by wa nie wal nych ze brań

Jed nym z pod sta wo wych obo wiąz ków or ga nów Związ -
ku w ROD jest przed sta wie nie dział kow com uczest ni czą -

cym w wal nym ze bra niu spra woz da nia ze swej dzia łal no -
ści za po przed ni rok. Spra woz da nie po win ny zło żyć: za -
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rząd ROD, ko mi sja re wi zyj na ROD i ko mi sja roz jem cza
ROD. Co waż ne, ko mi sja re wi zyj na ROD win na rów nież
do ko nać oce ny dzia łal no ści za rzą du ROD i spra woz da nia
fi nan so we go za rok ubie gły. Na to miast ko mi sja roz jem -
cza ROD, na wet je że li nie pro wa dzi ła żad nych spraw, po -
win na o tym po in for mo wać wszyst kich uczest ni ków
wal ne go ze bra nia.

Za rząd ROD wi nien przy go to wać pro jek ty pre li mi na -
rza fi nan so we go, pla nu pra cy na 2013 r. i uchwał do ty czą -
cych opłat. Szcze gól nie sta ran nie win ny być przy go-
to wy wa ne pro jek ty do ty czą ce opłat. Mu szą one wy ni kać
z pra wa związ ko we go. Nie mo gą być bo wiem for so wa ne
uchwa ły na kła da ją ce na dział kow ców opła ty sprzecz ne z
prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w Związ ku.

AB

Ja kie opła ty mo że uchwa lić wal ne ze bra nie?

Wal ne ze bra nie spra woz daw cze, zgod nie z § 82 sta tu tu
PZD, po win no pod jąć uchwa ły w spra wie nie zbęd nych
opłat na po trze by ROD wraz z ter mi nem ich uisz cza nia.
Opła ty, któ rych wy so kość po win na zo stać usta lo na to
opła ta na rzecz ogro du, opła ta ener ge tycz na (w ze lek try -
fi ko wa nych ogro dach) i opła ta wod na (w ogro dach ko rzy -
sta ją cych z wo dy do star cza nej przez do staw cę ze w-
nętrz ne go).

Wal ne ze bra nie nie mo że uchwa lać opłat, któ re nie są
prze wi dzia ne w sta tu cie PZD. Wszyst kie uchwa ły do ty -
czą ce opłat, do któ rych wal ne ze bra nie nie ma kom pe ten -
cji, są z mo cy pra wa nie waż ne, a uzy ska ne w ten spo sób
środ ki – pod le ga ją zwro to wi wpła ca ją cym je dział kow -
com. Nie moż na uchwa lić np.: kar pie nięż nych, od se tek za
zwło kę, wy so ko ści skład ki człon kow skiej, wy na gro dze -
nia dla po szcze gól nych człon ków za rzą du itp.

Za rząd ROD po wi nien usta la jąc wy so kość opła ty na
rzecz ogro du wli czyć wszyst kie kosz ty zwią za ne z funk -
cjo no wa niem ogro du. Na le ży uwzględ nić wszyst kie opła -
ty zwią za ne z in fra struk tu rą w ROD (hy dro for nie,
oświe tle nie ale jek czy wy wóz śmie ci). Usta le nie kosz tów
zwią za nych z wy wo zem śmie ci w 2013 r. mo że być pro -

ble ma tycz ne z uwa gi na to, że od 1 lip ca 2013 r. ro ku za -
czną obo wią zy wać no we za sa dy usu wa nia śmie ci, okre -
ślo ne w no we li za cji usta wy o utrzy ma niu czy sto ści 
i po rząd ku w gmi nach. No we za sa dy wy wo że nia śmie ci
nie omi ną z pew no ścią ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
O tym, czy tak się sta nie, na le ży do wie dzieć się w gmi nach,
któ re do koń ca czerw ca 2013 r. ma ją czas na wpro wa dze -
nie no we go sys te mu go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi.

Czę stym błę dem jest po dej mo wa nie od ręb nej uchwa ły
przez wal ne ze bra nie, któ ra do ty czy za pew nie nia ochro ny
ogro du przez fir mę ze wnętrz ną. Jest to sprzecz ne z pra -
wem związ ko wym. Zgod nie bo wiem z § 148 ust. 3 re gu -
la mi nu ROD, opła ta na rzecz ogro du jest prze zna czo na 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
oraz bie żą cej kon ser wa cji in fra struk tu ry. Za tem nie na le -
ży uchwa lać od ręb ną uchwa łą wal ne go ze bra nia opła ty na
ochro nę, tyl ko wli czyć ją w pro por cjo nal nej wy so ko ści do
opła ty na rzecz ogro du. Za rząd ROD przed sta wia jąc pro -
po no wa ną wy so kość opła ty na rzecz ogro du, po wi nien
szcze gó ło wo wy ja śnić, co się na nią skła da i uza sad nić jej
wy so kość.

AB

Wal ne ze bra nia w ROD de cy du ją o re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ogro dach.

Zgod nie z § 94 ust. 2 re gu la mi nu ROD, za rzą dy ROD
win ny dą żyć do za pew nie nia opty mal nych wa run ków do
ko rzy sta nia z dzia łek i funk cjo no wa nia ogro dów, po przez
wy po sa że nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych w nie -
zbęd ną in fra struk tu rę tj. sieć ener ge tycz ną, wo do cią go wą,
bu dyn ki oraz ogro dze nia.

Za tem ini cjo wa nie za dań – in we sty cyj no -re mon to -
wych na le ży do obo wiąz ków Za rzą dów ROD, któ re
zna jąc naj le piej in fra struk tu rę ogro du są w sta nie oce nić
rze czy wi ste po trze by w spra wie re ali za cji za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go. Za rząd ROD, zgod nie 
z § 82 pkt 9 sta tu tu PZD, chcąc roz po cząć in we sty cję
mu si uzy skać uchwa łę wal ne go ze bra nia w spra wie
każ de go za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w
ROD ze wska za niem udzia łu człon ków zwy czaj nych na

ten cel. Za rzą dy ROD win ny na wal nym ze bra niu przed -
sta wić dział kow com pro po zy cje w za kre sie za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go. Za rząd ROD przy go to wu jąc
na wal ne ze bra nie wnio sek, wska zu je w nim prze wi dy wa -
ny koszt prac, po twier dzo ny wstęp nym kosz to ry sem ro -
bót, ter min re ali za cji za da nia oraz źró dła fi nan so wa nia
za da nia. Na pod sta wie tych do ku men tów wal ne ze bra nie
człon ków ROD po dej mu je uchwa łę w spra wie re ali za cji
za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go. Przy ję te przez
wal ne ze bra nie za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we
wy ma ga za twier dze nia przez Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du PZD i włą cze nia go do pla nu in we sty cji i re -
mon tów ROD. War to rów nież pa mię tać, że każ de z tych
za dań wy ma ga pra wi dło we go przy go to wa nia i za cho wa -
nia pro ce du ry wy ni ka ją cej z usta wy Pra wo bu dow la ne



86

oraz obo wią zu ją cej w tym za kre sie uchwa ły nr
4/XXI/2011 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 21 czerw ca 2011
ro ku w spra wie in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. ( Opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for -
ma cyj nym KR PZD nr 5/2011).

Za rząd ROD już we wstęp nym eta pie przy go to wa nia za -
da nia wi nien usta lić, czy in we sty cja zgod nie z art. 29 usta -
wy Pra wo Bu dow la ne wy ma ga je dy nie zgło sze nia do
wła ści we go or ga nu bu dow la ne go, czy też w myśl art. 30
wy ma ga po zwo le nia na bu do wę. W ta kich przy pad kach,
Za rząd ROD ja ko in we stor zo bo wią za ny jest pod jąć okre -
ślo ne dzia ła nia w try bie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go
w ce lu uzy ska nia sto sow nych uzgod nień i po zwo leń.
Przy ję ta w Związ ku pro ce du ra w za kre sie przy go to wa nia,
re ali za cji i roz li cze nia in we sty cji w ROD po ma ga za rzą -
dom ROD na pra wi dło we pro wa dze nie in we sty cji i re -
mon tów. W przy pad ku wy stą pie nia jed nak wąt pli wo ści
war to zwró cić się o po moc me ry to rycz ną do in spek to rów
ds. in we sty cji w okrę go wych za rzą dach, któ rych po ra da
fa cho wa w ta kich wy pad kach jest nie odzow na. Ta ka po -
moc i ra da ochro ni za rzą dy ROD przed nie po trzeb ny mi
wy dat ka mi i po zwo li na wła ści we oraz zgod ne z pra wem
i sztu ką bu dow la ną wy ko na nie prac na każ dym jej eta pie:
po cząw szy od przy go to wa nia, po przez re ali za cję a skoń -
czyw szy na od bio rze i roz li cze niu fi nan so wym. Re ali zu -
jąc za da nia w tym za kre sie Za rzą dy ROD mo gą sko-
rzy stać z po mo cy fi nan so wej w for mie do ta cji z Fun du szu
Roz wo ju PZD i po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD. Za tem re ali zu jąc za da nia in we sty cyj no-re mon-
to we Za rzą dy ROD mo gą zwró cić się ze sto sow nym
wnio skiem o udzie le nie wspar cia fi nan so we go do or ga -
nów wyż szych PZD. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
w 2012 r. udzie lił 1 305 do ta cji na re ali za cje za dań re mon -
to wych i in we sty cyj nych w ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych w wy so ko ści wy no szą cej łącz nie 14 030 139 zł. Na -
to miast z po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD
w 2012 ro ku sko rzy sta ło 21 ROD na łącz ną kwo tę 551
292 zło te.

W dniu 20 grud nia 2012 r. Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła
pro gram pod na zwą „Uno wo cze śnia nie In fra struk tu ry Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI wie ku”.
Pro gram za kła da uno wo cze śnie nie in fra struk tu ry ROD
po przez bu do wę no wej in fra struk tu ry, re mont i mo der ni -
za cję już 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 spo łe czeń stwa oraz kon cep cją „otwar tych ogro -
dów”. Treść pro gra mu zo sta ła opu bli ko wa na w Biu le ty -
nie In for ma cyj nym KR PZD nr 1/2013. War to w po dej-
mo wa nych de cy zjach uwzględ niać re ali za cję po wyż sze go
pro gra mu.

Ak tu al nie roz po czął się okres wal nych ze brań w ogro -
dach, na któ rych dział kow cy wśród wie lu uchwał i de cy -
zji bę dą de cy do wa li rów nież o re ali za cji za dań in we s-
ty cyj nych i re mon to wych. Wie le ogro dów sys te ma tycz -
nie pro wa dzi za da nia w za kre sie in we sty cji i ka pi tal nych
re mon tów ogro do wej in fra struk tu ry. Na le ży jed nak za -
uwa żyć, że na dal są ogrom ne po trze by, a więc war to aby
za rzą dy ROD po dej mo wa ły w tym wzglę dzie ini cja ty wę
i przed sta wia ły pro po zy cje na wal nych ze bra niach w ce -
lu pod ję cia przez ten or gan de cy zji w for mie uchwa ły o
przy stą pie niu do re ali za cji okre ślo ne go za da nia in we sty -
cyj ne go lub re mon to we go.

Te raz jest czas aby za rzą dy ROD okre śli ły ja kie za da nia
wy ma ga ją naj pil niej szej re ali za cji, aby tych de cy zji nie
od kła dać do na stęp ne go ro ku. Pa mię taj my, że dział kow cy
ocze ku ją, aby wi ze ru nek ich ogro du się zmie niał, aby po -
pra wia ły się stan dar dy funk cjo no wa nia ogro dów w za kre -
sie no wej lub zmo der ni zo wa nej in fra struk tu ry tech nicz nej. 

MK

Wzo ry do ku men tów na wal ne ze bra nie

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, jak co ro ku, wpro wa -
dzi ło uchwa łą nr 246/2012 wy tycz ne do prze pro wa dze nia
wal nych ze brań w ROD w 2013 r. oraz wzo ry dru ków nie -
zbęd nych do ich prze pro wa dze nia. Kom plet wszyst kich
do ku men tów zo stał opu bli ko wa ny w Biu le ty nie In for ma -
cyj nym nr 1/2013. Wzo ry dru ków są w środ ku Biu le ty nu,
z ła two ścią moż na je za tem wy jąć i po słu gi wać się ni mi na
wal nych ze bra niach. Wzo ry dru ków zo sta ły rów nież za -
miesz czo ne na stro nie in ter ne to wej PZD pod ad re sem:

www.pzd.pl w za kład ce „Pra wo” – „Wzo ry do ku men -
tów”. Ma ją one for mę po zwa la ją cą na ich bez po śred nie
wy ko rzy sta nie.

Go rą co za chę ca my do ko rzy sta nia z tych ma te ria łów.
Uprasz cza ją one pra cę oraz po zwa la ją na uni ka nie nie po -
trzeb nych błę dów for mal nych, któ re mo gą prze cież wy -
wo łać ne ga tyw ne skut ki w po sta ci uchy le nia uchwa ły
wal ne go ze bra nia bądź na wet stwier dze nia nie waż no ści
wal ne go.

AB
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Pro jekt usta wy opra co wa ny w śro do wi sku dział kow ców
wpro wa dza za pi sy praw ne, któ re zo sta ły po dyk to wa ne
wa run ka mi okre ślo ny mi przez wy rok Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. Jest on jed nak wy wa żo nym i prze my śla nym
roz wią za niem, któ re go dzi in te res dział kow ców z in te re -
sem Skar bu Pań stwa i Sa mo rzą dów oraz in te re sy wszyst -
kich pod mio tów pro wa dzą cych ogro dy dział ko we.
Au to rom pro jek tu uda ło się w krót kim cza sie, zna jąc taj -
ni ki funk cjo no wa nia ogro dów, opra co wać do ku ment, któ -
ry zo stał za ak cep to wa ny przez ro dzi ny dział kow ców i
od po wia da na ich ocze ki wa nia. Pro jekt za wie ra sze reg za -
pi sów, któ re gwa ran tu ją dział kow com i ogro dom bez pie -
czeń stwo praw ne. Naj waż niej sze z po sta no wień to:
swo bo da zrze sza nia dział kow ców, re spek to wa nie praw
na by tych dział kow ców, gwa ran cja dzia łek za mien nych
przy li kwi da cji ROD oraz ochro na in te re sów dział kow -
ców w przy pad ku rosz czeń do te re nów ogro du. Je dy nym
pro ble mem ja ki ist nie je jest ko niecz ność je go zma te ria li -
zo wa nia w for mie no wej usta wy, a do te go nie zbęd na bę -
dzie wo la Sej mu, Se na tu i Pre zy den ta RP. Dla te go

spo łecz ność dział ko wa zjed no czy ła swo je wy sił ki i pod -
ję ła trud zbie ra nia pod pi sów pod tym pro jek tem, co za -
owo co wa ło bli sko mi lio no wym wspar ciem spo łe czeń stwa
dla te go pro jek tu. Sło wa po par cia i uzna nia dla oby wa tel -
skie go pro jek tu na pły wa ją tak że po przez licz ne li sty, ape -
le i sta no wi ska dział kow ców. Dział kow cy kie ru ją rów nież
pi sem ne wy stą pie nia do wszyst kich Klu bów Po sel skich,
Pre mie ra, Pre zy den ta oraz Mar szał ka Sej mu, pro sząc o
przy chyl ność i jak naj ry chlej sze umoż li wie nie sej mo wej
dys ku sji nad pro jek tem.

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, któ re dział kow cy prze sy ła ją do KR PZD, by
wy ra zić swo je po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ROD. 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.

AH

XXI. DZIAŁKOWCY POPIERAJÑ OBYWATELSKI
PROJEKT USTAWY O ROD

1. Wst´p

1. Uczest ni cy na ra dy księ go wych ROD 
okrę gu szcze ciń skie go
2. ROD „Ko rab”: w Szcze ci nie 
3. Okrę go wy Za rząd w Lu bli nie
4. ROD im. Wła dy sła wa Si kor skie go w Tcze wie
5. ROD „Sło necz nik” w Łu ko wie
6. Sta no wi sko Pre zy dium OZ Świę to krzy skie go PZD 
w Kiel cach
7. Pre ze si ROD oraz człon ko wie Ko mi sji Sta tu to wych
okrę gu świę to krzy skie go
8. Dział kow cy z wo je wódz twa lu bel skie go
9. Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu
10. Sta ni sław Trzisz ka z No wej So li
11. ROD „Ci cha Do li na” we Wro cła wiu
12. ROD „Wia rus” w Wil ka no wie
13. ROD im. B. Chro bre go w Oła wie
14. Bo gu sław Dą brow ski z ROD im. kmdr ppor 
Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni
15. Bog dan Bo ryś z Czę sto cho wy
16. Krzysz tof Sza fel z Czę sto cho wy
17. Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie
18. ROD im. T. Ko ściusz ki w Czę sto cho wie

19. Za rząd i Ko mi sja Roz jem cza ROD „Je ży ny” 
we Wro cła wiu
20. ROD im. F. Cho pi na w No wej So li do 
Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go SLD
21. ROD im. F. Cho pi na w No wej So li do 
Po sła Ja nu sza Pie cho ciń skie go
22. Dział kow cy z ROD „Re laks” w Gnieź nie
23. Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi sja 
Roz jem cza ROD „Zdro wie” w Ka mien nej Gó rze 
24. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Kiel cach 
25. ROD „Re laks” w Ostrow cu Świę to krzy skim
26. ROD „Hor ten sja” w Wo li Kop co wej
27. Dział kow cy z ROD „Błesz no -Wzgó rze” 
w Czę sto cho wie
28. Ko le gium Pre ze sów ROD w Lub sku
29. ROD im. Od lew nik w Bla chow ni
30. ROD „Za gro da” we Wro cła wiu
31. Ko le gium Pre ze sów ROD w Lub sku 
32. ROD „Ra dość” we Wro cła wiu 
33. Za rząd ROD „Ró ża” w Ole śni cy 
34. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ró ża” w Ole śni cy 

Stanowiska w sprawie obywatelskiego projektu ustawy zajęli:
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35. Ko mi sja Roz jem cza ROD im. XX-Le cia 
w Śro dzie Ślą skiej
36. Ko mi sja Re wi zyj na ROD w Śro dzie Ślą skiej
37. ROD „Ma lin ka” w Su wał kach 
38. ROD „Plon” w Beł ży cach
39. Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD „Ma rze nie”
w Gó rze
40. Za rząd ROD „Ma rze nie” w Gó rze
41. ROD im. ZNTK w Oła wie 
42. Ko le gium Pre ze sów ROD w Rze szo wie  
43. Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le
44. Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w Pi le 
45. Za rząd i dział kow cy ROD „Ko le jarz” 
i ROD „Bar tek” w Krzy żu Wiel ko pol skim
46. ROD „Sa san ka” w So bót ce
47. ROD „Su chy nia” w Kra śni ku
48. ROD „Dą brów ka” w Dą bro wi cy k. Lu bli na
49. An to ni Fal kow ski z Kę dzie rzy na Koź le
50. ROD „Skow ro nek” w El blą gu 
51. ROD im. 1-go Ma ja w Ostrow cu Świę to krzy skim
52. Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Par ty zant” 
we Wro cła wiu 
53. ROD „Nad Biał ką” w Czę sto cho wie 
54. ROD „Ru bież” w Hru bie szo wie
55. ROD im. St. Sta szi ca w Hru bie szo wie
56. ROD „Se ma for” w Hru bie szo wie
57. ROD „Trans por to wiec” w Hru bie szo wie
58. ROD „Wą sko to ro wiec” w Hru bie szo wie
59. Pre ze si ROD z te re nu mia sta Hru bie szo wa 
60. ROD „1 Ma ja -Wol ność” w Czę sto cho wie
61. ROD „Skow ro nek” w El blą gu do Pre mie ra RP
62. ROD „Skow ro nek” w El blą gu do 
Mar sza łek Sej mu
63. Dział kow cy ROD im. Bar bar ka w Po lko wi cach
64. ROD „Zie lo na Do li na” w No wej Ru dzie 
do Pre mie ra RP
65. ROD „Zie lo na Do li na” w No wej Ru dzie 
do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
66. ROD im. Sz. Szy mo no wi cza w Za mo ściu
67. Dział kow cy z ROD im. Ela na w To ru niu
68. Za rząd ROD „Spół dziel ca” w Mię dzy cho dzie
69. Pol ski Zwią zek Ho dow ców Go łę bi Pocz to wych
70. Za rząd Głów ny Pol skie go Związ ku Ho dow ców 
Go łę bi Pocz to wych w Cho rzo wie
71. ROD „Plon” w Cheł mie
72. ROD im. Przy jaźń w Czę sto cho wie 
73. ROD „Rzą sa wa” w Czę sto cho wie
74. ROD „Gwa rek” w Czę sto cho wie
75. Za rząd ROD im. Hu ta Czę sto cho wa
76. ROD „Plon” w Beł ży cach
77. Dział kow cy z ROD im. Wł. Rey mon ta w Pra sz ce
78. Ko le gium Pre ze sów ROD mia sta i re jo nu 
Gru dzią dza
79. ROD „Zie lo na Do li na” w No wej Ru dzie 
do Mar sza łek Sej mu

80. Kry sty na Go łę biow ska, dział ko wicz ka 
z ROD „Ko le jarz” w Cheł mie
81. ROD „Skow ro nek” w El blą gu do Pre zy den ta RP
82. ROD „Tę cza” we Wro cła wiu 
83. Spo łecz ni In struk to rzy ogro do wi, okrę go wi 
i kra jo wi z te re nu okrę gu el blą skie go
84. ROD „Ra dość” we Wro cła wiu 
85. Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Roz to cze” w Lu bli nie
86. ROD „Wy pa lan ki” w Czę sto cho wie 
87. Księ go wi ROD okrę gu czę sto chow skie go
88. ROD „Plon -Che mik” i ROD „Ma li na” w Kło buc ku
89. ROD „Plon -Che mik” w Kło buc ku
90. ROD „Przy szłość” w Grod ko wie 
91. ROD „Re laks” w Kę dzie rzy nie Koź lu
92. ROD „Kasz te lan ka” w Opo lu
93. ROD „XXX-Le cia” w Strzel cach Opol skich 
94. ROD „Mo zaj ka” we Wro cła wiu
95. ROD „Par ty zant” we Wro cła wiu
96. ROD „Za ci sze” w Ża ga niu
97. ROD im. T. Ko ściusz ki w Lu bli nie
98. ROD „Elek tron” we Wro cła wiu
99. Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Spół dziel ca” 
we Wro cła wiu
100. Ko mi sja Re wi zyj na przy ROD „Ró ża” w Ole śni cy
101. ROD im. Ty siąc le cia w Czę sto cho wie 
do Mar sza łek Sej mu
102. ROD im. Ty siąc le cia w Czę sto cho wie 
do Ra dy Mi ni strów
103. Ry szard Do rau z Gru dzią dza 
do Wi ce mar szał ka Sej mu
104. ROD „Mal wa” w Szcze ci nie 
105. Za rząd ROD „Ma gno lia” we Wro cła wiu
106. ROD „Spół dziel ca” we Wro cła wiu
107. Ko mi sja Roz jem cza ROD „Spo koj na Do li na” 
we Wro cła wiu
108. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD 
okrę gu pil skie go
109. Dział kow cy z po wia tu no wo to my skie go
110. Dział kow cy z ROD im. Po wstań ców Wiel ko pol ski
w Szcze ci nie
111. ROD im. Ty siąc le cie w Czę sto cho wie
112. ROD „Zo rza” we Wro cła wiu
113. ROD „Mi ni ko wo” w Po zna niu
114. ROD „Zło cień” w Za mo ściu
115. ROD „Pro myk” w Za mo ściu
116. ROD „Sło necz ny” w Kra śni ku
117. ROD „Spo koj na Do li na” we Wro cła wiu 
118. Dział kow cy ze Świ no uj ścia 
119. ROD „Kę py” w Bił go ra ju 
120. ROD „Sza rot ka” w Bia łej Pod la skiej
121. ROD „Re laks” w Za mo ściu 
122. ROD im. Per ku na w War sza wie
123. Człon ko wie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
w Bia ło gar dzie 
124. ROD im. F. Cho pi na w No wej So li
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125. Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
okrę gu czę sto chow skie go
126. Przed sta wi cie le Ro dzin nych Ogro dów 
Dział ko wych z Czarn ko wa
127. Dział kow cy z ROD im. Po wstań ców 
Wiel ko pol ski w Szcze ci nie
128. Przed sta wi cie le ogro dów Mia sta Zgo rzel ca
129. Za rząd ROD im. G. Na ru to wi cza 
w Czę sto cho wie
130. Za rząd ROD im. Fry de ry ka Cho pi na 
w Czę sto cho wie 
131. Ma rian Gra dzik z Czę sto cho wy 
132. ROD im. Łącz ność we Wro cła wiu
133. ROD „Pio truś” w Sty rzyń cu 
134. Dział kow cy ROD „Ener ge tyk” w Lu bliń cu
135. Dział kow cy z po wia tu pil skie go 
136. Ko mi sja Re wi zyj na ROD im. F. Cho pi na 
w No wej So li
137. Ka zi mie ra Wa dow ska z ROD „Przy jaźń” 
w Szcze ci nie
138. Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we ROD im. Przy jaźń 
w Szcze ci nie 
139. ROD „Na Wzgó rzach” w Su chym Le sie 
k/Po zna nia
140. ROD „Mal wa” w Czę sto cho wie 
141. ROD „Sła wian ka” w Lu bo gosz czy do 
Klu bu Par la men tar ne go PO
142. ROD „Sła wian ka” w Lu bo gosz czy do 
Klu bu Par la men tar ne go SLD 
143. Mał go rza ta Re li dzyń ska z ROD 
im. S. Że rom skie go w Kiel cach
144. ROD „Sła wian ka” w Lu bo gosz czy 
do Klu bu Par la men tar ne go PSL
145. ROD im. 1 Ma ja w Ostrow cu Świę to krzy skim 
146. ROD „Skał ka” w Sta ra cho wi cach
147. Wal ne Ze bra nie ROD „Le na” w Wil ko wie 
148. Kan dy da ci na dział kow ców ze Szcze ci na
149. ROD „Bia ły Ka mień” w Wał brzy chu 
150. Ko le gium Pre ze sów ROD po wia tu strze liń skie go
151. Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Ra dość Ży cia” 
we Wro cła wiu
152. ROD „Wil ka nów” w Zie lo nej Gó rze
153. ROD im. Gen. Prą dzyń skie go w Au gu sto wie 
154. ROD „Ko le jarz” w Kę dzie rzy nie Koź lu 
155. ROD „Ko le jarz” Kę dzie rzyn Koź le 
do Mar sza łek Sej mu
156. ROD „We lur” w Kie trzu
157. ROD „Cha bry” w Opo lu 
158. ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Ba bo ro wie 
159. ROD „Pszczół ka” we Wro cła wiu
160. ROD „Oa za” w Su wał kach 
161. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych ROD 
okrę gu czę sto chow skie go
162. ROD „Ma rze nie” w Gó rze do Klu bów 
Par la men tar nych PO, PSL, SLD

163. ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Ba bo ro wie 
do Mar sza łek Sej mu, Klu bu Par la men tar ne go PO, 
Pre mie ra oraz Par la men tar nych Ko mi sji Sej mo wych
164. ROD „Eko lo gicz ny” w Bia łym sto ku 
165. ROD „Do bry Go spo darz” we Wro cła wiu 
166. ROD „Aster” i „Wia rus” w Łom ży
167. ROD „Re laks” i „Zjed no cze nie” w Bia ło gar dzie
168. ROD „Aster” w Ko sza li nie
169. ROD SGGW im. J. Kaź mir kie wi cza w Po pów ku 
170. ROD „Sa ha ra” we Wro cła wiu
171. ROD im. M. Ko nop nic kiej w Czę sto cho wie 
172. ROD „Je lo nek” w Czę sto cho wie
173. ROD im. Pod Brzóz ką w Czę sto cho wie
174. Dział kow cy z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
w Ka to wi cach
175. ROD „For ty na Wzgó rzu” w Piąt ni cy
176. Dział kow cy z Tar no brze ga
177. ROD „Sta szi ca” w Szcze ci nie 
178. Pre ze si ROD okrę gu opol skie go
179. ROD im. Pio nie rów we Wro cła wiu
180. ROD im. Ko le jarz w Ko ło brze gu
181. ROD im. T. Ko ściusz ki w Wał brzy chu
182. ROD „Aster” w Ko sza li nie
183. Dział kow cy ROD w Ka to wi cach
184. ROD „Przy le sie” w Lu bli nie
185. Dział kow cy ze Ści na wy
186. ROD „Star” w Sta ra cho wi cach
187. ROD im. Bo le sła wa Chro bre go w Kiel cach 
188. Dział kow cy Gmi ny Po li ce
189. ROD „Skał ka” w Sta ra cho wi cach 
190. ROD „Zie lo na Do li na” w Ma sło wie
191. ROD „1-go Ma ja” w Ostrow cu Świę to krzy skim
192. ROD „Wrzos” w Gro mad ce 
193. ROD „Ce ra mi ka” w Czę sto cho wie
194. ROD „Wod nik” w Czę sto cho wie
195. ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu do Klu bu 
Par la men tar ne go Ru chu Pa li ko ta 
196. ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu do 
Prze wod ni czą ce go Pra wa i Spra wie dli wo ści
197. ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu do 
Prze wod ni czą ce go So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej
198. ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu do 
Prze wod ni czą ce go Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
199. ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu 
200. ROD „Re laks” w Ostrow cu Świę to krzy skim
201. ROD „Nar cyz” w Kiel cach
202. Uczest ni cy szko le nia dla kan dy da tów 
na dział kow ców okrę gu świę to krzy skie go
203. ROD „Ma ciej ka” we Wro cła wiu do Mar sza łek 
Sej mu
204. Ko mi sja Re wi zyj na ROD „KOLEJARZ” 
w Ole śni cy
205. ROD „Przy le sie” w Ku lo wie 
206. ROD im. Po kój w Czę sto cho wie
207. Dział kow cy z Brze gu
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208. ROD im. T. Ko ściusz ki w Ole śnie
209. Dział kow cy Gmi ny Po li ce
210. Ko le gium Pre ze sów Okrę go we go Za rzą du 
w Opo lu
211. ROD „Ko le jarz” w Ole śni cy do Rzecz ni ka 
Praw Oby wa tel skich
212. ROD „Nad Stru my kiem” w Grzy bia nach 
213. ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Le gni cy 
214. ROD „Pod Pa ją kiem” w Le gni cy 
215. ROD „Ko le jarz” w Bo le sław cu 
216. ROD im. 750-le cia Ja wo ra w Ja wo rze
217. ROD „Cel pa” w Łam bi no wi cach
218. ROD im. 1-go Ma ja w Ozim ku
219. Dział kow cy z ROD im. Gro du Le cha w Gnieź nie
220. ROD „Lo tos -Be sel” w Brze gu 
221. ROD „Zgo da” w Kie trzu
222. ROD im. A. Mic kie wi cza w Głub czy cach 
do Par la men tar nych Ko mi sji Sej mo wych
223. ROD im. A. Mic kie iw cza w Głub czy cach 
do Mar sza łek Sej mu
224. ROD im. B. An drze jew skie go w Ny sie 
225. ROD im. B. An drze jew skie go do Po sła 
Raj mun da Mi le ra
226. ROD „Przy szłość” w Gru dzią dzu
227. ROD „Oa za” w Gru dzią dzu
228. ROD „Przy le sie” w Ku lo wie 
229. Dział kow cy Gmi ny Koń skie
230. ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Krap ko wi cach
do Mar sza łek Sej mu i Klu bu Par la men tar ne go PO
231. ROD „Ko le jarz” w Ole śni cy do Klu bu Pra wa 
i Spra wie dli wo ści i Ru chu Pa li ko ta
232. ROD im. A. Mic kie wi cza w Głub czy cach 
do Mar sza łek Sej mu
233.ROD im. A. Mic kie wi cza w Głub czy cach 
do Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go PO
234. ROD „Me ta lo wiec” w Ny sie do Mar sza łek Sej mu,
Pre mie ra i Par la men tar nych Ko mi sji Sej mo wych
235. ROD im. A. Mic kie wi cza w Ny sie do Mar sza łek
Sej mu, Pre mie ra i Par la men tar nych 
Ko mi sji Sej mo wych
236. Dział kow cy z Ko sza li na do Po słów

237. Kan dy da ci na dział kow ców ze Szcze ci na
238. ROD im. Nad Je zio rem w Szcze ci nie 
239. ROD im. Przy jaźń w Szcze ci nie
240. ROD „Sta szi ca” w Szcze ci nie
241. Ka zi mie ra Wa dow ska z ROD „Przy jaźń” 
w Szcze ci nie 
242. Skarb ni cy i Księ go wi ROD z te re nu wo je wódz twa
świę to krzy skie go
243. Jó zef Po rę ba, dział ko wiec z ROD „Pa no ra ma” 
w Kra ko wie
244. ROD „Sto krot ka” w Le gnic kim Po lu 
245. Dział kow cy z ROD „Le śny”, „Pi gwa” 
i „Sa ha ra” w Lu bi nie 
246. Ko le gium Pre ze sów za rzą dów ROD Mia sta 
i Gmi ny Bo ga ty nia
247. Za rząd ROD „Ma rze nie” w Bo ga ty ni 
ROD „Nasz Ogródek” w Jaśle
248. Działkowcy z terenu Dąbrowy Górniczej
249. Działkowcy z Gminy Końskie
250. Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie
251. ROD im. M. Kopernika w Białymstoku
252. ROD „Winnica II” w Ostrowcu Świętokrzyskim
253. Działkowcy Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych powiatu strzelińskiego
254. Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych powiatu strzelińskiego
255. ROD „Gajowice” we Wrocławiu
256. ROD „Pierwiosnek” w Oławie do
Przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości
257. ROD „Pierwiosnek” w Oławie do
Przewodniczącego Ruchu Palikota
258. Irena Pypno, działkowiczka z ROD „Kolejarz” 
w Wałbrzychu
259. Komisja Rozjemcza ROD "Kolejarz” 
w Oleśnicy
260. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza
ROD „Barycz” w Żmigrodzie
261. ROD "Grudka" we Wrocławiu
262. Zarząd ROD „Kolejarz” w Oleśnicy do Klubu
Prawa i Sprawiedliwości
263. ROD „Żwirek” w Gubinie
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Te i wie le in nych, atrak cyj nych te ma tów tyl ko w marcowym „dział kow cu”!
My do brze wie my jak od mie nić Two ją dział kę!

CZYTAJCIE 
DZIA¸KOWCA

W sprzedaży jest już marcowy numer miesięcznika
„działkowiec” – niezbędna lektura 
dla wszystkich miłośników działek. 

Znaleźć w nim można wiele atrakcyjnych 
i ważnych tematów przygotowanych z myślą 
o zróżnicowanych potrzebach Czytelników. 

A oto niektóre z nich:

• „Gwiaz dy dwóch se zo nów” – ro śli ny dwu let nie jak m.in. brat ki, mal wy,  na parst ni ce, goź dzi ki bro da te,
nie za po mi naj ki, sto krot ki czy dzwon ki ogro do we, ma ją wie le za let: są ła twe w upra wie, wy róż nia ją się
ogrom nym bo gac twem barw i form, a w od róż nie niu od ro ślin jed no rocz nych, wie le z nich moż na wy ko rzy -
sty wać już od wcze snej wio sny!
• „Bar wy ułan ki” – fuk sje czy li ułan ki prze ży wa ją obec nie swój re ne sans. Ich ory gi nal ne kwia ty przy po -

mi na ją kształ tem tań czą ce ba let ni ce i urze ka ją ko lo ra mi. Mo gą być jed no dwu- lub trój barw ne, czę sto do bra -
ne bar dzo kon tra sto wo. War to po znać ich naj cie kaw sze ga tun ki i od mia ny!
• „˚arnow ce i szczo drzeƒce” – ro śli ny te ce nio ne są przede wszyst kim za wy jąt ko wo ob fi te kwit nie nie wio -

sną. Du że zróż ni co wa nie wiel ko ści i po kro jów spra wia, że znaj dą za sto so wa nie na każ dej dział ce. Ko cha ją
słoń ce i lek ką, piasz czy stą gle bę. Do sko na le spraw dza ją się m.in. na skal nia kach czy mur kach opo ro wych.
• „Ko ro ny pod kon tro là” – ja kie są za sa dy do ty czą ce sil ne go cię cia drzew ozdob nych? O ile jed no ra zo wo

moż na zmniej szyć ob ję tość ko ro ny? Ja kie są prze pi sy praw ne do ty czą ce te go te ma tu?
• „Re cy kling si´ opła ca!” – od pierw sze go lip ca 2013 r. wcho dzi w ży cie no we li za cja usta wy o utrzy ma -

niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, do ty czą ca no wych za sad wy wo zu śmie ci. Co te zmia ny mo gą ozna czać
dla dział kow ców?
• „Slow, cz. 5” – w ko lej nym ar ty ku le z tej se rii opi su je my jak ogro dy dział ko we wpi su ją się w ideę

"Slow". Ich prze strzeń sprzy ja m.in. spo wol nie niu tem pa ży cia, da jąc od po czy nek i spra wia jąc, że do ce nia -
ne są war to ści waż ne dla każ de go czło wie ka.
• „Dwu głos w spra wie GMO” – te mat GMO, czy li ge ne tycz nie mo dy fi ko wa nych or ga ni zmów bu dzi wie -

le emo cji. Chcąc przy bli żyć choć w czę ści tę za wi łą pro ble ma ty kę, pre zen tu je my ar ty ku ły z dwóch róż nych
stron: przy chyl nie i ne ga tyw nie od no szą cych się do GMO.
• „Dla cze go war to?” – na py ta nie dla cze go war to upra wiać drze wa i krze wy owo co we od po wiedź nie jest

trud na. Przed sta wia my licz ne ar gu men ty prze ma wia ją ce za dział ko wą upra wą owo ców, zwią za ne m.in. z
bo gac twem wy bo ru ga tun ków i od mian, war to ścią od żyw czą i zdro wot ną jak rów nież... wła sną sa tys fak cją.
• „PrzeÊwie tla my krze wy” – w mar cu, przed roz po czę ciem we ge ta cji na le ży prze świe tlić krze wy owo co -

we. Dla cze go wy ma ga ją re gu lar ne go cię cia? Po da je my za sa dy cię cia owo cu ją cych krze wów agre stu, bo -
rów ki, po rzecz ki, ma li ny, je ży ny, aro nii i ja go dy kam czac kiej.
• „No woÊci po mi do ro we” – po mi do ry to bez sprzecz nie naj bar dziej po pu lar ne wa rzy wa o wy bor nym sma -

ku i cen nych wa lo rach od żyw czych. Ja kie no we od mia ny war to po le cić do upra wy na dział kach?
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W  n a s z y m  s k l e p i e  w i o s n a

Już od 20 mar ca ce bu lo we no wo ści: mie czy ki, da lie, li lie, mal wy, pi wo nie, fre zje, 
pa cio recz ni ki, ne ri na, eu ko mis,  za wil ce

Ro śli ny ogro do we:
Ozdob ne – li ścia ste i igla ste: ber be rys (wie le szla chet nych od mian), de reń, hor ten sje (ory gi -

nal ne od mia ny), klon pal mo wy, ostro krzew, kie li cho wiec won ny, gru jecz nik ja poń ski, jo dła ko -
re ań ska

Krze wy ja go do we – aro nia, bo rów ka ame ry kań ska, cy try niec chiń ski, ma li no je ży na, świ do -
śliw a, 

Już w ofer cie: na sio na kwia tów, ziół, krze wów i drzew, wa rzyw m.in. po mi do ro we no wo ści

– Sa mu raj, Black Cher ry, Ti ge rel la

Tyl ko u nas no wość na ryn ku pol skim 

– pro duk ty znanej an giel skiej fir my We stland w atrak cyj nych ce nach!

Na sio na traw z siew ni kiem, na wo zy do traw ni ków, wa rzyw i ziół, pod ło ża

Sprawdê, co przygotowaliÊmy na wiosenny sezon
www.dzial ko wiec sklep.pl 


